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■ Esipuhe 

Tähänastiselta tutkijan uraltani löytyy muutamia tärkeitä tapahtumia, 
jotka johtivat siihen, että aloin suunnitella väitöskirjatutkimusta. Pro-
fessori Viljo Rasila ohjasi minut laudaturseminaarissa sosiaalihistorial-
lisen tutkimuksen pariin ja samalla kiinnostuin tavallisen ihmisen his-
toriasta. Dosentti Irma Sulkunen rohkaisi ja ohjasi lisensiaattityö-
vaiheessa tekemään väitöskirjaa. Vuosina 1991-1994 täysipäiväisen 
tutkimustyön teki mahdolliseksi Suomen Akatemian tutkimusassisten-
tuuri, josta kiitän Suomen Akatemian silloista humanistista toimi-
kuntaa. 

Tutkimukseni virallisina esitarkastajina toimivat dosentit Irma Sul-
kunen ja Pertti Haapala. Kiitän heitä perusteellisista kommenteista, 
jotka auttoivat suuresti työn loppuun saattamisessa. Epävirallisia esi-
tarkastajia on minulla ollut useita. Käsikirjoituksen eri versioita ovat 
lukeneet professori Pertti Luntinen, professori Toivo Nygård, FT Pirjo 
Markkola, THL, FM Antti Saloniemi ja YTL Pekka Kaarninen. Kiitän, 
että he ovat uhranneet tutkimukselleni aikaa ja asiantuntemustaan. 

Tampereen yliopiston historiatieteen laitos on ollut työyhteisöni. 
Kiitän lämpimästi koko laitoksen henkilökuntaa ystävyydestä ja avus-
ta tutkimustyön eri vaiheissa. Erityisesti haluan kiittää Pirjo Markko-
laa, Jouko Jaakkolaa, Markku Hyrkkästä ja Paula Hihnalaa. Pirjon kans-
sa yhteistyömme alkoi jo 1980-luvun alussa erilaisten harjoitustöiden 
parissa. Joukolta sain tärkeää tukea erityisesti tutkijan urani alkuvai-
heessa. Markku on joutunut vuosien varrella käymään lukuisia kes-
kusteluja tyttöjen koulunkäyntiin liittyvistä kysymyksistä. Paula on an-
tanut korvaamatonta apua väitöskirjan ulkoasun suunnittelussa ja to-
teutuksessa. 

Olen iloinen, että Suomen Historiallinen Seura on ottanut tutki-
mukseni uuteen Bibliotheca Historica -sarjaan. Olen saanut tutkimuk-
seni painatusta varten taloudellista tukea Tampereen kaupungin tie-
derahastolta, jolle osoitan kunnioitettavat kiitokseni. 

Tampereella 10.7.1995 

Mervi Kaarninen 
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■ Johdanto - Nykyajan tytöistä ei 
ole mihinkään 

"Teillä on kummallinen käsitys tytöistä ja pojista. Ennen 
vanhaan melkein kaikki tekivät maatöitä. Piioilla oli omat 
tehtävänsä ja rengeillä omansa. Kummankin työ vaati ai-
kansa ja iltapuhteinaan saivat rengit vuolla puulusikoita, 
päretikkuja ja mitä kukin taisi. Piiat saivat ahertaa rukki-
en, kangaspuiden ja värttinöiden parissa. No, tekeväthän 
täälläkin tytöt ja pojat päivällä omaa työtään. Jokainen lap-
si, joka on syntynyt työläisperheeseen, saa tehdä työtä elääk-
seen. Mutta sitten työn päätyttyä heidät erotetaan tytöiksi 
ja pojiksi. Pojat ovat oikeutettuja lepäämään työnsä jälkeen, 
saavat joko istua kotona, lukea tai mennä ulos, samanteke-
vää, mitä he tekevät. Tyttöjen pitäisi kuitenkin vielä illalla 
jatkaa työskentelyä kotonakin. On astianpesut, parsimiset 
ja muut sellaiset työt, joita voi niin hyvin sälyttää työssä-
käyvien tyttöjen niskaan, etteivät tytöt näyttäisi laiskoille ja 
huolimattomille... - Ja sitten, jos tytöt eivät viihdy kotona 
käsitöiden, pikkusiskojen ja huoneen siivoamisen parissa, 
vaan menevät ulos, missä ei heille enää tyrkytetä työtä, niin 
he ovat huonoja, nykyajan pilaamia tyttöjä. "t  

********** 

'Hänen ruumiinsa on reipas ja poikamainen. Poikamaisuu-
teen hän osittain pyrkii puvussaankin, kuitenkin tarkoin ko-
rostaen, että kysymyksessä on täysin kehittynyt nainen. Hän 
tanssi charlestonia, mihin shinglattu tukka ja polviin asti 
ulottuva hame sopivat, - ja hän tanssi hyvin. Hän ei erikoi-
semmin ujostele näyttämästä polviensa siroutta ja olka-
päänsä kiinteyttä. Hän on valmis hakkailuun, varsinkin pie-
neen, mutta useampia miehiä täytyy hänellä olla ympäril-
lään. Se on hänelle elinehto. Hänen sielunsa on kylmä, kir-
kas ja kova. Hän saa miehet rakastumaan itseensä, mutta 
hänen oma suhtautumisensa on täysin objektiivista, operee-
raavaa tarkkailua. Hän katselee mielellään, kuinka mies 

1 Salminen, Tyyne Maija, Tehtaantyttö, 281-282. 
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palaa hänen tähtensä, ehkä välistä kuitenkin hiukan säik-
kyenkin. Varmin keino herättää hänen mielenkiintoaan on 
olla välittämättä hänestä.'2  

Tutkimusongeltna 

Aikakauslehtien palstoilta ja 1920-luvun kirjallisuudesta löytyy ku-
vauksia "nykyajan tytöstä". Hän oli kaupunkilainen, itsenäinen, tupa-
koiva, jazzia tanssiva, lyhythameinen, shinglattu, huvitteleva tyttö. 
Hameen helma ja lyhyet hiukset olivat nykyajan tytön erityiset ulkoi-
set tunnusmerkit, joiden vuoksi hän erottui vanhemmista sisaristaan. 
Sota-ajan murrosvaihe sekä uudet musiikki- ja muotivirtaukset synnyt-
tivät ulkoisesti nykyajan tytön. Nykyajan tyttö oli olemassa, ja hän ei 
ollut olemassa. Enemmistö suomalaisista tytöistä asui 1920-luvulla 
maaseudulla, eikä nykyajan kaupunkilaistyttö siten ollut aikakauden 
tyypillisin tyttö. Tällaisen nykyajan tyyppitytön esiinnosto kertoo kui-
tenkin, että naisen tehtävä ja asema yhteiskunnassa olivat muuttu-
massa, ja yhteiskunnallinen sukupuolijärjestelmä oli muutoksen 
alaisena. Samaten nykyajan tyttö oli jotakin sellaista, joka ei vastannut 
käsitystä oikeanlaisesta tytöstä, vaan oli nuori nainen, jonka kehityk-
seen piti vaikuttaa oikeanlaisen kasvatuksen ja koulutuksen avulla.3  

Naisen koko elämää, kasvatusta, koulunkäyntiä ja työtä leimasi yk-
sityisen ja julkisen yhteensovittaminen. Vuonna 1920 suomeksi ilmes-
tyneessä "Naisia"-teoksessaan Edvard Lehman tiivisti tyttöjen koulu-
tuksen tavoitteet: "Yleensä on koko naisen kasvatus ja kehitys lasket-
tava sen kaksinaisuuden perustalle, joka on ominainen hänen elämäl-
leen eroituksena miehen elämästä, nimittäin että hän samalla kertaa 
saa kehittyä äitiyttä varten ja tulee kasvatetuksi kansalaiseksi, näiden 
molempien tekijöiden joutumatta missään kohdin toistensa kanssa 
ristiriitaan. Hänen tulee joka tilanteessa olla ad utrumque parata, val-
miina kumpaiseenkin."4  Tutkimukseni tehtävänä on selvittää, miten 
koulutus muovasi sukupuolten ja yhteiskuntaluokkien välisiä suhtei-
ta, ja miten se vaikutti niihin 1920- ja 1930-lukujen suomalaisessa 
yhteiskunnassa.' Tähän kysymykseen haen vastausta kolmesta eri nä-
kökulmasta. Ensinnäkin, mitkä aatteelliset ja yhteiskunnalliset tekijät 

2 K.K., Nykypäivien ylioppilasneitonen. Ylioppilaslehti 1926, 252-253. 

3 Esim. Vilho Reiman kasvatusoppaat; Nuoren Voiman keskustelu nykyajan tytöstä 
v. 1927; Ylioppilaslehden keskustelu: naisylioppilastyyppimme v. 1926; Elsa Soinin ja 
Salme Setälän lukuisat teokset; Somersalo, Aili, Aikamme tyttö, 8; Einola, Ahti H., 
Kaksi äitiä. Toveritar 1934, 196-197; Hapuli et al. 1992, 107-109. 

4 Lehman, Edv., Naisia, 122-123. 

5 Ks. äiti- ja naiskansalaisuudesta esim. Sulkunen 1987, 158-172; Anttonen 1994, 210- 
213. 

12 • JOHDA NT 0 



vaikuttivat tyttöjen koulunkäyntiin eri asteisissa oppilaitoksissa? Tar-
koitan tällä sitä keskustelua, jota käytiin tytöille laadituista lukusuun-
nitelmista, tyttöjen koulunkäynnin tavoitteista ja päämääristä. Toisek-
si tarkastelen tyttöjen opiskelumahdollisuuksia ammatillisissa oppilai-
toksissa, oppikoulussa, yliopistossa ja korkeakouluissa. Keskeistä ovat 
eri alojen oppilasmäärissä tapahtuneet muutokset ja näiden muutos-
ten analysointi suhteessa aikakauden yhteiskuntaelämään ja koulu-
tusideologiasta käytyyn keskusteluun. Kolmanneksi selvitän, miten 
valikoituminen eri oppilaitoksiin tapahtui, miten tyttöjen valinnat vas-
tasivat aikakauden käsityksiä naisen tehtävästä kodissa, ammatissa ja 
yhteiskunnassa. 

Irma Sulkusen mukaan 1800-luvun lopussa ja 1900-luvun alussa mo-
nista järjestöistä koostuvan naisliikkeen sanoman pääsisältö tiivistyi 
koti- ja äidillisyysideologiaan. Naisten alueeksi määrittyi yksityinen, 
feminiininen elämänpiiri, mutta se ei rajautunut yksinomaan kotiin, 
vaan se läpäisi koko yhteiskunnan hierarkkisena sisaruusjärjestelmä-
nä, jossa naiset muodostivat kolme tasoa: eliitin, keskiluokan ja työ-
väestön. Eliittiin kuuluvat naiset vaativat poliittisia ja koulutuksellisia 
oikeuksia voidakseen varmistaa äidillisyys- ja siihen sulautuvan koti-
ideologian eli yksityisen ja julkisen kahtiajaon koko valtio- ja yhteis-
kuntakoneistossa. Keskiluokan naiset määrittivät sosiaalisen äidillisyy-
den naisen perusominaisuudeksi omakohtaisella käytännön toimin-
nallaan. He nostivat yksityisen äidillisyyden yhteiskunnalliseen ulot-
tuvuuteen. Tästä seurasi, että vain alimpiin ryhmiin kuuluvat naiset 
pyrittiin sitomaan täysipäiväiseen perheenemännyyteen.6  Selvitän, mi-
ten tämä hierarkkinen sisaruus toteutui ja näkyi koulujärjestelmässä, 
eri oppilaitosten oppisisällöissä ja eri yhteiskuntaluokista lähtöisin 
olevien tyttöjen valinnoissa. 

Lähdeaineisto, menetelmä ja rajaukset 

Tutkimuksen lähdeaineisto koostuu kolmesta erityyppisestä aineistos-
ta. Aikakauslehdet, sanomalehdet, komiteanmietinnöt sekä kaunokir-
jallisuus kertovat tyttöjen koulutusideologiasta ja käsityksistä siitä, 
millainen 1920-luvun tyttö oli ja millainen hänen olisi pitänyt olla. 
Tässä tutkimuksessa ei yritetä tarkastella kaunokirjallisuutta suhteessa 
todellisuuteen, vaan kaunokirjallisuutta käytetään kertomaan siitä, 
mitä asioita naisen elämässä naiskirjailijat pitivät tärkeinä ottaen huo-
mioon yhteiskunnallisen tilanteen, jossa he elivät. Kaunokirjallisuus 
oli näin yksi foorumi, jolla oli kenties helpompi kuvata ristiriitaisia 
tunteita aikakauden keskeisimpään naiskysymykseen, kysymykseen 

6 Sulkunen 1987, 165-167. 
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naisen suhteesta äitiyteen ja kodin ulkopuoliseen toimintaan. Tilastot 
ja oppilaitosten vuosikertomukset kertovat, millaiset tyttöjen ja poi-
kien opiskelumahdollisuudet olivat, ja miten ne muuttuivat 1920-lu-
vun alusta 1930-luvun puoliväliin. Tyttöjen omia valintoja ja tyttöjen 
elämänkulkua tutkin tamperelaistyttöjen elämäkertojen avulla.' 

Tutkimus on rajattu koulujärjestelmän tasolla kaupunkeihin ja kau-
punkilaistyttöjen mahdollisuuksiin sekä yksilötasolla Tampereeseen. 
Tutkimusaineisto on koottu siten, että sen avulla on mahdollista se-
littää koulunkäynnin, sukupuolen ja sosiaalisen taustan välistä yhteyt-
tä kehittyneessä teollisuuskaupungissa, jossa oli tarjolla monipuolisia 
opiskelumahdollisuuksia. Tutkimusta ei ole rajattu työläisperheiden 
tyttäriin, mutta jo määränsä vuoksi työläistaustaisen nuorison opiske-
lun selittäminen on yksi keskeinen osa tätä tutkimusta. Tampere oli 
1920-luvulla ennen kaikkea teollisuuskaupunki ja naisten teollisuus-
työn keskus. Tehdas oli tamperelaiselle tytölle ja pojalle luonnolli-
nen työpaikka, mutta oppikoulussa käynnin yleistyminen ja ammat-
tikoulutuksen tehostaminen jättivät jälkensä työläisnuortenkin elä-
mänkulkuun. Yhteiskunta alkoi tukea vähävaraisten nuorten opintietä 
jo kansakoulussa vaate- ja ruoka-avustuksilla ja erityisesti se tuki am-
mattikoulutusta. Tampere olikin 1920-luvulla merkittävä koulukau-
punki. Kaupungissa toimi kuusi oppikoulua ja keskeisten elinkeino-
jen ammatilliset oppilaitokset. Maaseudun nuoria ei ole rajattu täysin 
tutkimuksen ulkopuolelle. He tulevat mukaan eri oppilaitosten oppi-
lastilastojen käsittelyn yhteydessä. 

Tutkimuksessa rakennetaan kuva tamperelaistyttöjen koulutiestä, 
joka sisältää tyttöjen elämänkulun seitsemästä ikävuodesta noin 25 
ikävuoteen asti. Tutkimukseen on valittu ikäryhmä, joka aloitti kan-
sakoulun syksyllä 1921.8  Useimmat olivat syntyneet vuonna 1914.9  
Kansakoulua kuusi vuotta käyneet nuoret olivat työläisperheiden lap-
sia. Toisen henkilöaineiston muodostavat tytöt ja pojat, jotka aloitti-
vat oppikoulun Tampereella vuosina 1920 ja 1925. Heidän opiskelu-
uraansa on seurattu yliopistoon ja korkeakouluihin asti.10  

Tutkimus on jäsennetty elämänkulun mukaan, ja se etenee todel-
lisen elämän mukaisesti. Ensimmäisessä osassa lähdetään liikkeelle 

7 Ks. Liite 1. Tutkimus- ja lähdeaineisto. 

8 Ask 101/1921. Eduskunta hyväksyi marraskuussa 1920 oppivelvollisuuslain, ja se 
astui voimaan 1.8.1921. Oppivelvollisuus tarkoitti kansakoulussa annettavan tietomää-
rän saavuttamista. Oppivelvollisuus alkoi syyslukukauden alusta sinä kalenterivuonna, 
jonka kuluessa lapsi täytti seitsemän vuotta ja jatkui 13 ikävuoteen asti. Jos kansakou-
lun oppimäärä oli kesken, oppivelvollisuus jatkui 14 ikävuoteen asti. 

9 Ennen oppivelvollisuuslain säätämistä kansakoulun aloittamisikä vaihteli kuudesta 
jopa yhdeksään vuoteen. 

10 Liite 1. 
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kaikille yhteisestä kansakoulusta. Jo neljän kansakouluvuoden jälkeen 
joukko jakautui kahtia, kun tiet erkanivat osan siirtyessä oppikoului-
hin. Toisessa osassa tarkastellaan enemmistön koulutietä eli niitä tyt-
töjä, jotka kuuden kansakouluvuoden jälkeen sijoittuivat työelämään 
joko ammattikoulun kautta tai ilman. Kolmannessa ja neljännessä 
osassa tarkastellaan oppikoululaisia ja heidän elämänkulkuaan keski-
koulun ja ylioppilastutkinnon jälkeen. Tämän jaon avulla tuodaan 
esiin myös se, miten valtava kuilu oli oppikoululaisten ja tavallisen 
työssäkäyvän nuorison välillä. Samalla jäsentelyssä kulkee rinnan tam-
perelaistyttöjen ja poikien "urakehitys" eri oppilaitoksissa. Tutkimus 
päättyy tilanteeseen, jossa vuonna 1921 kansakoulun aloittaneet tytöt 
olivat jo työelämässä, opiskelemassa tai aviossa. Kussakin luvussa kul-
kevat rinnan tyttöjen koulutuksesta käyty keskustelu, oppilasmäärien 
kehitys, tyttöjen koulunkäynnissä tapahtuneet muutokset sekä tam-
perelaistyttöjen opintoura, valinnat ja mahdollisuudet. Vaikka tutki-
muskohteena on tyttöjen koulunkäynti, tutkimuksessa on mukana op-
pilaitoksia, joiden oppilaista enemmistö oli miespuolisia. Koulujärjes-
telmän eri osat olivat nimittäin riippuvaisia toisistaan. Uudistuksilla 
ja muutoksilla oli seurauksia, jotka heijastivat vaikutustaan muihin 
oppilaitoksiin, oppilasmääriin ja sukupuolijakaumaan. 

Tutkimuksen ajallinen painopiste sijoittuu 1920-luvun alusta 1930-
luvun puoliväliin. 1920-luvulla elettiin muutos- ja murrosvaihetta. Täl-
löin toteutettiin uudistuksia, jotka olivat olleet vireillä jo autonomian 
aikana. Sotavuosien ja itsenäistymisen jälkeen elämä muuttui, mutta 
muutokset koskettivat eri tavoin kaupunkilaisia ja maalaisia, työläisiä 
ja keskiluokkaan kuuluvia henkilöitä. 1920-luvun yhteiskunta oli eri-
lainen myös henkisen elämän alueella. Itsenäistyminen ja kansalais-
sota vaikuttivat ihmisten elämässä kaikilla tasoilla niin valtakunnan 
politiikassa, kunnallishallinnossa kuin arkielämässä työpaikalla, kodis-
sa ja koulussa. Kansalaissodan jättämän ristiriidan ohella 1920- ja 
1930-luvuilla vaikutti kielitaistelu, joka kulminoitui erityisesti ylioppi-
laspolitiikassa ja yliopistossa. 1920-luku oli kaupunkikulttuurin vuo-
sikymmen, mutta suomalaisista ylivoimainen enemmistö asui maaseu-
dulla vaikeiden kulkuyhteyksien takana kylissä, joita yhdisti kaupun-
kikulttuuriin ja sivistykseen lähinnä seminaarissa opin saanut, useim-
miten kuitenkin maalaistaustainen, kansakoulunopettaja. Hänen teh-
tävänään oli juurruttaa oppilaiden mieliin rakkautta isänmaahan, maa-
seutuun ja vanhempien työhön." Suomessa oli tällöin kaksi väestö-
ryhmää, joiden kiinnittäminen porvarilliseen isänmaahan oli välttämä-
töntä, työväestö ja uudet pienviljelijät. Tässä toiminnassa koululaitok-
selle oli annettu keskeinen tehtävä. 

11 Suomalaista 20-lukua ovat analysoineet mm. Immonen & Mäkinen & Onnela 1992, 
13-17. 
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Aikaisempi tutkimus 

Tyttöjen koulunkäynnin historiaa ei ole juurikaan tutkittu Suomessa, 
vaikka koulutus on ollut ratkaiseva naisten aseman muutokselle. Kas-
vatuksen ja koulutuksen historia on ollut insitituutioiden historiaa. 
Tällaisia ovat esimerkiksi Suomen oppikoululaitosta, kansakoulua ja 
yliopistoa käsittelevät laajat historiateokset. Kaikille näille teoksille 
on ominaista se, että niissä on tarkasteltu kyseistä instituutiota mah-
dollisimman laajasti ottaen huomioon niin lainsäädäntö, hallinto, op-
pisisällöt, opettajat kuin oppilaat ja opiskelijatkin.12  Oppikoulun ja 
yliopiston historiateoksissa tytöt ovat mukana silloin kun tarkastellaan 
oppilaita. Oppikouluissa ja yliopistossa tyttöjen ja poikien sekä mies-
ten ja naisten osuudet ovat eri aikoina vaihdelleet, ja tätä kautta mo-
lemmat sukupuolet ovat tulleet mukaan eritellymmin. Koulutuksen 
ja koulunkäynnin historia on ollut kaikille yhteisen pohjakoulun his-
toriaa sekä oppikoulu- ja yliopistohistoriaa. i3  Ammatillisen koulutuk-
sen historiaa on tutkittu vähän, ja tämä on itse asiassa)ättänyt enem-
mistön oppia saaneista tutkimuksen ulottumattomiin.' Ammatillises-
ta koulutuksesta ei ole laadittu samanlaisia laajoja yleisesityksiä kuin 
kansa- ja oppikoulusta.15  Yksittäisistä oppilaitoksista on sen sijaan laa-
dittu runsaasti juhlakirjoja, historiikkeja matrikkeleita.16  

Suomalaisessa koulutuksen historian tutkimuksessa on oma erityi-
nen opintietutkimusperinne, jossa on ollut kysymyksessä säätykier-
ron tutkimus, ja laajemmin sosiaalisen liikkuvuuden tutkimus. Tätä 
lähestymistapaa suosittiin erityisesti sotavuosien jälkeen. Tämänkal- 

12 Halila, Aimo, Suomen kansakoululaitoksen historia I-IV; Kivasmaa, Kyösti, Oppi-
koulu 1880-1980; Helsingin yliopisto 1640-1990. 

13 Koulujärjestelmän historiaa koskevasta uusimmasta tutkimuksesta on esimerkkinä 
Turun yliopistossa toiminut Suomalainen peruskoulutus -projekti, jossa on valmistunut 
useita väitöskirjoja ja muita tutkimuksia. Ne analysoivat laaja-alaisesti suomalaista kou-
lulaitosta. Tutkimukset kuuluvat lähinnä kasvatussosiologian alaan. Kivinen, Osmo 
Koulutuksen järjestelmäkehitys (1988); Rinne, Risto, Suomen oppivelvollisuuskoulun 
opetussuunnitelman muutos 1916-1970 (1984); Rinne, Risto, & Jauhiainen, Arto, Kou-
lutus, professionaalistuminen, valtio (1988); Rinne, Risto, Kansanopettaja mallikansa-
laisena (1986); Rinne, Risto, Mistä opettajat tulevat (1989); Hovi, Raimo & Kivinen, 
Osmo & Rinne, Risto, Komitealaitos, koulutusmietinnöt ja koulutuspolitiikan oikeutus 
(1989); Vrt. myös Konttinen, Esa, Perinteisesti moderniin (1991). 

14 Kyöstiö, O. K., Suomen ammattikasvatuksen kehitys käsityön ja teollisuuden aloilla. 
Ammattikasvatuksen esivaihe vuoteen 1840 (1955). 

15 Anja Heikkisen tutkimus "Lähtökohtia ammattikasvatuksen kulttuuriseen tarkaste-
luun. Esimerkkinä suomalaisen ammattikasvatuksen muotoutuminen käsityön ja teol-
lisuuden alalla 1840-1940" (1995) on laaja esitys suomalaisen käsityön ja teollisuuden 
ammattikasvatuksen historiasta. Tutkimuksessa luodaan katsauksia myös muiden alojen 
ammattikasvatuksen muotoutumiseen. 

16 Esimerkkejä: Lepistö, Vuokko, Sata vuotta Tampereen talouskoulussa; Suomen lii-
kemiesten kauppaopisto 1898.1923; Valorinta, Veikko, Tampereen teknillinen oppi-
laitos, 1886-1986. 
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taiselle lähestymistavalle olivat suunnannäyttäjiä Gunnar Suolahti ja 
Heikki Waris." Opintietutkimuksissa kehitettiin erilaisia variaatioita. 
Tutkimuksen kohteeksi otettiin opinkäynti tietyltä alueelta, tai tietyn 
paikkakunnan oppikoulun merkitys säätykierron näkökulmasta.18  
Opintietutkimukset käsittelivät lähes yksinomaan poikien koulun-
käyntiä ja itseasiassa miesten säätykiertoa, mikä oli ymmärrettävää, 
koska tyttöoppikoulujen edeltäjät syntyivät vasta 1840-luvulla. Mutta 
myöhemmissäkään tutkimuksissa sukupuolinäkökulmaa ei ole.19  

Silloin kun Suomessa tutkimuksen kohteeksi on rajattu nimen-
omaan tyttöjen koulutus, on kysymyksessä ollut aina korkeamman 
asteen koulutuksen tutkiminen, mikä tarkoittaa vähintään oppikou-
lua.20  Tällainen lähestymistapa on lähes automaattisesti sulkenut suu-
rimman joukon tyttöjä ja naisia tutkimuksen ulkopuolelle. 

Sisko Wilkaman väitöskirja "Naissivistyksen periaatteiden kehityk-
sestä 1840-luvulta 1880-luvulle" (1938) käsittelee tyttöjen kasvatuside-
ologiaa, siitä käytyä keskustelua eri forumeilla ja suomalaisen tyttö-
oppikoulun uudistamistyötä aina ensimmäisen yhteiskoulun syntyyn 
asti. Tutkimus on aatehistoriallinen, ja se on samalla suomalaisen nais-
liikkeen historiaa. Siinä käydään perusteellisesti läpi sanomalehdistös-
sä ja kaunokirjallisuudessa käyty debatti naisen asemasta. Hän kytkee 
tyttöjen koulutuksen erinomaisesti aikakauden yhteiskunnalliseen ja 
poliittiseen tilanteesen. Sisko Wilkama valmisteli väitöskirjaansa aika-
na, jolloin Suomessa keskusteltiin vilkkaasti oppikoulujen tyttöisty-
misestä ja naisten asemasta yliopistossa. Naisopiskelijoiden osuus yli-
opistossa ja korkeakouluissa oli alkanut kohota. Wilkaman tutkimus 
liittyy oman aikansa historialliseen tilanteeseen ja naisen paikasta käy-
tyyn keskusteluun.21  

Tyttöoppikouluista on tehty myös toinen väitöskirja. Liisa Ketosen 
kasvatustieteiden alaan kuuluva tutkimus käsitteli Suomen tyttöoppi- 

17 Haapala, Pertti, Sosiaalihistoria. Johdatus tutkimukseen, 67. 

18 Palander, Gunnar, Tilastollisia tietoja Turun Akatemian ylioppilaista 1903); Waris, 
Heikki, Yliopisto sosiaalisen kohoamisen väylänä (1940); Waris, Heikki, Oppikoulu 
sosiaalisen kohoamisen väylänä (1947); Ojala, Herkko, Ensipolven akateemisen sivis-
tyneistön muodostumisesta Suomessa (1962); Jäntere, Kaarlo, Koulunkäynti sosiaalise-
na ilmiönä 1722-1843. Silmälläpitäen erityisesti Porin triviaalikoulua (1927); Ronkanen, 
Kosti, Oppikoulunkäynti Keski-Suomessa (1968); Saarenheimo, Eero, Porin lyseon ja 
tyttökoulun oppilasaines sosiaalisten suhteiden heijastajana (1946). 

19 Esim. Huuhka, Kosti, Talonpoikaisnuorison koulutie (1955). 

20 Esim. Godenhjelm, B. F., Suomalaisen naissivistyksen työmailta. Helsingin Suoma-
lainen Tyttökoulu 1869-86 ja Suomalainen Jatko-opisto 1881-1905. 

21 Wilkama, Sisko, Naissivistyksen periaatteiden kehitys 1840-luvulta 1880-luvulle. Sis-
ko Wilkama työskenteli oppikoulunopettajana. Hän ei tehnyt muita laajoja tutkimuksia. 
Hän kirjoitti mm. Kotiliesi-lehteen kouluasioista ja muista nuorisonelämään liityvistä 
kysymyksistä. Vuonna 1950 Sisko Wilkama julkaisi teoksen Oppikoulu ja lasten van-
hemmat. 
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kouluja autonomian kaudella. Muutamaa vuotta väitöskirjan jälkeen 
ilmestyi jatko-osa "Suomen tyttöoppikoulut itsenäisyyden aikana". Ke-
tonen käy läpi tyttöoppikouluja koskevat lait ja asetukset käsitellen 
kaikki ne keskeiset muutokset, jotka koskivat tyttöjen opiskelua 
1800-luvun alusta aina peruskoulujärjestelmään siirtymiseen asti. Hän 
ei kuitenkaan kytke tyttöoppikoulua ja koulunkäyntiä historialliseen 
ja yhteiskunnalliseen kontekstiin.22  

Tyttöjen koulutuksen tutkimus liittyy naishistorian syntyyn ja ke-
hittymiseen. Kun naishistoria sai Suomessa jalansijan tiedeyhteisössä, 
oli tyttöjen koulutus heti alkuvaiheessa mukana yhtenä keskeisenä 
tutkimuskohteena.23  Suomen ohella esimerkiksi Ruotsissa ja Englan-
nissa tutkimuksen kohteeksi on yleensä valikoitunut oppikoulu tai 
sitä vastaava koulumuoto.24  Tyttöjen koulutushistorian painottuminen 
korkeamman opetuksen historiaan johtui siitä, että naisten koulutus 
on yhdistetty naisten avartuneisiin toimintamahdollisuuksiin yhteis-
kunnassa.25  Vasta 1980-luvun puolivälin jälkeen työläistyttöjen ja 
työläisnaisten koulunkäynti rupesi kiinnostamaan naishistoriantut-
kijoita.26  

Gunhild Kylen uraauurtava tutkimus "Svensk Flickskola" valmistui 
vuonna 1972. Ruotsissa tyttökoulut elivät paljon kauemmin kuin Suo-
messa erillään poikakoulusta ja valtion koulujärjestelmästä. Christina 
Florinin ja Ulla Johanssonin vuonna 1993 valmistunut tutkimus "Där 
de härliga härliga lagrarna gro" käsittelee ruotsalaista poikakoulua/op-
pikoulua, ja sitä, miten ruotsalainen oppikoulu, päinvastoin kuin suo-
malainen, oli tyypillisesti ylimpien yhteiskuntaluokkien poikien kou-
lu. Florinin ja Johanssonin tutkimuskohteena on oppikoululaitoksen 
sukupuolij ärj estelmää. 27  

22 Ketonen, Liisa, Suomen tyttöoppikoulut autonomian aikakaudella (1977); Ketonen, 
Liisa, Suomen tyttöoppikoulut itsenäisyyden aikana peruskoulujärjestelmään siirtymi-
seen asti (1980). 

23 Suomen Akatemian projekti: Naisen asema autonomian ajalla. Tässä projektissa tutki 
FT Aura Korppi-Tommola tyttöjen koulunkäyntiä ja yliopiston ovien avautumista ty-
töille. Hän julkaisi aiheesta useita artikkeleita: Korppi-Tommola, Aura: Teetarjoilua ja 
kypsymättömyyttä (1987); Dispens från sitt kön. Kvinnliga studenter i Finland 1870-
1901 (1984); Naisten kasvatuksen ja koulutuksen tutkimus (1984). 

24 Delamont, Sara, The Contradictions in Ladies' Education (1978): Dyhouse, Carole, 
Girls Growing up in Late Victorian and Edwardian England (1981); Dyhouse, Carole, 
Good Wiwes and Little Mothers: Social Anxities and Schoolgirls' Curriculum (1977). 

25 Purvis, June, Hard Lessons (1989), 1-3; Martin, Jane, "Hard-Headed and Large-Hear-
ted" (1991), 187. 

26 Purvis, June, Hard lessons; Purvis, June, The Experience of Schooling for Working-
Class Boys and Girls in nineteenth-century England (1984); Gomersall, Meg, Ideals 
and Realities. The Education of Working-Class Girls, 1800-1870 (1988); Horn, Pamela, 
The Education and Employment of Working-Class Girls, 1870-1914 (1988). 

27 Kyle, Gunhild, Svensk flickskola under 1800-talet; Florin & Johansson, "Där de 
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Koulunkäynti tulee esiin nuorison historiaa käsittelevissä tutkimuk-
sissa. Koulunkäynti on perheen ja vapaa-ajan ohella yksi keskeinen 
nuorison elämää jäsentävä elämänalue. Nuorison ja nuoruuden histo-
riaa käsittelevä tutkimus lähtee usein liikkeelle nuoruuden määritte-
lystä, ja erityisesti siitä, miten nuoruus on eri aikoina ymmärretty. 
Toinen nuorison historiaa jäsentävä kysymys on nuoriso-ongelma ja 
ns. huliganismi. Nuoriso-ongelma on kytketty asianmukaisen koulu-
tuksen puutteeseen, teollistumiseen ja kaupungistumiseen ja sen mu-
kana nuorison katuelämään. Näin nuorison historia on ollut pitkään 
poikien historiaa - poikakysymyksen historiaa.28  Nuorisotutkimusta 
on kritisoitu siitä, että nuoriso on ymmärretty liian paljon vain viran-
omaisten toimenpiteiden kohteena.29  

Tyttöjen koulunkäynnillä 1920- ja 1930-lukujen suomalaisessa yh-
teiskunnassa oli omat erityispiirteensä, mitkä johtuivat autonomian 
kauden poliittisesta perinnöstä. Samaten vuosi 1918 vaikutti monin 
tavoin suomalaiseen koulujärjestelmään ja antoi tyttöjen koulunkäyn-
nille kansallisia erityispiirteitä. Suomen kehitys ei kuitenkaan ollut 
ainutlaatuinen, vaan tyttöjen oppisisällöissä ja tyttöjen kasvatuksen 
tavoitteissa ilmenee yhteyksiä ja samankaltaisuuksia sekä muihin poh-
joismaihin että Englantiin ja Keski-Euroopaan erityisesti Saksaan. Kes-
kustelu kotitalousopetuksen laajentamisesta ja kotitalouden asemasta tyt-
töjen koulutuksessa oli yhteistä pohjoismaille, Englannille ja Saksalle.3°  

Irma Sulkunen ja Anne 011ila ovat tutkimuksissaan tuoneet esiin 
naiskansalaisuuden muodostumisen 1800-luvun lopulta 1920-luvulle 
raittiusliikkeen ja marttaliikkeen kautta.31  Oma tutkimukseni liittyy 

härliga lagrarna gro ...". Kultur, klass och kön i det svenska läroverket 1850-1914: 
Florin 1989, 86-89. Suomen ja Ruotsin koulujärjestelmä oli olennaisesti erilainen, eikä 
tämä malli ole sovellettavissa suomalaiseen oppikouluun. 

28 Gillis, John R., The History of Youth; Mitterauer, Michael, Sozialgeschichte der 
Jugend; Hendrick, Harry, Images of Youth. Age, Class, and the Male Youth Problem 
1880-1920; Wegs, J. Robert, Growing up Working Class. Continuity and Change 
Among Viennese Youth, 1890-1938; Peukert, Detlev, Jugend zwischen Krieg und Kri-
se; Humphries, Stephen, Hooligans or Rebels? An Oral History of Working-Class Child-
hood and Youth, 1889-1939; Erilainen lähestymistapa nuoruuteen on John Modellin, 
Frank F. Furstenbergin ja Theodore Hersbergin tutkimuksessa, jossa nuoruutta tarkas-
tellaan elämänkaaren tärkeiden sllrtymävaiheiden kautta. Ks. Modell, John & Fursten-
berg, Frank F. & Hersberg, Theodore, Social Change and Transition to Adulthood in 
Historical Perspective. Journal of Family History. 

29 Hendrick, Harry, Seeing Youth: Reconceptualizing Youth's Historical Past. 

30 Ks. esim. Hirdman, Yvonne, Den socialistiska hemmafrun; Melby, Kari, The Hou-
sewife Ideology in Norway between the Two World Wars; Dyhouse, Carole, Girls 
Growing up in Late Victorian and Edwardian England; Delamont, Sara, The Domestic 
Ideology and Women's Education. 

31 Sulkunen, Irma, Raittius kansalaisuskontona (1986); Sulkunen, Irma, Naisen kutsu-
mus (1989); 011ila, Anne, Suomen kotien päivä valkenee (1993); Ks. myös Markkola, 
Pirjo, Työläiskodin synty (1994). 
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tähän Sulkusen ja 011ilan virittämään keskusteluun suomalaisen yh-
teiskunnan sukupuolijärjestelmästä. Tutkimukseni liittyy myös kes-
kusteluun suomalaisen hyvinvointivaltion muodostumisesta, erityises-
ti siinä, miten professionaalistumiskehitys alkoi 1920-luvun alussa yh-
teiskunnallisen huoltotyön alalla.32  

32 Naisten hyvinvointivaltio (1994). 
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Osa I 

Kansakoulutytöt Vieno ja Rauha 1930-luvun alussa. 



• Kello soi käskyn toi 

1. Kansakoululaiset 

Kansakoulu koko kansan kouluksi 

Kello soi, käskyn toi 
lapsosille leikkiville: 
Ripeästi riveihinne 
koulun eteen astukaa! 

Kilikil, kilikil! 
Kuka ensin ennättävi? 
joka lapsi ymmärtävi 
puhumatta kiiruhtaa. 

Kello soi, käskyn toi: 
Suorina kuin aikamiehet 
astukaatte suuret, pienet 
virkein mielin oppimaan.' 

Kansakoulusta haluttiin 1920-luvulla tietoisesti tehdä koko kansan 
koulu.2  Sen piti olla kaikkien lasten koulu ainakin neljä ensimmäistä 
vuotta. Syksyllä 1921 oppivelvollisuuslain astuessa voimaan koulun 
aloittamisvuorossa olivat vuonna 1914 syntyneet tytöt ja pojat. Ensi-
luokkalaisten joukossa oli myös vanhempia jo vuosina 1911-1913 syn-
tyneitä, koska ennen lain voimaantuloa ei seitsemän vuoden ikää pi-
detty itsestään selvänä koulunkäynnin aloittamisajankohtana.3  

1 Koulun kello. Kodin ja koulun ensimmäinen kirja. 12 p. 1931, 61. 

2 Salo, Aukusti, Mitä vaatimuksia toiselta puolen yhteiskunta ja toiselta puolen lapsi 
asettavat nykyajan kanskoulureformille. Kansakoululehti 1923, 137-140. Oppivelvolli-
suuslain säätämisen jälkeen pyrittiin yhtenäistämään kouluoloja ja esimerkiksi yksityis-
ten kansakoulujen päätehtävä katsottiin suoritetuksi. Yksityisten kansakoulujen luku-
määrää haluttiin pienentää ja uusien perustaminen tehtiin vaikeaksi. Halila 1950, 37-39. 

3 Vuoden 1909 Tampereen kansakoulujen ohjesäännön mukaan alemman kansakou-
lun ensimmäiselle luokalle pääsemiseen vaadittiin kirjainten tunteminen ja se, että 
lapsi oli täyttänyt seitsemän vuotta, mutta ei kymmentä vuotta. Niitä, jotka eivät koulun 
käynnin aloittamisvuonna täyttäneet seitsemää vuotta, ei otettu kouluun. Vuonna 1920 
Tampereella oli 7-13-vuotiaita lapsia ja nuoria 6806, joistä tällöin 59 prosenttia oli 
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Johanneksen kan-
sakoulun ensim-
mäisen luokan 
oppilaita. (Atelier 
Laurent. Tampe-
reen museoiden 
valokuva-arkisto) 

Oppivelvollisuuslain säätäminen ei merkinnyt kaupunkikunnille ja 
rintamaille samaa kuin syrjäseuduille, joissa uusien koulujen rakenta-
minen oli suuri ponnistus. Koulunkäynnin yleisyydessä oli ennen lain 
säätämistä huomattavia eroja. 1910-luvulla eteläisen Suomen kou-
luikäisistä lapsista kävi kansakoulua kolme neljästä. Oulun läänissä 
kansakouluun oli päässyt vain 31 prosenttia kouluikäisistä.4  Oppivel-
vollisuuslaki merkitsi suurta edistysaskelta maaseudun lasten kou-
luoloissa. Kaupungeissa lähes kaikki olivat jo koululaitoksen piirissä.5  
Vuonna 1937, jolloin oppivelvollisuuden piti olla voimassa kaikkialla 

kansakoulussa. Lukuvuoden 1924 alussa Tampereen kansakoulujen kansliaan palkattiin 
tilapäinen virkailija suorittamaan oppivelvollisten luettelointia. Tällöin oppivelvollisuus-
ikäisistä 75 prosenttia oli kansakouluissa ja 17 prosenttia oli oppi- ja valmistavissa 
kouluissa. Kotiopetusta sai kolme, kasvatuslaitoksissa oli kuusi, heikkokykyisiä, tylsiä, 
kuuromykkiä oli 11, sairaita 15. Ks. Tampereen kaupungin kansa- ja tehtaalaiskoulujen 
ohjesäännöt 17.4.1909. Tampereen kaupungin asetuskokoelma; Telemäki 1979, 141; 
Vrt myös Miettinen 1990: Hellä Andelinin haastattelu s. 111. 

4 Telemäki 1979, 139. 

5 Kaikissa Suomen kaupungeissa 7-12-vuotiaista oli vuonna 1920 kansakoulussa 73 
prosenttia ja kymmenen vuotta myöhemmin 78 prosenttia. Kivinen 1988, 163; Halila 
1950, 31. 
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Suomessa, kansakouluikäisistä lapsista sai opetusta 86,8 prosenttia. 
Edelleen ilman koulua oli 267 koulupiiriä. Kansakoulun käynti ei 
ollut pakollista, sillä oppivelvollisuuslaissa puhuttiin kansakoulun tie-
to- ja taitomäärästä, joka oli mahdollista hankkia myös muissa oppi-
laitoksissa tai kotona.' 

Tamperelaistytöt astelivat uljaisiin kaupungin keskustan tuntumas-
sa sijaitseviin kouluihin, mutta maaseudun lasten koulutie oli erilai-
nen. Matka talvisin huonolla säällä oli vaivalloinen: "Koulumatka oli 
umpihankea. Isän piti koota maailmalta ne rahapennit, mitä tarvittiin. 
Ei minua koskaan hevosella kouluun kyyditty. Kun suksi ei luistanut 
saatoin myöhästyä tunninkin. Opettaja asetti uunin eteen märkiä vaat-
teita kuivaamaan".8  1910-luvulla syntyneet maaseddun koululaiset oli-
vat aloittaneet koulutiensä kiertokoulussa. Kiertokoulu, kansakoulu, 
pyhäkoulu ja rippikoulu olivat ne koulut, joita maaseudun pienvilje-
lijäväestön tyttäret elämänsä aikana saivat käydä. 1920-luvun maaseu-
dulla koulua käyneet naiset muistivat kuitenkin kouluaikansa koko-
naisuutena myönteisesti. He totesivat näiden opinahjojen riittäneen 
elämäntaipaleella.9  

Kansakoulun aloittavalle lapselle koulumaailma oli osin tuttu ja osin 
vieras. Tampereella Aleksanterin, Johanneksen ja Tammelan komeat 
kiviset koulurakennukset erottuivat kaupunkikuvasta selkeästi. Johan-
neksen ja Aleksanterin koulut sijaitsivat kirkkojen kupeessa. Kansa-
koululaisilla oli yleensä sisaruksia ja kotipihan tovereita, jotka jo oli-
vat käyneet koulua. Saman koulupiirin lapset tunsivat toisensa ennen 
kansakoulun aloittamista. Luokkayhteisö oli tuttu. Enemmistö kansa-
koululaisista oli samankaltaisista oloista lähtöisin. Uutta olivat opettaja 
ja hänen edustamansa auktoriteetti sekä kasvatustavoitteet ja kontrol-
lijärjestelmät, jotka oppilaat nyt kohtasivat omassa elämässään. 

6 Halila 1950, 30-31; Ask 101/1921. 

7 Ask 101/1921; Ks. Halila 1950, 31; Kivinen 1988, 153-154. 

8 SKS:n elämäkertakirjoituskilpailu: Satasärmäinen nainen: Tellervo Lehtinen, SKS. 

9 SKS:n elämäkertakirjoituskilpailu: Satasärmäinen nainen Martta Leiniön, Tellervo 
Lehtisen, Tekla Hoiskan ja Esteri Linnan omaelämäkerrat, SKS; Joensuun yliopistossa 
toimiva tutkimusprojekti "Koulutuksen merkitystä etsimässä" on määritellyt suomalai-
sessa yhteiskunnassa kolme eri koulutussukupolvea, joista ensimmäistä ennen sotia 
koulunsa käynyttä sukupolvea leimaa ihanteellinen suhtautuminen koulutukseen. Tut-
kimusryhmän suorittamissa haastatteluissa tulee esiin samanlainen suhtautuminen kou-
lunkäyntiin kuin em. naiselämäkerroissa. Ks. Huotelin & Kauppila 1994, 135-139. 
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Taulukko 1. Tampereen kansakoululaisten sosiaalinen tausta. 

Lukuvuosi ylemmät virkamiehet pikkuporvaristo työväestö 
1920/21 3,2 26,4 70,4 
1921/22 3,0 26,0 71,0 
1925/26 5,3 25,5 69,2 
1930/31 7,2 30,5 62,3 
1935/36 8,3 28,1 63,6 

Lähde: Tampereen kansakoululaitoksen kertomukset 1920/21-
1935/36. 

Tampereen kansakoulun oppilasrakenne vastasi kaupungin väestöra-
kennetta. Tampere oli vuonna 1920 edelleen ennen kaikkea tehdas-
työväestön kaupunki.'°  Kaupungin kansakouluissa oli 1920-luvulla 
vuosittain runsaat 4000 oppilasta, joista runsas kaksi kolmasosaa oli 
työväestön lapsia, neljäsosa keskiluokan kuten kauppiaiden, pienliik-
keenharjoittajien ja alempien virkamiesten lapsia. Ylimpään yhteis-
kuntaluokkaan kuuluvien oppilaiden osuus nousi 1920- ja 1930-lu-
vuilla, kun korvaavien eli ns. valmistavien koulujen suosio laski." 
Näin kansakoulusta tuli yhä enemmän "koko kansan" koulu. Tampe-
reen kehitys ei tässä poikennut koko maasta. 

Perhesuhteet 

Tyypillinen tamperelainen kansakoulutyttö oli perheestä, johon kuu-
lui isän ja äidin lisäksi vähintään kolme lasta. Runsaalla puolella ty-
töistä oli kahdesta neljään sisarusta. Tyypillisen työläisperheen lapsi-
luku vaihteli kolmen ja viiden välillä. Kuusi- kahdeksanlapsisia per-
heitä oli enemmän kuin kaksilapsisia perheitä. Vain joka kymmenes 
vuosina 1921-1927 kansakoulun suorittaneista tytöistä oli perheen 
ainoa lapsi, ja hieman enemmän oli tyttöjä, joilla oli ainoastaan yksi 
sisar tai veli. Yksilapsisista perheistä lähes puolet oli isättömiä talouk- 
sta. 12 

10 Haapala 1986, 212.213. 

11 Oppikoulun pohjakouluna saattoi kuitenkin edelleen olla ns. valmistava koulu, jota 
kutsuttiin "herrasväen kouluksi". Valmistavan koulun kautta oppikouluun siirtyivät eri-
tyisesti ruotsinkieliset oppilaat sekä kuten nimitys "herrasväen koulu" ilmaisee ylimpien 
yhteiskuntaluokkien lapset. Huulilta 1955, 56; Kivasmaa 1982, 52-53. 

12 Nuoret.dbf. 
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Taulukko 2. Vuosina 1921-1927 kansakoulun suorittaneiden tyt-
töjen lapsuusperheen lapsiluku koulunkäyntiä aloitettaessa.' 3  

Lapsiluku 
1 	 10,2 
2 	 12,4 
3-5 	 55,7 
6-8 	 14,6 
9-11 	 3,3 
Ei tietoa 	3,8 
Yht. % 	100,0 
N= 	 184 
Lähde: Nuoret.dbf. 

Kansakoululaiset olivat ammattityöväestön ja tehdastyöväestön tyttä-
riä. Niiden tyttöjen joukossa, jotka kävivät kansakoulua kuusi vuotta, 
ei ollut keskiluokan tyttäriä. Virkamies- ja kauppiasperheet olivat lait-
taneet tyttärensä oppikouluun. 

Taulukko 3. Vuosina 1921-1927 kansakoulun suorittaneiden tyt 
tojen isän tai huoltajan ammatti.14  

Ammatti 
Työmies, sekatyömies 	 20 
Ammattimies, teollisuus 	 20 
Tehtaantyöntekijä (erittelemätön) 	10 
Ammattimies, rakennustyöntekijä 	9 
Jalkinetehtaan työntekijä 	 3 
Käsityöläiset 	 15 
Palvelujen työntekijät 	 11 
Rautatieläiset 	 5 
Poliisit 	 2 
Muut ammatit 	 5 
Yht. % 	 100 
N= 	 184 
Lähde: Nuoret.dbf. 

13 Taulukossa 2. ovat mukana perheen elossa olevat, kotona asuvat lapset vuoden 
1921 tilanteen mukaan. 

14 Teollisuuden ammattityöntekijöihin on luettu konepajojen, metallinjalostuslaitosten 
työntekijät, työnjohtajat, laitosmiehet, viilaajat, sorvaajat ym. Rakennusalan ammatti-
työntekijöiksi on luettu kirvesmiehet, muurarit ja maalarit. Käsityöläisammattien har-
joittajat olivat suutareita, räätäleitä, verhoilijoita jne. 
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Enemmistö kansakoululaisista vietti lapsuusvuodet ydinperheessä äi-
din, isän ja sisarusten kanssa. Kuitenkin kansakoululaisten perhesuh-
teet saattoivat olla hyvin monimuotoisia. Kaikkiaan joka viides tyttö 
asui kansakouluun mennessään perheessä, jossa huoltajana oli vain 
toinen vanhemmista. Tilanne oli erilainen kuuden kouluvuoden jäl-
keen. Perhe-elämään oli tullut monenlaisia mutkia matkaan. Tällaisia 
olivat kuolemantapausten ohella vanhempien sairastuminen, joutumi-
nen pitkäaikaiseen laitoshoitoon, tai vanhempien joko virallinen tai 
epävirallinen avioero. Muutamien perheiden isä lähti 1920-luvulla 
Amerikkaan. Joissakin perheissä isä oli jo kolmannessa avioliitossa. 
Tytöistä 12 menetti isänsä ennen kuin kansakoulu oli käyty loppuun 
ja neljän tytön äiti kuoli. 13-14-vuotiailla tamperelaistytöillä, jotka 
vuonna 1927 saivat käteensä kansakoulun päästötodistuksen, runsaal-
la puolella oli molemmat vanhemmat elossa. 

Taulukko 4. Vuonna 1921 kansakoulun aloittaneiden tyttöjen per-
hesuhteet. 

Perhesuhteet 1921 1927 
N % N 

Isä ja äiti: yhteisiä lapsia 66 121 57 104 
Isä kuollut 13 24 20 36 
Äiti kuollut 4 7 6 11 
Orpoja, kasvatusvanhemmat 6 11 6 11 
Aviottomia: äidin luona 4 8 4 8 
Aviottomia: äiti avioitunut 5 10 5 10 
Vanhemmat eronneet 2 3 2 4 
Yht. 100 184 100 184 
Lähde: Nuoret.dbf 

Kansakoulussa näkyivät kansalaissodan seuraukset. Tampereella oli 
158 perhettä, joiden huoltaja oli kuollut sodassa tai sen seurauksena. 
Näissä oli yhteensä lähes 500 lasta. Yli puolessa näistä perheistä oli 
vähintään kolme lasta.15  Kansakoulutyttöjen joukossa oli leskiäitien 
tyttäriä, naimattomien äitien tyttäriä, leski-isien tyttäriä, täysin orpoja 
lastensuojelulautakunnan huostassa olevia tyttöjä sekä kasvatusvan-
hempien luona olevia tyttöjä. Ei myöskään ollut harvinaista, että per-
heen kaikki lapset eivät olleet varsinaisia sisaruksia keskenään. Äideil-
lä saattoi olla aviottomia lapsia, jotka he olivat saaneet ennen avio-
liittoa. Samoin vanhempien, erityisesti leskeksi jääneiden isien, uudet 

15 Kaarninen 1986, 36-37. 
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avioliitot toivat perheisiin uusia lapsia. Leskiksi jääneet äidit saattoivat 
avioitua uudelleen leskimiesten kanssa ja näin perheeseen tuli uusia 
lapsia. Seuraavat kolme esimerkkiä kuvaavat erilaisia perheitä vasta-
kohtana ydinperheelle:'6  

Lempi Johanna H. oli syntynyt 27.9.1914. Hänen isänsä oli ammatil-
taan värjäri. Lempin isälle avioliitto Lempin äidin kanssa oli toinen. 
Lempin isän ensimmäinen vaimo oli kuollut. Lempin lapsuusperhee-
seen kuului isän ja äidin lisäksi sisarpuoli Maria, joka ei ollut oikeas-
taan lainkaan Lempin sisar, sillä hän oli isän ensimmäisen vaimon 
avioton tytär. Perheeseen kuului myös velipuoli, joka oli Lempin isän 
ja tämän ensimmäisen vaimon poika. Lempin lisäksi vanhemmilla oli 
kolme yhteistä lasta, jotka olivat Lempin vanhempia veljiä. Lisäksi 
yksi sisar oli kuollut vuoden ikäisenä. 

Ingrid Kaarina L. oli syntynyt 11.5.1913. Hänen isänsä oli ammatiltaan 
kenkätehtaantyöntekijä, suutari. Ingridin lisäksi perheessä oli vuonna 
1909 syntynyt tytär, joka oli Ingridin äidin avioton lapsi. Perheeseen 
oli syntynyt vuonna 1917 poika, joka kuoli vuoden 1918 maaliskuus-
sa. Ingridin äiti kuoli vuoden 1920 syyskuussa. Isä solmi pian uuden 
avioliiton. Uudella vaimolla oli kaksi aviotonta lasta, joten perheeseen 
kuului Ingridin lisäksi vuonna 1915 syntynyt tytär ja vuonna 1917 
syntynyt poika. 

Hilda Tuulikki L. oli syntynyt 2.4.1914. Hänen äitinsä avioitui kaksi 
viikkoa Hildan syntymän jälkeen. Hildan äidillä oli ennestään yksi 
avioton lapsi, vuonna 1911 syntynyt poika. Äidin aviomies otti Hildan 
nimelleen, mutta rippikirjassa ei ole mainintaa, että hän olisi tunnus-
tanut Hildan lapsekseen. Perheeseen syntyi vuonna 1922 poika. Li-
säksi perheeseen kuului poika äidin aviopuolison ensimmäisestä avio-
liitosta. 

Perhesuhteiden moninaisuus osoittaa, että koululaisten elämä ei aina 
sujunut ongelmitta. Perheen lapsiluku, orpous, puoliorpous, vanhem-
pien työttömyys, sairaus ja kuoleman yleisyys aiheuttivat avuntarvet-
ta. Kansakoululaiselle olivat koulunkäynti, oppikirjat ja työvälineet 
ilmaisia, mutta nämä eivät yksin riittäneet takaamaan terveyttä ja sään-
nöllistä koulunkäyntiä. Oppilaat tarvitsivat vaatteita, jalkineita, läm-
pöä ja ruokaa." Yhteiskunta ryhtyi parantamaan koulunkäynnin edel-
lytyksiä ottamalla huomioon aikaisempaa tehokkaammin oppilaiden 
kotiolot ja perhesuhteet. Näin haluttiin turvata kaikkein köyhimpien 
lasten säännöllinen koulunkäynti. 

16 Nuoret.dbf. 

17 Esim. Holma, I. H., Mikä on kansakoulun tärkein tehtävä ja miten sitä olisi tehos-
tettava. Kasvatus ja koulu 1926, 58-61. 
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Köyhyys kansakoululaisen ongelmana 

"Kaksikymmenluvulla oli amurilaisissa työläiskodeissa kai-
kesta nuusa sellaisissakin perheissä, joissa isä oli olemassa 
ja pienipalkkaisena työskenteli pumpulitehtaassa. Mutta 
suoranaiseksi katastrofiseksi pakkasi tilanne käymään per-
heissä, joista isä puuttui ja äiti lapsineen oli yksin hankki-
massa ja kuluttamassa. "18  

Tamperelaisista kansakoululaisista oli 1920-luvun alussa joka viides 
vähävaraisesta kodista. Oppilas sai ruoka- ja/tai vaateapua, jos per-
heen viikkotulot henkeä kohden olivat alle 25 markkaa.19  Apua tar-
vitsevia oppilaita oli noin 800.20  Vuonna 1921 kansakoulun aloitta-
neista tytöistä sai lukuvuonna 1921-1922 noin kahdeksan prosenttia 
ruokaa kansakoulujen ruokalasta ja seuraavana lukuvuonna noin 13 
prosenttia.21  

Tampereella vähävaraisten koululaisten avustaminen oli järjestetty 
siten, että kaupunki huolehti vaateavustuksesta. Joka vuosi oppilaille 
luovutettiin kenkiä, takkeja, housuja, hameita, sukkia, paitoja ja alus-
vaatteita.22  Kouluruokailun järjesti vuonna 1915 perustettu kansakou-
lulaisten ravitsemusyhdistys, joka sai valtionapua. Lasten tarpeeseen 
saada lämmin ateria koulupäivän aikana oli kiinnitetty huomio 1900-
luvun alussa, ja tällöin oli alettu perustaa yhdistyksiä ylläpitämään 
koulukeittoloita.23  Vuosina 1915-1919 oli Tampereella havaittu kan-
sakoulujen oppilasmäärän pienenemistä. Tähän arveltiin vaikuttaneen 
kotien köyhyyden, ja siksi valtuusto asetti valiokunnan suunnittele-
maan köyhien oppilaiden avustamista. Tieto valmisteilla olevasta op-
pivelvollisuuslaista vaikutti asiaan, koska turvaamalla oppilaiden pe-
rustarpeet, oli mahdollista saada heidät kansakoulun piiriin. Kansa-
koululaisten olot talvella 1919 kuvattiin hyvin ankeiksi: 

18 Laitinen 1973, 82. 

19 Tampereen kansakoulun yleisten opettajakokousten ptk 13.10.1919, Kansakoulujen 
kanslia, TKA. 

20 Vähävaraisten lasten avustusvaliokunnan mietintö. KV:n ptk 5.4.1921, Lute 175, 
TKA. 

21 Opettajien antamat suositukset ja selvitykset 1921/22 Tampereen kansakoululaisten 
ravitsemusyhdistyksen arkisto, TKA 

22 Vaatetusapua on Tampereen kansakoululaisille jaettu vuodesta 1879 asti. Valtuusto 
perusti tällöin kansakoulujen vaatetusrahaston. Aluksi köyhäinhoitohallitus valikoi ja 
päätti avustusta tarvitsevista oppilaista. Vuonna 1915 tehtävä siirtyi kansakoululle. Li-
säksi Tampereella oli konsulinrouva Sigrid Blomin rahasto, josta annettiin vaateapua 
varattomille oppilaille. 

23 Halila 1949, 124; Vähävaraisten lasten avustusvaliokunnan mietintö, KV:n ptk 
5.4.1921, Liite 175, TKA. 
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"Erikoisen tuntuva on varsinkin riittävän vaatetuksen puute köyhis-
tä kodeista olevien kansakoululasten keskuudessa, puute, jopa suo-
rastaan hätä, jonka kuluneina vuosina kyllä on täytynyt pistää jokaisen 
avoimin silmin kulkevan kaupunkilaisen silmiin. Tämä puute tuntuu 
pahimmin talviseen aikaan ja näkyy kyllä jo päällysvaatteissakin, mut-
ta jos niitten useinkin risaisen pinnan alle voitaisiin kurkistaa, niin 
muuttuisi se monessa tapauksessa suorastaan säälittäväksi. Siinä mää-
rin on varsinkin riittävän alusvaatetuksen puute ollut havaittavissa, 
että joittenkin kansakoulujen johdossa olevien henkilöitten keskuu-
dessa on pidetty välttämättömänä saada perustetuksi kokonaan uusi 
yksityinen yhdistys, joka ottaisi köyhien lasten alusvaatetuksen teh-
täväkseen".24  

Vuoden 1919 avustusvaliokunta arveli noin tuhannen oppilaan tar-
vitsevan jalkineet, ja noin viisi prosenttia oppilaista tarvitsi housuja, 
puseroita ja hameita. Noin 15 prosentille piti tarjota lämmin ateria. 
Lukuvuonna 1919/20 lähes joka toinen kansakoululainen sai jalkineet 
koulusta. Poikkeuksellisen suuri määrä johtui amerikkalaisesta lahja-
tavarasta, joka sisälsi mm. 1280 kenkäparia. Vuonna 1919 elämään 
vaikutti vielä sota-ajan mukanaan tuoma elintarvikepula ja säännöste-
ly.25  Myöhemmin jalkineita sai vuosittain arviolta joka viides oppilas. 

Taulukko 5. Vähävaraisten lasten saarnat avustukset Tampereen 
kansakouluissa. 

Vuosi Oppilaita Ravinto- 
avustus 

% kenkä- 
avustus 

% 

1919/20 3903 519 13,3 1940 49,7 
1920/21 4015 539 13,4 503 12,5 
1924/25 3870 651 16,8 944 24,4 
1929/30 3423 785 22,9 726 21,2 
1932/33 3488 1241 35,4 782 22,4 
1934/35 3612 1260 34,9 519 14,4 

Lähde: Tampereen kansakoululaitoksen kertomukset 1919/20, 
1920/21, 1924/25, 1929/30, 1932/33, 1934/35. 

24 Vähävaraisten lasten avustusvaliokunnan mietintö, KV:n ptk 5.4.1921, liite 175, 
TKA. 

25 Haapala 1993, 124-125; Tampereen kansakoululaitoksen kertomukset 1919-1921. 
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Kunnille ja valtiolle kouluruokailun järjestäminen merkitsi lisää kus-
tannuksia, joita jo oppivelvollisuuden toimeenpano oli lisännyt. 1920-
luvun lopussa 17 prosenttia koko maan kansakoululaisista sai lämpi-
män aterian. Eri paikkakunnilla vaihteli käytäntö sen mukaan annet-
tiinko ilmainen ateria vähävaraisille vai kaikille. Suuntaus oli se, että 
lämpimän aterian katsottiin olevan tarpeellinen kaikille koululaisille, 
ja kunnissa toimittiin kouluruokailun edistämiseksi. 1920-luvulla jo 
joka viides oppilas sai aterian koulussa ja 1930-luvulla joka kolmas. 
Lukuvuonna 1929/30 sai koko maan kansakoululaisista 20 prosenttia 
kouluruokaa.26  

1920-luvun alussa kouluruokailun piirissä olleet ja vaateavustusta 
saaneet tamperelaiskoululaiset olivat lähtöisin hyvin vaikeista oloista. 
Erityisesti punaorpoperheiden elinolosuhteet olivat vaikeat. Näistä 
perheistä enemmistö oli niin köyhiä, etteivät ne voineet tulla toimeen 
ilman yhteiskunnan apua.27  Oppilaat saivat vaateavustusta anomuk-
sesta. Vanhempien oli annettava perheen tuloselvitys, ja opettaja kir-
joitti suosituksen, jos hän katsoi sen aiheelliseksi. Viime kädessä pää-
töksen tekivät kansakoulujen johtokunta ja kansakoulujen tarkastaja. 
Ruokalaan oppilaat pääsivät opettajan suosituksesta.28  Avustuskäytän-
tö yhdenmukaistui vuonna 1923, kun ravitsemusyhdistys luovutti 
omaisuutensa Tampereen kaupungille. Lukuvuonna 1921-1922 kan-
sakoulujen ravitsemusyhdistyksen ruokalassa kävi 352 oppilasta. Näis-
tä puolet oli perheistä, joiden isä oli kuollut, ja perhettä elätti yksin 
äiti. Tämän lisäksi avustettavien joukossa oli aviottomia lapsia sekä 
perheitä joissa isä tai äiti olivat sairauden vuoksi työkyvyttöminä.29  

Koululaisten terveydenhoito 

Koululaisten terveydenhoito tehostui, kun kouluihin alettiin palkata 
kouluterveydenhoitajia eli koulusisaria. Koululääkäritoiminta oli aloi-
tettu Suomessa 1900-luvun alussa.30  Tampereelle palkattiin ensimmäi-
nen koulusisar vuonna 1921, ja toinen koulusisaren virka perustettiin 

26 Halila 1950, 121. 

27 Suomen sotaorvot. Tilastollinen selonteko. Sosiaalinen aikakakauskirja 1919, 375-
395. 

28 Opettajien antamat suositukset ja selvitykset 1921/22, Tampereen kansakoululais-
ten ravitsemusyhdistyksen arkisto, TKA. 

29 Lukuvuonna 1921/22 avustusta ruokalasta sai 351 lasta. Ruoka-avustusta saaneista 
lapsista 177 oli sellaisia joiden isä oli kuollut, 42 isä oli sairaana, 17 isä oli työtön, 14 
oli täysin orpoja, 10 oli aviottomia, 12 äiti oli sairas. Ks. Opettajien antamat suositukset 
ja selvitykset 1920/21, Tampereen kansakoululaisten ravitsemusyhdistyksen arkisto, 
TKA. 

30 Kaikki tamperelaiset kansakoululapset olivat saaneet vuodesta 1891 lähtien varalli-
suudesta riippumatta maksutonta lääkärinapua. Telemäki 1979, 43. 
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vuonna 1924. Hän antoi apua oppilaiden sairaustapauksissa, mutta 
yhtä tärkeä osa työstä oli oppilaiden puhtauden, siisteyden ja vaate-
tuksen kontrollointi. Koulusisar järjesti säännöllisin väliajoin terveys-
ja puhtaustarkastuksia. Hän tutustui myös oppilaiden kotioloihin.3' 
Syyn kotikäyntiin antoi oppilaiden sairaustapausten lisäksi tieto jon-
kun perheenjäsenen keuhkotaudista, kodin köyhyys tai oppilaan huo-
mattava epäsiisteys.32  Joka kymmenennellä kansakoululaisella oli niin 
ongelmalliset kotiolot, että ne antoivat aiheen terveyssisaren suurem-
paan kontrolliin. 

Terveydenhoidon tehostaminen antoi koululle oikeuden mennä op-
pilaiden koteihin. Asuinoloilla katsottiin olevan merkitystä oppilaiden 
terveydelle ja fyysiselle hyvinvoinnille. Työläiskodille oli vielä 1920-
luvun alussa ominaista ahtaus, vaikka asunto-olot olivat kohentuneet 
ja asumisväljyys lisääntynyt 1900-luvun alusta. Vuonna 1921 työläis-
perheistä asui 86 prosenttia yhden huoneen tai yhden huoneen ja 
keittön asunnossa. Vuosikymmenen loppupuolelle tultaessa asuinolot 
eivät olleet oleellisesti muuttuneet. Yhden huoneen ja keittiön asun-
nossa asui työläisruokakunnista 62 prosenttia ja yhden huoneen asun-
nossa noin 28 prosenttia. Silti Tampereella ei asuttu ahtaammin kuin 
muissa isoissa kaupungeissa. Virkamies- ja toimenhaltijaperheet asui-
vat työläisperheitä selvästi väljemmin. Asuntoon kuului yleensä vä-
hintään kolme huonetta ja keittiö.33  1920-luvun alussa perheet asuivat 
vuokrahuoneissa. Tampereen asunnoista lähes 90 prosenttia oli vuok-
ralaisen hallussa.34  

Koulusisar raportoi työstään seuraavasti: "kotikäyntejä olen tehnyt 
sangen monien aiheiden perustalla, koska olen yleensä koettanut tu-
tustua luonani käyneiden lasten kotioloihin, antaen vanhemmille oh-
jeita lasten hoidossa, vaatetuksessa ja ravinnossakin, esittäen ruoka-
ja vaatetusavustusta tarvittaessa."35  

Kouluterveydenhuollon avulla haluttiin kasvattaa uutta ja aikaisem-
pia sukupolvia terveempää nuorisoa. Samanaikaisesti kehitettiin Suo-
messa pikkulasten hoitoa ja luotiin neuvolajärjestelmää. Kansakou-
luikäinen nuoriso oli jäänyt tätä vaille lapsuusiässä, mutta koulussa 
jokainen ikäpolvi pääsi järjestelmällisen terveydenhoidon piiriin. Suo- 

31 Kertomus koulun lääkäreiden toiminnasta 1916/1917, 52; Tampereen kansakoulu-
laitoksen kertomus 1921/22, 37-38. 

32 Tampereen kansakoululaitoksen kertomus 1924/25, 43. 

33 Elinkustannukset tilinpitokaudella 1920-1921. SVT XXXII:5, 23; Elinkustannustutki-
mus vuodelta 1928. SVT XXXII:14, 21. 

34 Elinkustannukset tilinpitokaudella 1920-1921. SVT XXX11:5, 22; Ruonavaara 1993, 
78-79. 

35 Tampereen kansakoululaitoksen kertomus 1921/22, 46-47. 
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messa lasten ja nuorten terveydenhoitoa edisti erityisesti Kenraali 
Mannerheimin Lastensuojeluliitto.36  Tämä ei ollut yksinomaan suoma-
lainen ilmiö, vaikka Suomen yhteiskunnallinen tilanne kansalaissodan 
jälkeen sai viranomaiset tekemään intervention koululaitoksen kautta 
työläiskoteihin. Kansalaisten terveystaso joutui yleensä huomion koh-
teeksi viimeistään silloin, kun miehet siirtyivät asevelvollisuutta suo-
rittamaan. Englannissa pikkulasten ja nuorten terveystaso tuli esiin 
1900-luvun alussa buurisotakutsunnoissa. Tällöin havaittiin, että huo-
mattava osa nuorista miehistä jouduttiin hylkäämään kutsunnoista. 
Siksi Englannissa alettiin kehittää äitiys- ja lastenneuvolatyötä.37  

2. Oppisisällöt 

Kansakoulu ja yhteiskuntapolitiikka 

Kansakoulun oppiaineita olivat uskonto tai uskonnonhistoria ja si-
veysoppi, äidinkieli, historia, maantieto, luonnontieto, maa- ja koti-
talous, laskento ja mittausoppi, piirustus, käsityöt, voimistelu ja laulu. 
Alakansakoulun ensimmäisellä ja toisella luokalla oli opetusta 24 tun-
tia viikossa. Ylemmän kansakoulun kahtena ensimmäisenä vuonna 
viikkotunteja kertyi 30 ja kahtena viimeisenä 32 tuntia.38  Oppivelvol-
lisuuskoulu 1920-luvulla kuten kansakoulu jo kauan aikaisemminkin 
ohjasi ensimmäisestä koulupäivästä lähtien seitsenvuotiaat oppilaansa 
järjestyksen, kurin ja auktoriteettien maailmaan. 

Suomalaisessa kansakoulussa näkyi Mikael Soinisen käden jälki.39  
Soinisen luoma kansakoulu säilytti Suomessa pitkään valta-asemansa. 
Se oli Suomen kansaa kansallisesti herättävä koulu, eikä taipunut her-
kästi käytännöllisyyteen huolimatta siitä, että Soinisella itsellään oli 

36 Korppi-Tommola 1991, 27-30, 63-55; Turpeinen 1987, 393-398. 

37 Davin 1978, 14-18; Dyhouse 1977, 22-26. 

38 Ask 137/1923; Rinne 1984, 138-143; Kivinen 1988, 169-177; Komiteanmietintö 
1925:14, 37, 60-61. Maalaiskansakoulun opetussuunnitelmakomitean mietintö edustaa 
aikakauden kansakoulukasvatustavoitteita ja ideaalia, sitä millaiseksi se haluttiin, ei vält-
tämättä sitä, millaisena se toteutui. 

39 Mikael Soininen (1860-1924) oli tutkija, aktiivinen raittiustyöntekijä, monipuolinen 
koulumies, oppikoulunopettaja, seminaarinjohtaja, professori ja valtiomies. Hän omak-
sui 1890-luvulla Herbart-Zilleriläisen koulukunnan kasvatusaatteet. Sen mukaan kasva-
tuksen päämääränä oli lujan siveellisen luonteen kasvattaminen. Kasvatuksen ja ope-
tuksen antamisen tarkoituksena oli monipuolisen harrastuksen herättäminen. Kasva-
tista piti tehdä hyvä ihminen ja ratkaisevana tekijänä oli harrastus. Halila 1949, 139-141; 
Kauranne 1971, 13-15. 
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halu kehittää kansakoulua käytännölliseen suuntaan.4°  Vaatimukset 
oppilaskeskeisestä opetuksesta ja käytännönläheisyydestä alkoivat tul-
la tunnetuksi Suomessa 1900-luvun alkupuolella. Uudistuspyrkimyk-
set kohdistuivat sekä opetusmetodeihin että sisältöihin. 1910-luvulla 
maaperä oli otollinen kansakoulu-uudistukselle. Venäläistämispolitii-
kan seurauksena kansallistunne voimistui, ja kansakoulun merkitys 
lasten kasvattamisessa isänmaallisiksi kansalaisiksi tiedostettiin aikai-
sempaa selvemmin.41  

Sotien välisellä kaudella yritettiin jatkaa kansakoulun uudistustyötä 
1910-luvulla virinneiden pyrkimysten pohjalta. Uusi kansakoulu pyrki 
saamaan kaikki kasvatustekijät yhteisvaikutukseen. Tällöin yleistyivät 
työkirjat ja vihkot. Huolimatta uusista virtauksista ja reformipedago-
giikasta vanhamuotoinen koulu säilytti valta-asemansa. Opettaja istui 
kateederin takana ja ylhäällä. Oppilaat katsoivat opettajaan ylöspäin. 
Tunnin kulku oli opettajan vallassa; hän antoi ja oppilas vastaanotti. 
Koulu tähtäsi yksilön kasvattamiseen. Oppilaiden yhteistyö oli har-
vinaista ja oppilaiden oli oltava täysin hiljaa. Kansakoulussa oli jopa 
oppilaiden asennot yksityiskohtaisesti määrätty oppilaiden omaa etua 
tarkoittaen.

42  

Kansakoulun uudistamispyrkimyksiin vaikutti 1920-luvulla yhteis-
kunnallinen tilanne. Yhteiskuntapolitiikassa korostui itsenäisten pien-
viljelijäin kerrostuman vahvistaminen. Kansakunnan ytimeksi nähtiin 
talonpoikaisväestö, joka oli pelastanut Suomen itsenäisyyden. Maa-
seutuköyhälistö piti erottaa kaupunkityöväestön yhteydestä, ja se oli 
kohotettava talonpojan asemaan. Tämä toteutui, kun torpparivapau-
tuksen, asutustoiminnan ja tilanjakojen kautta maahan luotiin laaja 
pienviljelijäväestö. Näin yhteiskuntarauha oli mahdollista rakentaa it-
senäisen viljelijäväestön työn varaan. Peltotilkun, pienen metsäpals-
tan ja navetan olisi pitänyt taata toimeentulo maaseutuväestölle. Näin 
ei kuitenkaan ollut käytännössä, ja vähävarainen oli lukuisten erilais-
ten sivuansioiden varassa. Oma maa oli ratkaisu sekä ideologisessa 
että sosiaalipoliittisessa mielessä. 1920- ja 1930-lukujen suomalaisuus-
ideologiassa kansa oli talonpoikaiskansa. Tämä kansakuva rajasi ulko- 

40 Suomalaista kansakoulua kutsutaan Soinisen kouluksi. Se oli aikakauden ihannekou-
lu, jonka muuttaminen oli hankalaa. Soininen ryhtyi korostamaan toiminnan ja käytän-
nöllisyyden merkitystä, johon hän sai herätteitä tutustuessaan amerikkalaiseen koulu-
maailmaan. Voipio 1944, 85-113. 

41 Kauranne 1971, 34-35. Opetussuunnitelmakomitea asetettiin vuonna 1912. Komi-
tean puheenjohtajaksi kutsuttiin Mikael Soininen. Komitean toiminta keskeytettiin 
vuonna 1915. Seuraavana vuonna ilmestyi alustava opetussuunnitelmaversio nimellä: 
Kansakoulun opetussuunnitelmakomitea, sen toiminta ja suuntaviivoja opetuksen uu-
distukseksi. Mietintö tunnetaan yleensä vain "Suuntaviivoja" -nimellä. 

42 Halila 1949, 143-145; Esim. Matti Koskenniemi totesi vuonna 1944 ilmestyneessä 
opetusopissaan, että koulu-uudistuksen päätyö oli Suomessa vielä tekemättä. 
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puolelle kaupungin ja teollisuuden.43  Kansalaissodan jälkeen kansa-
koulu alkoi saada sosiaalipoliittisia ja sopeuttavia tehtäviä. Suomalai-
nen sivistyneistö tunsi pettymystä kansaan ja samalla haluttiin estää 
dramaattisten tapahtumien toistuminen.44  Risto Rinteen tulkinnan 
mukaan "maalaiskansakoulun opetussuunnitelman koodi kiteytyy kan-
salaissodan voittajien koodiksi". Kuitenkaan vuoden 1925 mietinnös-
sä ei ole mainittu Suomen itsenäistymistä. 

Vuoden 1925 maalaiskansakoulun opetussuunnitelmakomitean 
mietinnössä45  kytkeytyivät maaseutuelämän ihannointi, uskonto ja 
isänmaa. Komitean tärkein tehtävä oli saada maaseutuväestön vähä-
varaisin osa ymmärtämään koulunkäynnin mielekkyys. Opetuksen 
piti olla oppilaskeskeistä, kotiseutuhenkistä ja käytännönläheistä. 
Maalaiselämä oli se perusta, jolle uutta sukupolvea piti kasvattaa.46  
Tämä politiikka näkyi selkeästi niin kaupunki- kuin maaseutukansa-
kouluissa. Tamperelaisen työläisperheen tytön ja pojan kotipiiri oli 
kuitenkin oleellisesti erilainen kuin se ideaali, jota kansakoulu mark-
kinoi. Tamperelainen työläisperhe asui huoneen ja keittiön asunnossa 
alueella, jossa asui lukuisia samanlaisia perheitä. Kansakoulu ihannoi 
maaseutuelämää, maanviljelyä ja työtä omalla kotitilalla ja kotipellolla 
niin, että se tuli kaupunkilaislasten todellisuudeksi. 

Kansakoulu ja sukupuoli 

Kansakoulun opetuksen piti olla kaikille samanlaista ja yhteistä. Kou-
lu alkoi kuitenkin muokata ensimmäisestä luokasta lähtien tyttöjen 
ja poikien maailmaa eri suuntiin. Oppisisällöissä, opetuksessa ja kou-
lutyön käytännön järjestelyssä näkyi tietynlainen käsitys miesten ja 
naisten tehtävistä yhteiskunnassa. Sukupuoli ja sosiaalinen tausta jä-
sensivät kunkin paikkaa koulussa ja luokkayhteisössä. Jo kansakou-
luun tullessaan tytöillä ja pojilla oli näkemys naisen ja miehen tehtä-
vistä. Kotona isä ei osallistunut kodin sisäisiin taloustehtäviin, koska 
hän työskenteli kodin ulkopuolella. Tampereella ja muissa isoissa kau-
pungeissa monet perheenäidit kävivät kodin ulkopuolella ansiotyössä 
hoitaen samalla kotityöt tyttärien avustamina.47  Koulussa tyttöjä alet- 

43 Kettunen 1986, 249; Alapuro 1973, 39; 011ila 1993, 252; Heinonen 1990, 125. 

44 Rinne 1984, 126. 

45 Maalaiskansakoulun opetussuunnitelmakomitea kokoontui uudelleen vuonna 1918, 
ja olennaisilta osiltaan vuonna 1925 valmistunut mietintö ei eronnut kymmenen vuotta 
aikaisemmin ilmestyneestä versiosta. 

46 Kivinen 1988, 172-173; Kauranne 1971, 111. 

47 Naimisissa olevien naisten ansiotyöstä esim. Tunkelo 1933, 37. 
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tiin kasvattaa heti samaan äidillisyyteen, auttamiseen ja hoivaamiseen. 
Ensimmäisellä luokalla tytöt ja pojat joutuivat naisopettajan hoiviin. 

Alakansakoulun opettajat olivat poikkeuksetta naisia. Heidän työssään 
yhdistyi äidin tehtäviä. Ensimmäisellä ja toisella luokalla tyttöjä ja poi-
kia opetettiin yhteisluokissa, mutta ylemmässä kansakoulussa tyttöjen 
ja poikien opetus eriytettiin. Naisopettajat opettivat tyttöjä tyttö-
luokilla ja miesopettajat poikia poikaluokilla.4S  Tyttöjen ja poikien 
erillisopetus yläkansakoulussa ei ollut itsestään selvä asia, ja opettajat 
kävivät siitä keskusteluja. Yhteiskasvatus49  oli sekä taloudellinen ky-
symys että kasvatuskysymys. Miesopettajien ja yhteisluokkien opetta-
jien palkka oli samansuuruinen, mutta tyttöluokkia opettavien nais-
opettajien vuosipalkka oli 600 markkaa pienempi. Yhteis- ja eril-
lisopetuksen järjestämisellä oli erilainen merkitys maaseudulla ja kau-
pungissa, koska maaseudun oppilasmäärien ja koulujen pienuuden 
vuoksi tyttöjen ja poikien yhdessä opettaminen oli itsestäänselvyys, 
eikä sen haittoja edes pohdittu. Kaupunkien erillisopetusta perustel-
tiin sillä, että tyttöjen ja poikien käsitöiden, piirustuksen ja voimis- 

48 Tampereen kansakoululaitoksen kertomukset 1920-1935; Kivirauma 1989, 146-147. 

49 Yhteiskasvatuksella ymmärretään yleensä yhteiskouluja ts. oppikoulutasoista kou-
lunkäyntiä, ja tyttöjen ja poikien yhteis- tai erillisopetus oppikouluvaiheessa herätti 
huomattavasti enemmän keskustelua kuin kansakoulun yhteiskasvatus. Ks. esim. Ro-
senqvist, Axel Rafael, Yhteiskasvatuksesta ja -opetuksesta. Kansakoululehti 1919, 302-
307. 
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Tampereen Aleksan-
terin kansakoulun 
V luokan oppilaita 
lukuvuonna 
1922/23. Tampereel- 
la oli yleinen käy-
täntö että ylemmäs-
sä kansakoulussa 
tyttöjä ja poikia 
opetettiin eri luokas-
sa. Muutamia seka-
luokkia oli toimin-
nassa. Esimerkiksi 
lukuvuonna 
1924/25 niitä oli 
neljä ja kymmenen 
vuotta myöhem-
min 14. (Nils Ras-
mussen. Tampereen 
museoiden valo-
kuva-arkisto) 

telun opetussuunnitelmat olivat erilaiset yläkansakoulussa. Yhteiskas-
vatuksesta keskusteltiin myös Tampereella. Koululääkärin mielestä 
puberteetti-iässä olevia tyttöjä ja poikia ei sopinut opettaa yhdessä, 
mutta hän halusi laajentaa yhteiskasvatuksen yläkansakoulun kahdelle 
alimmalle luokalle. Lääkäri oli todennut, että naisopettaja pystyi pi-
tämään pojat puhtaina ja siisteinä. Kun pojat siirtyivät yläkansakou-
lussa miesopettajalle, tapahtui heissä muutos. Pojat alkoivat esiintyä 
koulussa huolimattoman ja epäsiistin näköisinä.5°  

Kansakoulun yhteiskuntakuvassa koti oli maalaiskoti. Koulu välitti op-
pilaille kaksi erilaista maailmaa, jossa toisessa oli äitiys, koti ja perhe ja 
toisessa miehet ja pojat sekä kodin ulkopuolinen työ.51  Tämäntapaista 
perheihannetta oli mahdollista läpiviedä oppilaiden mieliin lukukirjojen 
kautta. Kansakoululle asetetut ideologiset tavoitteet voitiin iskostaa op-
pilaiden mieliin erityisesti lukemisen opetuksen, kotiseutuopetuksen, 
maatalousopetuksen ja kotitalousopetuksen välityksellä.52  

50 Tampereen kansakoulun opettajien yleisten kokousten ptk:t 26.4.1920; 11.3.1921, 
Kansakoulujen kanslia, TKA. 

51 Kodin ja koulun ensimmäinen kirja. v. 1931; Kodin ja koulun ensimmäisen kirjan 
kuvitusta on analysoinut Tuula Karjalainen teoksessa Ikuinen sunnuntai. 

52 Kivinen 1988, 172; Rinne 1984, 123-124. 
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Sukupuolten maailmat lukukirjoissa 

Lukemisen opetus oli alakansakoulun tärkein oppiaine, ja koko kan-
sakoulussa oli äidinkielen eli lukemisen opetuksella keskeinen asema. 
Vuoden 1925 maalaiskansakoulun opetussuunnitelmakomitean mie-
tinnössä todettiin, että "äidinkielen opetus kansakoulussa on niin pe-
rustavaa laatua koko myöhäisempään sivistykseen nähden, että sille 
on kaikkialla omistettu mahdollisimman suuri tuntiluku, suurempi 
kuin millekään muulle oppiaineelle. Niin meilläkin."53  Alakansakou-
lussa oli lukemisen opetusta seitsemän viikkotuntia, johon sisältyi 
myös kirjoituksen opetus. Opetussuunnitelmakomitean mukaan äi-
dinkielen osuus kaikista oppitunneista oli 26 prosenttia.54  

Äidinkielen opetus piti liittää lapsen ympäristöön, ja ensimmäiselle 
lukukirjalle eli aapiselle tuli keskeinen tehtävä oppilaan maailmanku-
van muodostamisessa. Aapisen tehtävä oli opettaa lukemaan, mutta 
aapisella oli myös laajempi merkitys tiedon, asenteiden ja mallien 
välittäjänä.55  Opetussuunnitelmakomitea oli esittänyt mahdollisuu-
den, jonka mukaan kaupunki- ja maaseutukansakouluja varten pitäisi 
saada erilaiset lukukirjat. Komitea kuitenkin päätyi yhteen kirjaan, 
koska myös "kaupunkilaisnuorison oli hyvä tutustua maalaisoloihin 
ja päinvastoin".56  Hämeenlinnan alakansakoulunseminaarin johtaja Au-
kusti Salo vaati aapisten ja lukukirjojen sisällöltä läheistä kosketusta 
oppilaiden kotoiseen elämänpiiriin sekä yhteyttä uskonnon opetuk-
seen ja kotiseutuopetukseen.57  Lukukirjoilla oli keskeinen merkitys 
oppilaille, koska ensimmäinen kirja, jonka kansakoululainen sai kä-
teensä, oli lukukirja. Useille lapsille lukukirja oli ensimmäinen oma 
kirja. Erityisesti aiemmin, jolloin ulkoluku oli kansakouluopetuksen 
keskeinen menetelmä, kirjojen yksityiset sanat ja lauseet painuivat 
oppilaiden mieliin sellaisenaan.58  

53 Komiteanmietintö 1925:14, 196; Kivinen & Kinos & Rahkonen 1989, 25. 

54 Suomalaisia kansakoulujen lukukirjoja on tutkittu mm. ajan hengen ilmaisijoina, 
mitä lapsille on haluttu esittää, mistä on vaiettu ja toisaalta miten oppikirjojen antama 
kuva vastaa yhteiskunnallista todellisuutta. Oppikirjojen antama Suomikuva on myös 
ollut tutkimuskohteena sekä lukukirjojen yhteys kasvatustavoitteisiln. Ks. Kivinen & 
Kinos & Rahkonen 1989; Nurmi 1966; Salovaara 1984. 

55 Palmu 1992, 301. 

56 Komiteanmietintö 1925:14, 203-204. 

57 Kauranne 1971, 131. Aukusti Salo oli valmistunut Jyväskylän seminaarista kansa-
koulunopettajaksi vuonna 1909. Vuonna 1919 hänestä tuli Hämeenlinnan seminaarin 
johtaja. Hän oli ennen seminaarin johtajaksi siirtymistä toiminut kansakoulunopettajana 
ja harjoittanut ohella yliopisto-opintoja. Aukusti Salo julkaisi vuosina 1921, 1935 ja 
1948 kansakoulun opetussuunnitelmia. 

58 Nurmi 1966, 181; Ks. myös Kivinen & Kinos & Rahkonen 1989, 8. Lukemisen 
opetuksessa oli alkanut tapahtua muutoksia 1890-luvulta lähtien, jolloin ulkolukuun 
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Tamperelaiset kansakoululaiset saivat ensimmäisenä käteensä Ko-
din ja koulun ensimmäisen kirjan.59  Tämä kirja kertoo yksinomaan 
maalaiskodista. Tamperelaiselle työläisperheen lapselle koulu opetti 
kodista, johon kuului talo, tupa, tie, veräjä, järvi ja pihapiiri. Kodin 
ja koulun ensimmäisen kirjan eri painosten tekstit eivät eronneet toi-
sistaan, mutta vuoden 1931 painoksen Martta Wendelinin värikuvitus 
tuo lukukirjaan ihannemaiseman ja idyllin, jotka ilmenevät koko Wen-
delinin kuvitustyössä.60  Wendelin sulki pois 1920-luvun jälkeisistä ku-
vistaan teollistuvan Suomen, tehtaat ja työläiset. Hänen kuvissaan pää-
näyttämönä oli ihanteellinen mutta arkinen maaseutu.61  Wendelinin 
kuvittama lukukirja tarjosi oppilaille juuri sen ihanteellisen maaseu-
dun ja elämänmallin, johon suomalaisia koululaisia maalla ja kaupun-
geissa haluttiin kasvattaa. 

Tyttöjen ja poikien puuhat kuvataan selkeästi toisistaan erillisinä. 
Martta Wendelin kuvasi lukukirjan tytöt pukeutuneena esiliinaan ku-
ten äidit. Kun 1920-luvun alussa ja sitä varhaisemmissa lukukirjoissa 
ei kuvituksen avulla aina voinut arvioida oliko kysymyksessä maaseu-
tu vai kaupunkikuvaus, esitettiin maaseutukoti selkeästi vuoden 1931 
lukukirjassa ainoana kotina.62  Ensimmäisen luokan lukukirjat kuvaavat 
oppilaille läheisiä asioita kotia, vanhempia, sisaruksia, lasten leikkiä 
ja työtä. Lukukirjan nainen oli äiti tai isoäiti. Äiti hoitaa lapsia, tekee 
ruokaa tai käsitöitä. Äiti työskentelee kodin sisällä.63  Lukukirjan teksti 
kertoo: "Isä opettaa minulle monta hyödyllistä asiaa. Isä ei ole aina 
kotona. Hän tekee työtä lastensa hyväksi. Hän tekee työtä, jotta lasten 
ei tarvitsisi kärsiä puutetta". Lukukirjan isä opetti hyödyllisiä asioita, 
mutta äiti rakasti ja hoiti, hän antoi ruuan ja vaatteet.64  Lukukirja 
kuvaa tytöt ja pojat erilaisissa askareissa. Tyttö on pieni äiti, joka 
hoivaa nukkeja, hoitaa vauvaa ja auttaa äitiä tai isoäitiä:65  

perustuvaa mekaanista opetusta alettiin kritisoida opettajien saadessa uutta informaa-
tiota. Melin 1977, 152. 

59 Teos oli vuonna 1921 ehtinyt jo yhdeksänteen painokseen ja edellisen kerran sitä 
oli uusittu vuonna 1904. Vuonna 1931 teoksesta otettiin vielä 12. uudistettu painos. 
Kun vuonna 1925 valmistui opetussuunnitelmakomitean mietintö, on vuoden 1931 
painokseen tehty muutoksia, ja siinä on Martta Wendelinin monivärikuvitus. 

60 Kodin ja koulun ensimmäinen kirja v. 1931 p., 2, 3, 8, 18, 25, 33, 40. 

61 Karjalainen 1993, 123-124, 127. 

62 Kodin ja koulun ensimmäinen kirja painokset v. 1920, 1925, 1931. 

63 Kodin ja koulun ensimmäinen kirja, v. 1931 p., 11, 19, 25, 32. 

64 Kodin ja koulun ensimmäinen kirja v. 1931 p., 43.46. 

65 Kodin ja koulun ensimmäinen kirja v. 1931 p., 80.81. 
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Anjan kukat 

Pien' Anja tytti astelee 
ja kukkasiaan kastelee. 
On kukat hänen lapsiaan, 
hän hoitaa vaalii omiaan. 
Pien' kukkasäiti verraton 
tuo kiltti Anja-Tyttö on. 
Hän kuivat lehdet karsii pois. 
ett' aina puku siisti on. 
Hän kukat pesee, pölyttää, 
ei tomuhiukkastakaan jää. 
Ja livertelee lal lal laa, 
ei ole työtä hauskempaa. 

Ei kukkaslapset unhoittaa 
voi koskaan hellää hoitajaa. 

Tytöt ovat kuvituksessa sisätiloissa, ja pojat ovat ulkona. Hevoset, 
veneet, laivat, vedenkanto ja rakentaminen yhdistyvät kuvituksessa 
poikiin. Kukat, marjat, neulominen ja kotieläimet yhdistyvät tyttöi-
hin. Kodin ja koulun ensimmäinen kirja jakaa selkeästi tytöt ja pojat 
erilaisiin tehtäviin ja erilaisiin leikkeihin.66  

Kodin ja koulun ensimmäisen kirjan ohella kansakouluissa oli käy-
tössä Herman Niemen toimittama aapinen. Niemen aapinen ja Kodin 
ja koulun ensimmäisen kirjan ennen vuotta 1931 ilmestyneet painok-
set ovat ulkoasultaan ja sisällöltään hyvin samanlaiset. Kuvat olivat 
mustavalkoisia piirroksia.' Kaupunki, junat, tehtaat ja autot tulivat 
aapiseen 1930-luvun lopulla, jolloin ilmestyi Aarni Penttilän Aapis-
kukko, jossa maaseutu on jo saanut rinnalleen kaupunkielämän ja 
teollistuneen yhteiskunnan. Aapiskukossa kuvataan esimerkiksi lasten 
käyntiä tehtaassa ja kirjapainossa. Miesten ja naisten sekä tyttöjen ja 
poikien erilaiset tehtävät ja työnjako tulevat selkeästi esiin tässäkin 
lukukirjassa.68  Maaseutuelämä ainoana oikeana elämänmuotona tulee 
esiin ylemmän kansakoulun lukukirjojen kertomuksissa, joissa kuvi-
tuksella ei ole enää samanlaista merkitystä kuin ensimmäisessä luku-
kirjassa. 

66 Kodin ja koulun ensimmäinen kirja v. 1931 p. Ks. s. 4-6, 9, 10-11, 17, 19, 24-25, 
26-27, 32-36, 38; 

67 Aapinen. Toimittanut Herman Niemi. 5. p. 1920. 

68 Penttilä, Aarni, Aapiskukko. Alakoulun ensimmäinen lukukirja. Kuv. Asmo Alho. 
Ks. sivut 10, 11, 17, 29, 30, 89. 
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Käsityöt 

Kansakoulun käsityön opetuksen tavoitteena oli kätevyyden ja taidon 
saavuttaminen eikä työn välitön hyöty. Opetuksessa piti kehittää op-
pilaiden harkintakykyä ja neuvokkuutta. Käsityön opetus kouluissa 
oli mennyt ammattimaisesti harjoitetuksi esineiden jäljentelyksi, josta 
vuoden 1925 opetussuunnitelmakomitea halusi luopua ja päästä 
eroon.G9  Ensimmäisellä ja toisella luokalla tytöt ja pojat tekivät saman-
laisia käsitöitä, jotka olivat yksinkertaisia virkkaus- ja pistotöitä. Kol-
mannelta luokalta eli ylemmän kansakoulun ensimmäiseltä luokalta 
lähtien tyttöjen ja poikien opetus oli erilaista. Tytöt aloittivat kaava-
leikkaus-, ompelu-, virkkaus- ja neulomisharjoituksilla. Ensin tytöt 
leikkasivat nuken vaatteiden kaavat ja sitten ompelivat nukelle pai-
dan, housut ja mekon. Ensimmäisenä virkkaustyönä piti valmistaa nu-
ken peitto. Neulominen alkoi silmukoiden luonnista ja ensimmäisenä 
neulomistyönä piti valmistaa pannulappu. Kansakoulun kahdella vii-
meisellä luokalla tytöt opettelivat ompelukoneen käyttöä ja ompelivat 
vaatteita itselleen sekä liinavaatteita kuten lakanoita ja pöytäliinoja. 
Lisäksi vaatteiden parsiminen ja paikkaaminen kuului tyttöjen käsi-
työkurssiin.70  

Poikien käsityön opetuksen tavoitteena oli tutustua ensisijassa 
puunveiston tavallisimpiin raaka-aineisiin ja työkaluihin, totuttaa nii-
den käyttöön ja hoitoon sekä neuvoa yleisimmin käytännössä sattu-
vien suoritusten ratkaisutavat, mutta ennen kaikkea johtaa omakoh-
taisen toiminnan tietä itsenäiseen harkintaan, neuvokkuuteen ja työn-
lloon.71  Poikien ylempien luokkien opetus alkoi veistonopetuksella, 
ja viimeisenä kansakouluvuonna pojat tekivät metallitöitä.72  Poikien 
käsityön opetuksen tavoitteena oli saavuttaa kyky huolehtia kodin 
korjaus- ja kunnostustehtävistä. 

Käsitöiden opetuksen merkitys korostui ylemmässä kansakoulussa, 
jossa viikkotuntimäärää kohotettiin kahdesta neljään. Käsitöitä oli 
yhtä paljon kuin laskentoa. Tyttöjen ompeluopetuksen ja poikien 
puutöiden avulla yritettiin kansakoulua kehittää käytännölliseen suun- 
taan yleissivistävän kirjakoulun vastapainoksi. Kansainvälisessä vertai-
lussa käsitöiden tuntimäärä oli huomattavan korkea. Englannissa kes- 
kusteltiin 1900-luvun alussa runsaasti ompeluopetuksen osuudesta 
tyttöjen kansakoulukurssissa. Tytöillä oli käsitöitä keskimäärin kaksi 

69 Komiteanmietintö 1925:14, 257-258. 

70 Tampereen kansakoululaitoksen kertomus 1925/26; Komiteanmietintö 1925:14, 
273-276. 

71 Komiteanmietintö 1925:14, 262. 

72 Tampereen kansakoululaitoksen kertomukset 1920-1930. 
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ja puoli tuntia viikossa, mutta käsitöiden tuntimäärää haluttiin lisätä.73  
Ranskassa ala-asteen lukusuunnitelmaan tehtiin periaatteellisia muu-
toksia vuonna 1923, jolloin käytännöllistä opetusta vähennettiin ja 
yleissivistävän opetuksen osuutta lisättiin. Tyttöjen ohjelmaan jäi suh-
teellisesti enemmän ompelua kuin puutöitä poikien ohjelmaan. Poi-
kien äidinkielen tuntimäärä oli Ranskassa korkeampi kuin tyttöjen, 
koska tyttöjen tiedettiin oppivan poikia helpommin lukemaan. Tyt-
töjen piirustuksenopetus yhdistettiin käsitöihin siten, että tytöt teki-
vät piirustustunneilla koriste- ja koruompelumalleja.74  

Kotitalous 

Koti- ja maatalousopetus tulivat kansakoulun oppiaineiksi vuonna 
1923.75  Kotitalousopetuksen liittämistä kansakoulun opetusohjel-
maan alettiin vaatia aikaisempaa ponnekkaammin 1910-luvulla, jolloin 
kansakoulun kotitalousopetuksesta keskusteltiin sekä kansakouluväen 
että kotitalousväen keskuudessa. Kansakoulun kotitalousopetusta pe-
rusteltiin naisen synnynnäisellä vaistolla kotitaloustehtäviin, joten hän 
saattoi jo nuoremmallakin iällä suurella mieltymyksellä ottaa vastaan 
tätä opetusta. Kotitalousopetuksen tavoitteena oli saada tytöissä esille 
sukupuoleen liittyvät ehkä vielä tiedostamattomina olevat taipumuk-
set. "Kerran hereille päässeenä se vaisto näet ei hänessä enää hevillä 
tukehdu, vaan on yhä ehommaksi elpyvä ja paneva hänet kaikin ta-
voin ponnistamaan voimiansa, niin että hän tulisi kykeneväksi kun-
nollisesti suorittamaan tämän tärkeän puolen elämäntehtävästään."76  
Varsinaisen kansakoulun kotitalousopetuksen uskottiin edistävän 
"kansamme vähäväkisten kerrosten hyvinvoinnin nousua ja se vaikut-
taisi terveellisesti tyttöjen kehitykseen yleensä". Ennen oppivelvolli-
suuslakia kansakoulu nähtiin kansan lasten kouluna, ja sen piti antaa 
"kansan lapsille" elämässä tarvittavia tietoja ja taitoja. 

Kotitalousopetukseen suomalaisessa koulujärjestelmässä kytkeytyy 
paljon laajempia merkityksiä kuin keittotaito, terveellisen ruuan val-
mistaminen tai siisti asuinympäristö. Kotitalousopetus ja kotitaloudel-
le annettu merkitys vaikuttivat laajasti sukupuolten välisiin suhteisiin 
kodissa, koulussa ja työelämässä. Nämä olivat oppiaineita, joissa tii-
vistyi koko suomalaisen sotien välisen kauden yhteiskuntapolitiikka. 

73 Komiteanmietintö 1925:14, 257-276; vrt. myös Turnbull 1987, 87-92. 

74 Clark 1984, 81-81. 

75 Ask 137/1923; Maatalousopetuksen ottamisesta kansakoulun ohjelmaan oli keskus-
teltu jo 1900-luvun alussa. Keskustelua oli käyty siitä, pitikö sitä opettaa omana oppi-
aineena vai johonkin muuhun aineeseen yhdistettynä. Ks. Halila 1949, 235. 

76 Komiteanmietintö 1915:5, 53-54. 
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Niiden avulla oli mahdollista toteuttaa vaatimuksia kansakoulun käy-
tännön läheisyydestä. 

Kotitalousopetus oli ollut mukana jo Cygnaeuksen kansakouluoh-
jelmassa 1860-luvulla." Suomalaisesta kansakoulusta kehitettiin yleis-
sivistävä kirjakoulu eikä kotitaloutta liitetty heti sen opetusohjelmaan. 
Sen sijaan esimerkiksi Englannissa kotitalous oli keskeinen osa työ-
läisperheiden tyttärien alkeisopetusta 1800-luvun puolivälistä läh-
tien.78  Suomen Naisyhdistys ryhtyi 1880-luvulla vaatimaan talousope-
tusta kansakouluun, ja 1890-luvulla ruuanlaittoa alettiinkin opettaa 
muutamien kaupunkien kansa- ja jatkokouluissa. Nämä esitykset läh-
tivät näkemyksestä, jonka mukaan kaupunkien kansakoulutytöt tar-
vitsivat talousopetusta, koska äidit eivät sitä voineet kotona antaa 
naisten työssäkäynnin yleistyessä.79  

Vuoden 1915 komitea luo periaatteet 

Merkittävä keskustclufoorumi oli Naisten taloudenhoito-opetuksen 
järjestämistä varten asetettu komitea. Sen johtavana ajatuksena oli 
viedä kotitalous kaikille kouluasteille kansakouluun, jatkokouluun, 
oppikouluihin ja ammatillisiin oppilaitoksiin.S0  Komitea pohti, pitikö 
kotitaloutta opettaa kaupungeissa ja maaseudulla, ja tuliko sitä opet-
taa tytöille ja pojille. Komitean jäseninä olleet naiset vaativat kotita-
loutta jo varsinaiseen kansakouluun, ja he saivat tukea Suomen Nais-
yhdistykseltä. Kuopiossa oli alettu opettaa kotitaloutta varsinaisessa 

77 Laine 1931, 18-25. 

78 Dyhouse 1981, 84-114. 

79 Laine 1931a, 25-32; Harmaja 1934, 52-53; Lepistö 1994, 222-230; Ks. myös 011ila 
1991, 127-128. 

80 Komitea oli asetettu vuonna 1907 ja mietintö valmistui vuonna 1915. Ks. Kaaminen 
& Markkola 1994, 121.122. Komitean jäseninä oli henkilöitä, jotka ottivat osaa yleen-
säkin tyttöjen koulutuksesta käytyyn keskusteluun. Komitean puheenjohtajan toimi 
aluksi maanviljelyhallituksen ylitarkastaja Uno Brander ja hänen luovuttuaan tehtävästä 
fil. kand. Bruno Granit Ilmoniemi (1866-1945), joka oli toiminut opettajana tyttökou-
luissa sekä toiminut myös meijeritoiminnan edistäjänä. Komitean jäseninä oli opettaja 
Jenny Elfving (1871-1932). Hän toimi työuransa aikana opettajana puutarha- talous- ja 
kotitalouskouluissa. Hän oli itse käynyt tyttökoulun, kauppaopiston, kasvitarhakoulun 
ja Tampereen talouskoulun opettajaosaston. Alan pätevyyttä hän oli hankkinut myös 
ulkomaille tehdyillä opintomatkoilla. Jenny Elfving kirjoitti ja otti kantaa tyttöjen kou-
lutukseen 1920-luvulla sanoma- ja aikakauslehdissä. Fil. kand. J. H. Hakulinen toimi 
kansanopiston opettajana sekä puutarha- ja kotitalousoppilaitosten opettajana. Hän otti 
osaa maanviljelys-, nuoriso- ja raittiuseurojen toimintaan. Komitean jäsen Nora Pöyhö-
nen (1849-1938) oli myös kasvitarhatyön uranuurtaja toimien Haapaveden kasvitarha-
ja keittokoulun johtajana. Vapaaherratar Iida Yrjö-Koskinen (1857-1937) toimi kotita-
louden monipuolisena edistäjänä ja useiden yhdistysten jäsenenä. Vuosina 1909-1919 
hän oli kansanedustaja ja 1920-luvulla useiden komiteoiden jäsenenä. Iida Yrjö-Koski-
nen vaikutti erityisesti Tampereella. Kuka kukin oli. Henkilötietoja 1900-luvulla kuol-
leista suomalaisista. Ks. Iida Yrjö-Koskisen toiminnasta tarkemmin Markkola 1994, 174-
177. 
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kansakoulussa jo 1910-luvulla, ja tähän järjestelyyn oltiin paikkakun-
nalla tyytyväisiä.81  

Komitean mukaan kaikkien kaupunkilaistyttöjen piti tulla osalli-
siksi talousopetuksesta. Komitea esitti koulukeittiöopetuksen määrää-
mistä pakolliseksi oppiaineeksi kaupunkikansakoulujen jatkoluokil-
le.82  Lisäksi se piti tarpeellisena, että kotitaloutta opetettiin kaupun-
kien varsinaisen kansakoulun ylimmällä osastolla. Komitea käytti ko-
titalousopetuksesta nimeä koulukeittiöopetus, jonka ajateltiin pää-
asiassa olevan ruuanlaiton opetusta. Komitea asetti etusijalle kaupun-
git, koska kaupungeissa oli mahdollista keskittää keittiöopetus yhteen 
keittiöön, mikä maaseudulla oli mahdotonta. Tähän vaikutti näkemys 
kaupunkien työläiskotien tasosta, ja työläisäitien kyvystä järjestää ko-
titaloudenhoito.83  

Kotitaloudenhoitoon liittyi kiinteästi tyttöjen äitiystehtävä. Tyttöjen 
katsottiin tarvitsevan opetusta myös pienten lasten hoidossa, jonka 
liittämistä tyttöjen opetusohjelmaan alettiin vaatia 1910-luvun puoli-
välissä. Uutta oppiainetta kokeiltiin Helsingin kansakoulun jatko-
luokilla vuonna 1915. Euroopassa esimerkiksi Englannissa ja Ranskas-
sa se oli jo saanut sijan 12-14-vuotiaiden tyttöjen opetusohjelmassa. 
Lastenhoito-opetuksen tehostaminen johtui pyrkimyksistä vähentää 
imeväiskuolleisuutta ja nostaa väestön terveystasoa.

84  

Kansalaissota ja äitien kodinhoitotaidot 

Aikaisempaa selkeämmin kansakoulun kotitalousopetus, äitiystehtävä 
ja työläiskodit liitettiin yhteen kansalaissodan jälkeen. Kotitalouden-
hoidosta ja suomalaisten kotien tasosta puhuttiin aikaisempaa tiukem-
paan sävyyn. Vapaaherratar Iida Yrjö-Koskinen kirjoitti: 

"viime vuosien vaikeat myrskyt johtuvat luultavasti osaksi vaillinai-
sista kotioloista tai oikeastaan kodin puutteesta, ihmisarvoisten ko-
tien puutteesta ...Kodit ovat meidän aikanamme rappeutuneet, ovat 
muuttuneet paikoiksi, joissa yö nukutaan ja ateriat hät'hätää nauti- 

81 Opetussuunnitelmakomitean ptk:t 21.10.1912, 11.11.1912, 15.11.1912, 9.11.1913, 
Soinisen kokoelma, Coll 216. HYK; Johansson, Aina G., Kotitalousopin opetus kansa-
kouluun. Kasvatus ja koulu 1914-1915; Moberg, Olga, Tyttöjen kotitalousopetuksen 
järjestäminen kansakouluihin. Kasvatus ja koulu 1916-1917, 67-71; Lundgren, Nanny, 
Keitto- ja talousopetus Kuopion kaupungin kansakoulussa. Kasvatus ja koulu 1915-
1916, 67-70. 

82 Komiteanmietintö 1915:5, 55-56. 

83 Komiteanmietintö 1915:5, 54-55. 

84 Moberg, Olga, Lastenhoidon opetus tyttöjen kasvatuksessa. Kasvatus ja koulu 1914-
1915, 38-40; Moberg, Olga, Kotitalous- ja lastenhoito-opetus käytännössä. Kasvatus ja 
koulu 1915-1916, 13-21; Clark 1984, 83; Davin 1978, 12-18; Horn 1988, 75-76; Dy-
house 1981, 91-95. 
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taan, ne eivät enää sido ja vedä puoleensa jäseniään, niille ei enää 
anneta arvoa eikä pidetä rakkaana....Kun esittää vaatimuksen pakol-
lisesta talousopetuksesta on tavallinen vastaväite: kansakoulun tarkoi-
tushan on antaa yleissivistystä oppilailleen tai ettei se ole mitään kult-
tuurityötä. Kysymme: eikö kuulu yleissivistykseen tietää mitä se on 
jota suuhuni panen, mitä tämä ruoka sisältää, kuinka se parhaiten 
täyttää tarkoituksensa. Eikö kuulu yleissivistykseen tietää kuinka on 
järjestettävä ja hoidettava se ainut paikka maailmassa, jossa vietän 
suurimman osan vuorokautta, joka on pesäni. Eikö kuulu yleissivis-
tykseen tietää, mikä läheinen yhteys on keittiön ja perheen terveyden 
välillä, tietää että ehkä enimmät taudit johtuvat tavalla tai toisella 
dieti virheistä ja että moni tauti ruuan kautta parannetaan."85  

Kansakoulun opetussuunnitelmakomitea kirjasi vuonna 1925 kan-
sakoulun kotitalousopetuksen oppisisällöt erilaisiksi kuin kotitalous-
komitea. Opetussuunnitelmakomitea piti koulukeittiötyötä liian kal-
liina, ja osin tästä syystä talousopetus muuntui kodinhoidon opetuk-
seksi.86  Kuitenkin juuri kodinhoidon opetus palveli erinomaisesti nii-
tä päämääriä, jotka 1920-luvun alkupuolen yhteiskunnallisessa tilan-
teessa asetettiin kansakoulun opetukselle. Oppilaat pyrittiin kasvatta-
maan siisteyteen, järjestykseen, säästäväisyyteen ja hyviin tapoihin: 
"Onhan yleisesti tunnustettu, että kansan sivistysastetta suuressa mää-
rin on arvosteltava sen mukaan, miten se osaa järjestää kotielämänsä 
s. o. miten käytännöllisesti ja aistikkaasti se sisustaa asuntonsa, huo-
lehtii puhtaudesta ja raittiista ilmasta siinä, laittaa ruokansa, kattaa 
pöytänsä ja valmistaa vuoteensa. Kaikki tämä puhuu kansan sivistys-
määrästä selvästi ja mieleenpainuvasti."ß7  

Vuoden 1925 opetussuunnitelmakomitea piti kotitaloutta arkaluon-
toisena oppiaineena, ja se pohti, eikö kotona ollut helpompaa oppia 
kotitalousaskareita kuin koulussa. Komitea totesi, ettei kaikilla äideillä 
ollut kykyä eikä tilaisuutta opastaa lapsia kodinhoidossa. Näin kou-
lulle tuli komitean sanoin kotien heikkouden vuoksi arkaluontoisia 
tehtäviä. Koulun piti suhtautua hienotunteisesti oppilaiden koteihin, 
mutta samalla koulun oli todettava kotien epäkohdat silloin, kun niitä 
tavattiin. Jo vuonna 1913 oli pohdittu kotitalousopetuksen suhdetta 
oppilaiden kotioloihin. Komitean jäsenet painottivat, että opetukses-
sa piti ottaa huomioon kotien varallisuus. Oppilaille ei saanut opettaa 
eikä esitellä sellaisia kotitalousesineitä ja tavaroita, joita oppilaiden 

85 Yrjö-Koskinen, Iida, Kotitalousopetus pakolliseksi oppiaineeksi kansakouluihin. 
Kansakoululehti 1921, 215-222. 

86 Soininen, Mikael, Vielä kotitalousopetuksen järjestämisestä kansakouluihin. Kasva-
tus & koulu 1916-1917, 97-101, 139-142. 

87 Yrjö-Koskinen, Iida, Kotitalousopetus pakolliseksi oppiaineeksi kansakouluihin. 
Kansakoululehti 1921, 215-222. 
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kotona ei ollut. Sen sijaan piti tehdä ero köyhyyden ja huolimatto-
muuden välillä. Köyhiä ei saanut opettaa ylellisyyteen. Kotita-
lousopetuksen edellytyksenä oli opettajien pätevyys. Kotitalous tuli 
vuonna 1920 naisseminaarien oppiaineeksi, ja vuonna 1929 miesse-
minaarien oppiaineeksi.89  Kansakoulun kotitalousopetus kodinhoito-
opetuksena oli kompromissi, joka oli edullisempi toteuttaa kuin kou-
lukeittiöopetus. 

Kansakoulun kotitalousopetus oli kodinhoito-opetusta, mutta se oli 
samalla siisteyskasvatusta, jota tuki koulusisarten toiminta. Tampe-
reen ylemmässä kansakoulussa aloitettiin kotitalousopetus luonnon-
tiedon yhteydessä lukuvuonna 1925/26. Luonnontiedon opetukseen 
oli yhdistetty kotitalouden ohella kasvi- ja kasvitarhaoppi, eläinoppi, 
fysiikka ja kemia, raittiusoppi ja terveysoppi.9°  Kansakoulun kotita-
loustunnilla tamperelaisen työläisperheen tytöt ja pojat oppivat, mil-
lainen kodin piti olla, ja millainen se ei saanut olla. Opetuksessa tuli 
esiin asumisen epäkohdat kuten ahtaus, hygienian puute yms. Ko-
dinhoito-opetukseen tiivistyi ajatus paremmin hoidetuista, siisteistä, 
valoisista kodeista, joissa kasvoi parempi ja terveempi sukupolvi. 
Asunto-oloilla ja onnellisella perhe-elämällä nähtiin olevan välitön yh-
teys. Asunto ymmärrettiin yhtenä kansalaistamisen välineenä, ja se 
oli sekä kansalaiskelpoisuuden mitta että yhteiskuntakasvatuksen kei-
no. Asunto oli side perheen ja yhteiskunnan välille. Perheet piti opet-
taa asumaan oikealla tavalla siisteissä ja terveellisissä kodeissa.91  Siis-
teyskasvatus tuli esiin myös kansakoulun lukukirjoissa, joissa pojat 
esiintyivät huolimattomina, hajamielisinä, tottelemattomina, epäsiis-
teinä likaisina ja jopa epärehellisinä. Kertomuksiin liittyi opetus, jossa 
nämä pojat tekivät parannuksen, jonka jälkeen heistä tuli kilttejä, 
siistejä ja ahkeria. Pojat ottivat mallia tytöistä.92  

"Iloisina, reippaina ja puhtaina he menevät sitten kouluun. 
Viime vuonna tapahtui usein, että Pentti meni likaisena 
kouluun. Hänen kätensä olivat tuhruiset, ja kynsien välissä 
oli mustaa likaa, joka oli varmasti täynnä taudinsiemeniä. 
Hänen kaulansa ja korvansa olivat likaiset ja hampaansa 
tahmeat ja pesemättömät. Monta kertaa täytyi Pentin pesey- 

88 Komiteanmietintö 1925:14, 190; Opetussuunnitelmakomitean ptk:t 25.2.1913; 
9.11.1913, Soinisen kokoelma, Coll 215, HYK. 

89 Halila 1950, 203; Kotitalousopetus seminaareissa. Kansakoululehti 1923, 155-161. 

90 Tampereen kansakoululaitoksen kertomukset 1925-1930; Tampereen kansakoulu-
jen yleisten opettajakokousten ptk:t 16.10.1922, 2.4.1924, 12.5.1924, Kansakoulujen 
kanslia, TKA. 

91 Saarikangas 1993, 68.75. 

92 Kodin ja koulun ensimmäinen kirja v. 1931 p., 60-61, 65-67, 80-81, 102-105. 
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tyä perinpohjin koulussa. Ja sekös oli häpeä. Mutta nyt on 
Pentti muuttunut kokonaan toiseksi, siistiksi pojaksi. Kun 
Leena alkoi tänä vuonna käydä koulua, piti hän itsensä 
heti alusta asti siistinä. Sen jälkeen ei ole Penttikään enää 
kehdannut likaisena olla. Siispä ovatkin molemmat lapset 
siistejä äidin ja opettajan iloksi. Ja palkaksi siisteydestään 
he saavat sen, että pysyvät terveinä.'°3  

Maatalousopetusta teollisuuskaupungissa 

Kansakoulun maatalousopetus toteutettiin Tampereella kasvitarha-
työskentelynä. Kansakoululaitos kytki kasvitarhojen avulla kaupunki-
laislapset maahan. Kasvitarhat olivat samalla keino organisoida kan-
sakoululaisten kesänviettoa.94  Vuonna 1920 kansakoululaisista 17 pro-
senttia oli kasvitarhamailla. Vuosikymmenen puolivälissä kasvitarha-
maille pyrki lähes puolta enemmän kuin edellisinä vuosina. 1920-1u-
vun loppupuolella ja 1930-luvun alussa kasvitarhoilla työskenteli ke-
säisin 600-700 lasta ja nuorta. Joukko oli vielä suurempi, kun mukaan 
luetaan ne lapset ja nuoret, joiden vanhemmilla oli ns. perhepalsta. 
Kansakoululaisista lähes viidesosa otti kesäisin osaa kasvitarhatyöhön. 
Useimpina kesinä poikia oli hieman enemmän kuin tyttöjä.95  

Maatalousopetuksen suurta ideologista merkitystä osoittaa se, että 
se haluttiin pitää Tampereen kaltaisen teollisuuskaupungin kansakou-
lun oppiaineena, vaikka laki tarjosi mahdollisuuden opettaa maata-
louden sijalla jotakin paikkakunnan elinkeinoelämää paremmin vas-
taavaa ammattiainetta.96  Tampereella olisi ollut perusteita opettaa 
maatalouden sijalla jotakin muuta ammattiainetta, koska väestö sai 
toimeentulonsa teollisuudesta. Kansakoulunopettajat puolustivat 
maatalousopetuksen asemaa ja pitivät sitä sopivana teollisuuspaikka-
kunnan lapsille ja nuorille. Ammattiaineiden opetus katsottiin jatko-
koulun tehtäväksi. Opettajat pitivät tärkeänä kasvitarhaopetusta, kos-
ka Tampereelle oltiin rakentamassa uudenlaista omakotiasutusta, jon-
ka yhteydessä pienimuotoinen viljely ja puutarhanpito oli suotavaa. 
Lisäksi opettajat arvelivat, että oli vaikea löytää ammattiainetta, jolla 

93 Kodin ja koulun ensimmäinen kirja v. 1931 p., 66. 

94 Tampereella oli järjestetty vuodesta 1909 lähtien kasvitarhatoimintaa kansakou-
luikäisille lapsille. Tampere oli ensimmäinen Suomen kaupunki, jossa tätä työmuotoa 
sovellettiin. Kasvitarhatyötä varten saatiin aluksi varat yksityisiltä, mutta vuodesta 1911 
lähtien tämä työmuoto siirtyi kunnallisen kasvatuslautakunnan tehtäväkenttään. Vuo-
desta 1922 lähtien kasvitarhat kuuluivat lastensuojelulautakunnan tehtäväkenttään. Ks. 
Telemäki 1979, 95. 

95 Tampereen lastensuojelulautakunnan kertomukset 1920-1935; Tampereen kansa-
koululaitoksen kertomukset 1920-1935. 

96 Ask 137/1923. 
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olisi oikeus tulla kaikkien yhteiseksi aineeksi.' Viljely lähensi koulua 
ja kotia. Nuoret viljelijät toivat syksyllä maan antimet kotiin. Näin he 
ottivat jo varhaisessa vaiheessa osaa perheen ruokatalouden hoitoon. 
Ensimmäisen maailmansodan loppuvuosina ja kansalaissodan jälkeen 
elintarviketilanne oli vaikea, ja tästä syystä kasvitarhatyöskentely oli 
tärkeää elintarviketuotannon lisäämiseksi.98  

Maaseudulla maatalousopetus kytki oppilaat vanhempien työhön, 
ja tämän avulla oli mahdollista saada väestö suhtautumaan myöntei-
semmin kansakouluun. Tilanne oli kuitenkin erilainen teollisuuspaik-
kakunnilla. Maatalousopetuksen tavoitteista todettiin: "Kotoinen uu-
rastus, isän ja äidin työ, on joka tapauksessa saatava esiintymään oppi-
laille arvokkaana ja jalona, josta ei tulisi pyrkiä pois hienommille työ-
aloille. Tämä vaikutus mielensuuntaan olisi varmaankin kansakoulun 
maatalousopetuksen tärkeimmäksi tehtäväksi katsottava, tärkeimmäk-
si kuin se tieto, joka tällä iällä voidaan saavuttaa"? Koti- ja maata-
lousopetus olivat oppiaineita, jotka yhdistivät teoreettisen kansakou-
lun oppilaiden kotiin ja maaseudulla vanhempien elinkeinoon.10°  
Näissä kahdessa oppiaineessa yhdistyivät koti, perheyhteys, maaseutu 
ja isänmaallisuus. Ne olivat osa aikakauden yhteiskuntapolitiikkaa.'°t  

Samanaikaisesti mm. Martta-järjestö teki työtä toisella rintamalla. 
Maatalous- ja kotitalousjärjestöt keskittyivät aikuisväestön neuvon-
taan, mutta 1920-luvulla nämä järjestöt ryhtyivät perustamaan lapsille 
omia maatalouskerhoja. Toiminnassa maataloudellinen ammattiope-
tus yhdistettiin leikkiin. Martta-yhdistyksen alaisuuteen perustettiin 
ensimmäinen pikkumartta-kerho vuonna 1919. Pikkumartat viljelivät 
kasvitarhoja ja pitivät ompeluseuroja. Maatalouskerholiitto perustet-
tiin vuonna 1928. Sen virallisena päämääränä oli ammattitaidon opet-
taminen maalaisnuorisolle. Kerhojen työmuodot olivat samantyyppi-
set kuin kaupunkikansakoululaisten työ kasvitarhoilla.102  

97 Tampereen kansakoulujen yleisten opettajakokousten ptk:t: Otto Sillantien esitel-
mä 2.4.1924; Rufus Saikun esitelmä 16.10.1922, Kansakoulujen kanslia, TKA; Maata-
lousopetuksesta käytiin keskustelua myös sanomalehdistössä. Esimerkiksi Uusi Suomi 
pelkäsi maatalousopetuksen saavan ylivallan muista oppiaineista. Uuden Suomen mu-
kaan maatalousopetus soveltui vain maaseudulle, muttei kaupunkeihin. Myöhemmin 
sama lehti ihmetteli, ryhdyttiinkö teollisuuspaikkakunnilla opettamaan esimerkiksi pa-
peri- tai rautateollisuutta riippuen paikkakunnalla toimivista teollisuuslaitoksista. Ks. 
Männistö 1994, 254. 

98 Rufus Saikun esitelmä Tampereen kansakoulujen yleisessä opettajakokouksessa 
16.10.1922, Kansakoulujen kanslia, TKA; Tampereen kansakoululaitoksen kertomuk-
set 1921-1930. 

99 Komiteanmietintö 1925:14, 167. 

100 Erkkilä, Otto, Kotikasvatuksen nykyinen tila ja toimenpiteitä sen edistämiseksi. 
Kansakoululehti 1918. 

101 Ks. esim. Virrankoski 1982, 548. 

102 011ila 1993, 276-281. 

48  ■ KELLO SOI KÄSKYN TOI 



Koululaisten työpäivä kasvitarhamailla alkoi lipunnostolla ja laululla. Lapset 
ja nuoret oli jaettu kolmeen ryhmään eri ikäkausien mukaan; alle 10-vuotiai-
siin, 10-14-vuotiaisiin ja varttuneimpiin 15-18-vuotiaisiin, jotka työskentelivät 
kasvitarhoilla iltaisin. Iltaryhmässä oli varsinaisen kasvitarhatyön ohella tieto-
puolista opetusta. Varsinaisen kasvitarhatyöskentelyn ohessa järjestettiin lapsille 
leikkejä, pieniä juhlia, ja kesäohjelmaan kuului myös uiminen. Viljelykauden 
päätteeksi järjestettiin kaupungintalon juhlasalissa yleinen satonäyttely, johon 
yleisö kävi suurella joukolla tutustumassa. (Tampereen museoiden valokuva-
arkisto) 
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3. Kansakoulusta kunnon kansalaiseksi 

Vapaa-aika ongelmana 

Oppilaille jäi koulupäivän jälkeen vapaa-aikaa. Kun lasten ja nuorten 
ansiotyötä oli rajoitettu työsuojelulainsäädännön avulla, syntyi nuori-
so-ongelma sen ajan käytöstä, jota nuoret eivät viettäneet koulun sei-
nien sisäpuolella. Opettajien ja sosiaaliviranomaisten uhkakuvana oli-
vat kaduilla vetelehtivät nuoret. Koulu- ja lastensuojeluviranomaiset 
ryhtyivät valvomaan kansakoululaisten vapaa-aikaa kuten työntekoa 
ja harrastuksia. Kansakoulun kontrolli kytkeytyi osaksi aikakauden las-
tensuojeluideologiaa, joka legitimoi valtiovallan suoran kontrolli- ja 
kasvatusoikeuden lapseen. Lapsille ja nuorille osoitettiin tarkat aikui-
suuden maailmasta erotetut toimintakentät ja elämänpiirit.t03  Opetta-
jat ja muut kasvattajat näkivät ongelmana kaupunkikodin, teollisuus-
ympäristön ja työssäkäyvät äidit. Ongelmana pidettiin myös sitä, että 
koti siirsi kaiken kasvatusvastuun koululle. 

Erityisesti Kotikasvatusyhdistyksen sihteeri opettaja Vilho Reima 
kirjoitti ja puhui kodin merkityksestä sekä vanhempien ja lasten vä-
lisistä suhteista. Reiman kirjoitukset ilmentävät aikakauden ilmapiiriä, 
joka tunsi huolta suomalaisten kotien kyvystä kasvattaa lapsia. Kun 
terveydenhoidon, vaateavustusten ja kotitalousopetuksen avulla py-
rittiin kohottamaan oppilaiden ja kotien aineellisia elinoloja ja hyvin-
vointia, Reima halusi parantaa kotien henkistä ilmapiiriä ja saada van-
hemmat kiinnittämään enemmän huomiota lastensa kasvatukseen. 

Ihanteena oli tasapainoinen koti, jossa vanhemmat ja lapset vietti-
vät vapaa-ajan yhdessä. Vanhempien rakkauden lapsiin piti olla per-
heen koossapitävä voima. Kasvattajien näkemyksen mukaan kansa-
koululaisen kodissa asui isä, äiti ja sisarukset. Lukukirjojen ja kasva-
tusoppaiden maailmat tunsivat vain ydinperheen.1°4  Tamperelaistyt-
töjen kotiolojen tarkastelu osoitti, että todellisuus ei ollut niin yksin-
kertainen; vajaita perheitä ja uusperheitä oli runsaasti. Koulun kiin-
nostusta oppilaiden vapaa-aikaan, kotioloihin ja kaikkeen koulun ul-
kopuoliseen elämään perusteltiin pyrkimyksenä lähentää koulua ja 
kotia toisiinsa ja saada kodit yhteistyöhön koulun kanssa.i05  

Myös Reima kiinnitti huomion perheenäidin merkitykseen kodin 
hengen luojana. Hän nosti äitiyden jalustalle samalla kuitenkin tuo- 

103 Sulkunen 1989, 79-80. 

104 Kodin ja koulun ensimmäinen kirja; Reima, Vilho, Nuorison kasvatus, 5-8; Reima, 
Vilho, Koti ja isänmaa, 23-25. 

105 Reima, Vilho, Koulu ja koti, 15-16, 102-105. 
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miten huonot äidit ankarasti. Reiman mukaan yhteiskunnalliset on-
gelmat johtuivat äideistä, jotka laiminlöivät velvollisuutensa. Reimalle 
koti oli äitien ja naisten valtakunta, ja äitiys oli naisten ainoa todel-
linen tehtävä.i06  Reima ei kuitenkaan tarkoittanut sitä, että äidit oli-
sivat olleet yksinomaan vastuussa kotiasioista. Hän vaati, että miesten 
oli pidettävä kodeissa käsissään "valtikkaa ja ohjaksia". Miesten oli 
palattava kotiin sen sijaan, että he olivat parantamassa maailmaa. Jos 
äidit olivat kykenemättömiä, olivat isät markkinamiehiä. Perheenela-
tus kuului kuitenkin yksinomaan miehelle, ja äitien kodin ulkopuoli-
sen ansiotyön Reima tuomitsi täysin.107  

Vilho Reima väitti oppivelvollisuuden aiheuttaneen vanhemmissa 
näkemyksen, että koulu sai huolehtia lapsista kokonaan, kun kerran 
"koulupakko" oli säädetty.108  Kodin merkitys korostui Reiman teks-
teissä niin runsaasti, että hän kehotti äitejä opettamaan pojillekin ko-
toisia tehtäviä. Hän jopa suositteli poikia leikkimään nukeilla, mikä 
oli poikkeavaa, koska esimerkiksi lukukirjoissa poikien ja tyttöjen lei-
kit ja kotityöt kuvattiin selkeästi erillisinä. Kotitöiden kautta pojat 
piti saada ymmärtämään kodin ja kotikasvatuksen merkitys.109  

Harrastukset 

Reima oli erityisen huolissaan kaupunkilaisnuorison vapaa-ajasta ja 
harrastuksista. Hän näki 1920-luvun yhteiskunnan murrosaikana, jota 
leimasi kaupungistuminen, kiire, irrallisuus ja huvittelunhalu. Reiman 
kasvatusfilosofiassa maaseutu ja maanviljely asettuivat turmiollisen ja 
nuorisolle vaarallisen kaupungin vastakohdaksi.

11°  Sopimattomat ajan-
vietteet kuten teatteri, kahvilat, elokuvat, iltamat, tanssi ja kortinpe-
luu olivat liian helposti kaupunkilaisten ulottuvilla. Kaikenkaikkiaan 
kotoinen työ äidin apuna oli nuorisolle hyväksyttävää ajanvietettä. 
Myös hyvä kirjallisuus, urheilu, kotiopinnot ja uskonnolliset nuo-
risojärjestöt saivat Reiman hyväksynnän. 

"Kun he säännöllisesti käyvät koulussa ja kotona lukevat 
läksynsä hyvin, on se työtä, ja se vapauttaa heidät monesta 
pahasta. Vahinko vain, että heikot äidit vapauttavat koulua 

106 Reima, Vilho, Laiminlyöty murrosikä, 34-35; Reima, Vilho, Koulu ja koti, 55-57, 
89-90; Reima, Vilho, Isät kotona, 33-34. 

107 Reima, Vilho, Isät kotona, 20-27. 

108 Reima, Vilho, Nuoriso huvittelee; Reima, Vilho, Koulu ja koti, 14-17, 55-57, 87; 
Reima, Vilho, Isät kotona, 20-21, 33-35. 

109 Reima, Vilho, Isät kotona, 13-20. 

110 Kaupungin turmiollisuus oli jatkuvasti toistuva teema Reiman kaikissa teksteissä, 
mutta hän ei suinkaan ollut ainoa opettaja ja kasvattaja, joka puhui kaupunkielämän 
turmiollisuudesta. 
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käyvät tyttönä ja poikansa kokonaan kodin velvollisuuk-
sista iltaisin, ja vieläpä pitkinä lupa-aikoinakin. Kotiaska-
reet tuottaisivat vaihtelua yksipuoliselle koulutyölle; mutta 
sitä vaihtelua ei pystytä lapsille opettamaan, joten he viet-
tävät loma-aikansa usein laiskoina, aiheuttaen siten lopulta 
kärsimystä itselleen, kodilleen sekä yhteiskunnalle. Varjele-
vaan työhön siis kuuluu tällaisenkin hyödyllisen työn suo-
rittaminen, se kehittää myös nuorison käytännöllistä kykyjä 
koulun yksinomaisen tietopuolisuuden ohella."'" 

Tamperelaisilla kansakoululaisilla oli monenlaista vapaa-ajan toimin-
taa. He ottivat osaa erilaisten järjestöjen toimintaan. Jotkut hankkivat 
ansioita erilaisissa tilapäistöissä. Suurin osa vietti aikaansa kotinurkilla 
samanikäisten toverien seurassa. Tampereella opettajien sekä lasten-
suojeluviranomaisten huomio kohdistui erityisesti elokuviin, oppilai-
den toimintaan eri järjestöissä ja poikien katutyöhön. 

Elokuvia pidettiin vitsauksena, ja taistelu niitä vastaan koettiin toi-
vottomaksi. "Monet konnankujeet keskenkasvuisten poikain piirissä 
ovat suurelta osalta seurausta elävien kuvien katselemisesta. Ja toisten 
kuvien imelät ja kiihkeät rakkausjuonet vievät varsinkin naisten ma-
kua alas.""2  Tampereella oli 1920-luvulla toiminnassa seitsemän elo-
kuvateatteria, joista kolme sijaitsi Kyttälässä ja kaksi Hämeenkadul-
la."3  Kansakoulunopettajat ja oppilaiden vanhemmat suhtautuivat 
kriittisesti elokuvissakäyntiin. Opettajat pitivät elokuvia moraalisesti 
arveluttavina. Kielteiseen suhtautumiseen vaikuttivat kustannukset, 
joita elokuvissakäynti aiheutti. Esimerkiksi vuonna 1919 kansakoulu-
pojista 96 prosenttia ja tytöistä 86 prosenttia oli joskus käynyt elo-
kuvissa. Useimmat näistä olivat käyneet elokuvissa vain kerran, mutta 
jotkut olivat käyneet lähes joka viikko.14  Oppilaisiin oli iskostunut 
niin elokuviin kohdistettu kritiikki, että he olivat itse valmiita myön-
tämään niiden vahingollisen vaikutuksen. Oppilaiden mukaan eloku-
vat johtivat läksyjen laiminlyönteihin. Samoin he pitivät vahingollisina 
elokuvissa näytettyjä "murhia, ryöstöjä ja irstasta elämää."15  

111 Reima, Vilho, Varhaisnuorison kasvatus, 169-170. 

112 Reima, Vilho, Nuoriso huvittelee, 39; Reima, Vilho Nuorison kasvatus, 81-82. 

113 Jutikkala 1979, 465. 

114 Tampereen kansakoulunopettajien yleinen kokous 13.12.1919. Selostus oppilaille 
jaetun kyselyn johdosta, Kansakoulujen kanslia, TKA. 

115 Tutkimuksessa tiedusteltiin ylemmän kansakoulun neljännen luokan oppilaiden 
elokuvissakäyntiä. Tutkimuksessa oli mukana 100 tyttöä ja 100 poikaa. 95 prosenttia 
tutkimuksessa mukana olleista tytöistä ja pojista piti elokuvia tarpeettomina. Noin 40 
prosenttia vastanneista arveli läksyjen jäävän lukematta elokuvissakäynnin vuoksi. Elo-
kuvissakäyntiä oli tutkittu jo aikaisemminkin 1910-luvun alussa. 
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Taulukko 6. Tamperelaisten ylemmän kansakoulun oppilaiden 
osallistuminen koulun ulkopuolisten järjestöjen toimintaan v. 
1926 

Järjestöt Tytöt Pojat 
Voimistelu & urheiluseurat 9,4 49,1 
Uskonnolliset järjestöt 30,7 27,2 
Pyhäkoulu 44,0 
Raittiusjärjestöt 8,2 10,7 
Partio - 5,4 
Laulukerhot 1,1 
Mannerheimin lasten-
suojelukerhot 3,2 
Järjestönuoret 1,7 5,4 
Teatteri 1,7 2,2 
Yht% 100,0 100,0 
N= 657 316 

Lähde: Tilastoa Tampereen kansakoulujen oppilaiden osanotosta kou-
lun ulkopuolella olevien järjestöjen toimintaan. Kansakoulujen kans-
lia, TKA. 

Joka kolmannella tamperelaisella kansakoululaisella oli oman ilmoi-
tuksensa mukaan koulun ulkopuolisia harrastuksia 1920-luvun puoli-
välissä. Oppilaiden vapaa-ajanvietto oli eriytynyt iän ja sukupuolen 
mukaan. Ylemmän kansakoulun oppilailla eli 9-13-vuotiailla oli enem-
män harrastuksia kuin 7-8-vuotiaalla alakansakoululaisilla. Ylemmän 
kansakoulun oppilaista 42 prosenttia oli mukana jonkun yhdistyksen 
tai järjestön toiminnassa. Erityisesti 9-13-vuotiaiden keskuudessa tyt-
töjen ja poikien osallistumisaktiivisuus oli erilaista. Tytöistä 59 pro-
senttia osallistui järjestötoimintaan ja pojista vain noin 27 prosenttia. 
Tytöt menivät mukaan uskonnollisiin järjestöihin ja kävivät innok-
kaasti pyhäkoulussa. Vasta näiden jälkeen tulivat urheilu- ja voimis-
teluseurat sekä raittiusjärjestöt. Tytöt harrastivat enemmän asioita, 
jotka eivät vaatineet aktiivista toimintaa vaan läsnäoloa. On myös to-
dennäköistä, että tytöt ilmoittivat poikia useammin pyhäkoulun har-
rastukseksi. 

Pyhäkoulu kasvatti tamperelaistyttöjä kristilliseen uhrautuvaisuu-
teen ja armeliaisuuteen. Se oli osa työläisperheiden tyttärien opetusta 
oikeanlaiseen naiseuteen ja äitiyteen. Pyhäkoulu ei sisältynyt 13-19-
vuotiaiden poikien elämänpiiriin. Tampereella oli lukuisia yhdistyk-
siä, jotka tekivät kristillistä nuorisotyötä kuitenkin siten, että tytöt ja 
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pojat olivat omissa kerhoissaan. Poikatyöhön liittyi kiinteästi nimen-
omaan nuorisonsuojelunäkökulma. Vuonna 1922 Kaupunkilähetys, 
NMKY ja Kenraali Mannerheimin Lastensuojeluliitto alkoivat tehdä 
yhdessä kristillistä poikatyötä. Ne järjestivät kerhoiltoja, joiden ohjel-
ma vaihteli raamattutunneista veistoharjoituksiin. Tytöille Kaupunki-
lähetys järjesti ompeluseuroja.n6Tampereen ev. lut. seurakuntien kris-
tillinen poikatyö käynnistyi 1930-luvun alussa, jolloin tämä uudenlai-
nen toimintamuoto sai tamperelaispoikien keskuudessa myönteisen 
vastaanoton.117  

Opettajat pitivät kristillisten yhdistysten nuorisotoimintaa erittäin 
suositeltavana vapaa-ajan viettomuotona. Vilho Reima hyväksyi nuor-
ten mukana olon kristillisissä järjestöissä, Martta-yhdistyksissä, nuo-
risoseuroissa, partioyhdistyksissä ja Lotta-Svärd-järjestössä. Suojelus-
kuntien tekemää aatteellista nuorisotyötä hän piti myös erittäin ar-
vokkaana.118  Opettajien huoli koski ennen kaikkea oppilaiden mu-
kanaoloa poliittisissa järjestöissä, mikä sai opettajat kiinnittämään 
huomion kaikkeen oppilaiden harrastus- ja järjestötoimintaan.i19  On-
gelmana pidettiin erityisesti oppilaiden työtä erilaisten ilmoitusten 
jakajina ja keräysavustajina. 1930-luvulla opetusministeriö kielsi op-
pilaiden osallistumisen poliittiseen toimintaan.120  

Työssäkäynti 

Vapaa-ajan saattoi käyttää myös ansiotyöhön. Osa kansakoululaisista 
teki ansiotyötä loma- ja kouluaikoina. Kansakoulutytöt ja -pojat etsivät 
ansiomahdollisuuksia erilaisista tilapäistöistä, joita olivat sanomaleh-
tien ja sähkösanomien myynti, lastenhoito, pikkurihkaman kaupuste-
lu ja kengänkiillotus. Työmarkkinat olivat jakautuneet sukupuolen 
mukaan. Pojat myivät ja jakoivat sanomalehtiä, mitä tytöt tekivät sel-
västi vähemmän. Helsinkiläistytöt hankkivat kuitenkin ansiotyötä leh-
denmyynnillä enemmän kuin tamperelaistytöt, sillä koululaisten an-
siot olivat riippuvaisia paikkakunnan elinkeinorakenteesta. 

Nuorten työmarkkinoiden rakenne oli muuttunut 1900-luvun alusta 

116 Nämä yhdistykset tekivät yhteistyötä v. 1922-1928. Vuonna 1928 Kaupunkilähetys 
ja Mannerheimin Lastensuojeluliitto päättivät lopettaa tämän toiminnan rahoittamisen. 
Tampereen NMKY 75 v., 54-59; Sunnuntaitervehdys 1922, 35. 

117 Laitinen 1978, 27-36. 

118 Reima, Vilho, Nuorison kasvatus, 133-136. 

119 Tampereen kansakoulujen yleisten opettajakokousten ptk:t 4.5.1925; 17.3.1926: 
Tilastoa Tamperen kansakoulujen oppilaiden osanotosta koulun ulkopuolella olevien 
järjestöjen yms. toimintaan, Kansakoulujen kanslia, TKA. 

120 Telemäki 1979, 200-201. 
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1920-luvulle. Vuonna 1907 Helsingin, Turun, Viipurin ja Tampereen 
kansakoululaisista noin 12-14 prosenttia teki jotakin ansiotyötä. Tam-
pereen erityispiirteenä oli tällöin kansakoulutyttöjen teollisuustyö. 
Tamperelaisista kansakoulutytöistä 13,7 prosenttia teki ansiotyötä. 
Muissa kaupungeissa kansakoulutytöistä ansiotyöläisiä oli vajaa kym-
menen prosenttia. Helsingissä kansakoulupoikien ansiotyö oli ylei-
sempää kuin muualla, sillä helsinkiläisistä kansakoulupojista lähes 
joka viides harjoitti myyntiä tai jotakin muuta tilapäistyötä.121  

Kun kansakoulua käyviä alle 15-vuotiaita ei otettu enää 1920-luvun 
alussa tehdastyöhön, joutuivat tamperelaistytöt hankkimaan ansionsa 
muualta. Tytöt olivat kotona äidin apuna tai äidin sijaisina. He hoitivat 
naapurien ja sukulaisten lapsia ja toimittelivat erilaisia asioita.122  Kir-
jailija Alli Walli on kuvannut monilapsisen työläisperheen tyttären 
tehtäviä ja asemaa kodissa: 

'Minä olen syntynyt köyhässä kodissa, meitä oli kymmenen 
lasta. Voitko kuvitella - kymmenen. Se on hirveää, puistat-
tavaa. Lapsuudestani en muista kuin ainaisen puutteen, mi-
nulla ei ole milloinkaan ollut edes lapsuutta. Olin viides 
tuossa joukossa ja jouduin hoitamaan viittä nuorempaa. 
Minusta tehtiin äiti jo kuudennella ikävuodella. Vanhem-
mat sisarukseni olivat kaikki poikia, ja sinähän tiedät, pojat 
saavat aina viettää nuoruutensa vapaammin kuin tytöt. Ai-
nakin työläisperheissä. "123  

Kansakoulutyttöjä otettiin kesäaikaan asiatytöiksi, ja tyttöjä haettiin 
lehti-ilmoituksilla lapsenhoitajiksi ja tilapäisiksi apulaisiksi perheisiin. 
Tyttöjen tilapäisetkin työt olivat suuntautuneet yksityisiin kotitalouk-
siin tai taloustöihin ruokaloiden ja kahviloiden keittiöihin. Tampere-
laispojat työskentelivät kengänkiillottajina, lehdenmyyjinä ja rihkama-
kauppiaina. 

Tyttöjen ja poikien työmarkkinoiden erilaisuus ilmeni myös tavas-
sa, jolla he saivat työtilaisuuksia. 11-15-vuotiaat tytöt joutuivat itse 
ilmoittamaan työhaluistaan sanomalehdissä. Avoimista asiapoikien ja 
lehdenjakajien paikoista välittyi tieto toveripiirissä, ja vain harvoin 
tarvitsi sanomalehdissä ilmoittaa avoimista asiapojan paikoista.

124  Li-
säksi poikien työt olivat sellaisia, että he saattoivat itse mennä kysy- 

121 SVT D. V. Tutkimus Helsingin, Turun, Tampereen ja Viipurin kansakoululaisten 
työskentelystä koulun ulkopuolella, 26-27. 

122 Esim. Lilja Katajan haastattelu. 

123 Walli, Alli, Näköala yli kattojen, 159. 

124 Paavo Lindenin haastattelu. 
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mään asiapojan tai tilapäisen harjoittelijan paikkoja pikkuverstaista, 
kauppaliikkeistä ja lehtien konttoreista. Tytöt eivät voineet kulkea 
ovelta ovelle tiedustelemassa pikkupiian paikkoja. Tytöt mainitsivat 
yleensä ominaisuuksikseen rehellisyyden, siisteyden, lapsirakkauden 
ja kunnollisuuden. Nämä olivat yleensä ne ominaisuudet, joita työn-
antajatkin tytöiltä edellyttivät. Pojilta vaadittiin rehellisyyttä, mutta 
ennen kaikkea reippautta ja ahkeruutta.125  

Tilapäistöiden valvonta osaksi lastensuojelua 

Lasten ja nuorten tilapäistyöt kaduilla lehdenmyyjinä ja kengänkiillot-
tajina koettiin ongelmaksi kaikkialla suurkaupungeissa. Esimerkiksi 
Englannissa yritettiin asettaa rajoituksia nuorten katukaupustelulle 
1900-luvun alusta lähtien, mutta vasta vuonna 1918 koululain yh-
teydessä kaikilta kansakouluiässä olevilta nuorilta kiellettiin katu-
kaupustelu, ja laissa säädettiin 16 ikävuoteen ulottuvasta pakollisesta 
jatko-opetuksesta.'

26 
 Saksassa oli vuonna 1896 kielletty alle 14-vuoti-

aita harjoittamasta kauppaa julkisilla paikoilla. Suomessa lastensuoje-
lukomitea esitti vuonna 1921 asetettavaksi rajoituksia lasten ja nuor-
ten katutyöskentelylle.127  Komitea joutui kuitenkin ottamaan huomi-
oon lasten ja nuorten kotiin tuomien ansioiden merkityksen.128  Työ-
läiskotien nuorten oli ansaittava rahaa mahdollisimman varhain ja et-
sittävä ansiot sieltä mistä ne olivat tarjolla. Ongelma ratkaistiin käy-
tännössä siten, että lastensuojeluviranomaiset ryhtyivät kontrolloi-
maan lasten työtä. 

Ongelmana eivät olleet niinkään ne nuoret, jotka olivat tehtaiden, 
kauppaliikkeiden ja virastojen palveluksessa, vaan ne pojat, jotka toi-
mivat omaan laskuunsa kaupustelijoina ja kengänkiillottajina ilman 
varsinaista työnantajaa. Esimerkiksi Seth Ojanne totesi tutkiessaan 
vuonna 1920 Helsingin kasvatuslautakunnan toimesta "katuammatti-
laisia", että "lapset ovat pidettävät valvonnan alaisessa työssä, jos mieli 
varjella heitä kaikilta niiltä kiusauksilta mihin he, saadessaan vapaasti 

125 Aamulehden palvelukseen otetaan ja palvelukseen halutaan ilmoitukset. Touko-
kesäkuut 1925, 1927, 1930. 

126 Poikien katuelämä ja erityisesti katukaupustelu koettiin Englannissa vaikeaksi on-
gelmaksi. Ilmiöstä tehtiin tutkimuksia: Studies of Boy Life in Our Cities ed. by. E. J. 
Urwick 1904 ja esim. Cloete 1904, 101-120. Urwickin toimittamassa teoksessa yksi 
artikkeli käsitteli tyttöjä: Lily H. Montagu: The Girl in the background. Tyttöjä koske-
vassa artikkelissa kirjoittaja oli huolissaan tyttöjen moraalista ja kasvatuksen puutteesta. 
Kirjoittajan mielestä tytöt menivät liian aikaisin tehdastyöhön ja jäivät kaiken kontrollin 
ulkopuolelle. Ks. Montagu 1904, 233-254; Gillis 1981, 122-128; Komiteanmietintö 
1921:15, 144. 

127 Suomessa oli vuosina 1907 ja 1914 tehty valtiopäivillä aloitteita lasten ja nuorten 
henkilöiden katukaupustelun kieltämiseksi. Ks. Komiteanmietintö 1921:15, 141. 

128 Komiteanmietintö 1921:15, 141-148. 
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Kauppahallin si-
sääntulokäytävä 
Hämeenkadun puo-
lella oli hyvä 
myyntipaikka pik-
kurihkaman kau-
pustelijoille ja sa-
nomalehtipojille. 
(Tampereen muse-
oiden valokuva-ar-
kisto) 

huonojen toverien seurassa aikansa kuluttaa, helposti joutuvat." Hel-
singissä oli tällöin 424 "katuammattia harjoittavaa kansakoululaista". 
Helsinkiläisten lehdenmyyjä- ja kengänkiillottajapoikien ongelmaksi 
havaittiin koulunkäynnin laiminlyöminen, huolimattomuus ja epäsiis-
teys.129  Sanomalehtien kaupustelu saatettiin yhdistää suoranaisesti pa-
hantapaisuuteen. Esimerkiksi Anni Swan on kuvannut ylemmän kes-
kiluokan ennakkoluuloista suhtautumista sanomalehtien kaupuste-
luun 1910-luvun Helsingissä: "- Kyllä hän nyt saa, sanoi Esteri. - Ja 
sietääkin. Ajatelkaa, käydä sanomalehtiä myömässä kuin mikäkin ka-
tutyttö. Hirveätä! Ja hänen äitinsä oli meidän tätimme!"13° 

Katutyö oli 1920-luvulla nuoriso-ongelman ilmentymä, joka piti saa-
da viranomaisten hallintaan. Tampereen kasvatuslautakunta aloitti 
lankkipoikien ja sanomalehtipoikien valvonnan kesällä 1921, jolloin 

129 Ojanne, Seth, Piirteitä katuammattien epäkasvattavasta vaikutuksesta koululapsiin. 
Huoltaja 1920:9-11, 108-110, 116-118, 129-130. 

130 Swan, Anni, Iris rukka, 139, 134-143; Vrt Salmela järvinen 1965, 191. Anni Swan 
osoittaa, että sanomalehtien kaupustelua ei pidetty sopivana keskiluokkaisissa piireissä, 
mutta työväestön lapsilla tämä ansaitsemismuoto oli asia erikseen. Keskiluokkaisissa 
perheissä edes yrittäminen tai ahkeruus ei ollut sopiva syy katutyölle. Tarvittavat rahat 
oli yritettävä saada muulla tavoin. 
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Tampereella oli noin 120 "katuammattilaista".131  Kaupungilla saattoi 
liikkua muistitiedon mukaan kuusivuotiaitakin "putsaripoikia".132  Tam-
perelaistyttöjä ei ollut lainkaan näissä tehtävissä.'33  Aikaisemmin poi-
kien valvonta oli kuulunut Tampereen poliisilaitokselle, mutta neu-
vottelujen tuloksena poliisilaitos oli valmis luovuttamaan tehtävän las-
tensuojeluviranomaisille.134  

Lastensuojelulautakunta jatkoi kasvatuslautakunnan työtä tällä sa-
ralla ja kaduilla työskentelevät pojat siirtyivät uuden lautakunnan teh-
täväkenttään. Lastensuojelulautakunnan piti "ehkäistä ja valvoa lasten 
ja nuorten käyttämistä sellaiseen ansiotyöhon, joka oli tai saattoi olla 
vahingollista ruumiilliselle tai siveelliselle kehitykselle".135  Lasten-
suojelulautakunta otti itselleen työnvälitystehtävän, kun se keväisin 
valitsi 20-40 lankkipoikaa. Kilpailu oli kova, ja etusijalla olivat leskien 
ja muiden vähävaraisten kotien lapset. Alle 12-vuotiaita ei lautakunta 
ottanut töihin. Näin ollen ns. "yksityisyrittelijöitä" ei enää kaupunki-
kuvassa sallittu. Lastensuojelulautakunnan valitsemat pojat erottuivat 
selkeästi, koska lautakunta hankki heille kiinteät telineet. Palkkarahat 
he saivat pitää itse, kuitenkin sillä varauksella, että veivät ne ko-
tiin.136  Kuusituntisen työpäivän lisäksi pojat velvoitettiin osallistu-
maan kasvitarhatyöhön. Lisäksi heille järjestettiin iltaisin voimistelu-
ja urheiluharjoituksia.i37  

Lastensuojelulautakunta ei onnistunut järjestämään sanomaleh-
tipoikien- ja sähkösanomapoikien valvontaa yhtä kitkattomasti kuin 
kengänkiillottajien, koska lehdenmyyjät olivat riippuvaisia ennen 
kaikkea työnantajistaan eli sanomalehdistä. Ongelmia aiheutti lehtien 
välitys kustantajalta sanomalehtipojille. Lastensuojelulautakunta ei 
pystynyt välittämään lehtiä kustantajia tyydyttävällä tavalla. Lautakun-
ta ehti kuitenkin laatia pojille ohjesäännöt ja hankkia virkalakit.138  

131 Tampereen lastensuojelulautakunnan ja lastenvalvojan kertomukset 1922-1923; 
Lastensuojelulautakunnan ptk:t 12.5.1922; 8.6.1922; 3.1.1923, Tampereen lastensuoje-
lulautakunnan arkisto, TKA. 

132 TaY Kansanperinteen laitos nauha 7252. 

133 Ks. esim. Tampereen lastensuojelulautakunnan kertomukset 1923-1930. 

134 Tampereen lastensuojelulautakunnan ptk:t 19.4.1922 § 31; 28.4.1922 § 41, Tam-
pereen lastensuojelulautakunnan arkisto, TKA. 

135 Tampereen lastensuojelulautakunnan ohjesääntö v. 1922, § 6. 

136 Tampereen kasvatuslautakunnan kertomus v. 1921, 6. 

137 Tampereen lastensuojelulautakunnan kertomukset 1922-1944. 

138 Tampereen lastensuojelulautakunnan ptk:t 12.5. 1922; 8.6.1922; 17.6.1922 (Liite 
IX). 
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Kun kadulla työskentelevät pojat saatiin lastensuojeluviranomaisten 
kontrolliin, oli katuammattilaisongelma periaatteessa ratkaistu. Kont-
rollin turvin pojat saivat jatkaa työntekoa kaduilla, koska ahkeruus ja 
työnteko sinänsä olivat hyviä ominaisuuksia. Tärkeää oli, että ansaitut 
varat menivät oikeaan paikkaan eli kotiin äidille. Työläisperheille las-
ten ansiot olivat tärkeitä. Vanhemmat eivät olleet yksinomaan tyyty-
väisiä oppivelvollisuuslaista tai työsuojelulainsäädännön rajoituksista, 
jotka toivat muutoksia lasten ja nuorten ansiomahdollisuuksiin. 

Koulupinnausta, varkauksia ja huonoa elämää 

Kaikki lapset eivät sopeutuneet koulun normistoon, ja erityisesti po-
jat aiheuttivat ongelmia. He laiminlöivät kotitehtäviään, olivat ilman 
lupaa poissa koulusta, syyllistyivät näpistyksiin ja varkauksien sekä 
kuluttivat aikaa kaduilla. Pojat kiroilivat ja kerjäsivät. Tätä ilmiötä kut-
suttiin pahantapaisuudeksi.139  Opettajilla oli käytössään erilaisia ran-
gaistuskeinoja koulun laiminlyöville ja koulun toimintaa häiritseville 
oppilaille. Näistä lievimpiä olivat nuhtelu ja varoitukset, julkinen nuh-
telu luokan kuullen ja jälki-istunto. Vuoden 1909 kansakouluohjesään-
nössä ankarimpana rankaisuna oli koulusta erottaminen joko määrä-
ajaksi tai pysyvästi. Erottamiset vähenivät jo 1910-luvulla, eikä oppi-
laita erotettu koulusta enää oppivelvollisuuden säätämisen jälkeen.14°  

Pahantapaisia lapsia ja nuoria sekä alaikäisiä rikoksentekijöitä var-
ten oli Suomeen perustettu laaja kasvatuslaitosverkko 1890-luvulta 
lähtien.141  Vuonna 1922 valtion kasvatuslaitoksissa oli 866 oppilasta, 
joista vajaa kymmenen prosenttia oli tyttöjä.t42 

 Vuonna 1929 oppilaita 
oli 938. Tällöin tyttöjen osuus oli lähes sama kuin vuonna 1922. 
Lisäksi kunnallisissa ja yksityisissä kasvatuslaitoksissa ja koulukodeissa 
oli noin 900 oppilaspaikkaa.143  Tytöille tarkoitettuja kasvatuslaitoksia 
ja koulukoteja olivat valtion laitoksista Vihdin Vuorelan kasvatuslaitos 
ja Kuhankosken tyttökoti Laukaalla. Yksityisiä tytöille tarkoitettuja lai- 

139 Tampereen kaupungin kansakoulujen ohjesäännöt 1909, 1929; Kivirauma 1987, 
118. 

140 Kivirauma 1987, 117-118. 

141 Vuoden 1889 rikoslain mukaan alle 15-vuotiaan teko sai jäädä rankaisematta, mut-
ta rikoksentehnyt lapsi voitiin sijoittaa kasvatuslaitokseen tai häntä oli todistettavasti 
kuritettava. 1920-luvulla oli toiminnassa seitsemän valtion kasvatuslaitosta. Lisäksi suu-
rilla kaupungeilla kuten Helsingillä, Turulla ja Vilpurilla oli omia laitoksia ja yksityiset 
yhdistykset ylläpitivät kasvatuslaitoksia. Rikoslaki 19.12.1889 § 3; Ks. Bonsdorff, Pari 
sanaa lasten ottamisesta kasvatuslaitoksiimme sekä laitosten järjestelystä. Lastensuoje-
lulehti 1924:1, 1. 

142 Kasvatuslaitostilastoa. Lastensuojelulehti 1923, 180-181. 

143 Pulma 1987, 180-182. 
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toksia olivat Seimelän tyttökoti, Airolan (Pursialan) tyttökoti ja Suvi-
linnan tyttökoti. Näissä oli yhteensä 100 paikkaa.'44  

Pahantapaisia tamperelaispoikia varten suunniteltiin 1920-luvun 
alussa omaa koulukotia, ja Tampere puuhasi yhteistä koulukotia Hä-
meen läänin kuntien kanssa. Yhteistyö ei kuitenkaan tuottanut tulos-
ta. Tampereen kaupunkin osti kesällä 1930 Nygårdin kartanon Ku-
rusta, johon perustettiin Palhoniemen koulukoti pahantapaisia tam-
perelaispoikia varten. Siellä oli tilaa 40 pojalle. Lastensuojelulautakun-
ta sijoitti ensimmäiset oppilaat Palhoniemeen marraskuussa 1931.145  

Tamperelaistyttöjä sijoitettiin Vuorelaan, Seimelään ja Airolaan.'46  

Pahantapaiset kansakoululaiset eli ne, joihin koulun kurinpitokei-
not eivät tehonneet, toimitettiin ensin lastensuojeluviranomaisten 
hoitoon. He kuuluivat vuodesta 1922 lähtien Tampereen lastensuoje-
lulautakunnan tehtäväkenttään.147  Vuosina 1922-1930 Tampereen las-
tensuojelulautakunta joutui miettimään sanktiotoimenpiteitä 62 pa-
hantapaiselle alle 15-vuotiaalle nuorelle, joista 49 oli poikia. Nämä 
olivat kansakoululaisia, joiden opettajat vaativat nuorten sijoittamista 
koulukotiin tai kasvatuslaitokseen.148  

Poikien ilmitulleista rikkomuksista yleisin oli näpistely ja epäsään-
nöllinen koulunkäynti. Kasvatuslaitoksiin sijoitetuista pojista joka kol-
mas oli jäänyt kiinni varkaudesta mutta tytöistä vain noin 15 prosent-
tia.

149  Varkaudet ja muut omaisuusrikokset olivat koko maassa yleisin 
syy kasvatuslaitokseen lähettämiselle. Järvilinnan vastaanottokodissa 
vuosina 1921-1927 olleista pojista noin kaksi kolmasosaa oli tehnyt 
omaisuusrikoksen. Myös Pohjolan poikakodin oppilaista vuonna 1928 
kaksi kolmasosaa oli joutunut laitokseen varastelun vuoksi.'5°  

Varastelun ohella koulupinnaus, katuelämä ja kerjääminen riittivät 

144 Pirjola, Kosti, Valtion kasvatuslaitokset. Huoltaja 1936, 5-9, 32-34, 77-80, 114-116, 
137-139, 163-166. 

145 Tampereen kaupungin kasvatuslautakunnan kertomukset 1920, 1921; Tampereen 
kaupungin lastensuojelulautakunnan ja lastenvalvojan kertomukset 1930, 1931; Pöytä-
kirja Hämeen läänin ja erinäisten Tampereen läheisten Turun ja Porin läänin kuntien 
edustajain yhteisessä kokouksessa koskien koulukotihanketta 28.4.1928 Tampereella, 
Lastensuojelulautakunnan arkisto, TKA. 

146 Tampereen kaupungin lastensuojelulautakunnan ja lastenvalvojan kertomukset 
1922-1930. 

147 Lastensuojelulautakunta perustettiin 1922, ja se korvasi kasvatuslautakunnan, jon-
ka tehtäviin pahantapaiset lapset ja nuoret olivat aikaisemmin kuuluneet. 

148 Tampereen lastensuojelulautakunnan ptk:t 1922-1930, TKA. 

149 Tampereen lastensuojelulautakunnan ptk:t 1922-1930, TKA. 

150 Pulma 1987, 185; Pöytäkirja Hämeen läänin ja erinäisten Tampereen läheisten 
Turun ja Porin läänin kuntien edustajain yhteisessä kokouksessa koskien koulukoti-
hanketta 28.4.1928 Tampereella, Lastensuojelulautakunnan arkisto, TKA. Kokouksessa 
Pohjolan poikakodin johtaja kertoi johtamansa laitoksen oppilasrakenteesta. 
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yksin tai yhdessä perusteeksi kasvatuslaitokseen lähettämiselle. Noin 
viidennes pojista oli käynyt epäsäännöllisesti koulua ja yhtä moni 
oleskellut kadulla ja kerjännyt. Pahantapaiset pojat erottuivat siinä, 
että toiset olivat tehneet näpistyksiä ja toiset eivät. Seuraavat kaksi 
esimerkkiä kuvaat tyypillisiä ongelmapoikia. 

(Yrjö s. 1914) 
Käynyt syyslukukaudella vain nimeksi koulua, poissa yli sata tuntia. 
Heikko kaikissa aineissa. Varastanut rahaa opettajalta ja joutunut 
usein kiinni pienemmistä kolttosista. Varastanut myös aikaisemmassa 
koulussa. Viihtyy kadulla myyskennellen jotain tai kerjäten. Jaksaa 
olla vain viikon koulussa yhteen menoon. Vanhemmat eivät jaksa 
pitää kurissa eivätkä tiedä missä poika liikkuu.151  

(Kaarlo s.1916) 
Alennettu arvosana käytöksestä. Julkean kuriton ja jatkuva häiriö kou-
lussa, edistys heikko eikä toivoa parantumisesta. Omavaltainen, röyh-
keä koulua ja opettajaa kohtaan. Karkailee, tottelematon, uhkauksil-
laan terrorisoi tovereitaan. 52  

Tyttöjen ja poikien pahantapaisuus oli erilaista. Tyttöjä luonnehdittiin 
yleensä vain pahantapaisiksi tai huonoa elämää viettäviksi. Tyttöjä 
haluttiin suojella yhteiskunnassa ilmeneviltä vaaroilta ja houkutuksil-
ta, joilla tarkoitettiin epäsiveellisyyttä. Tamperelaistyttöjä lähetettiin 
kasvatuslaitokseen juuri siveellisyyskysymysten vuoksi,153  

Kasvatusoppaissa tulee esiin erilainen suhtautuminen tyttöjen ja 
poikien murrosiän ongelmiin. Reima näkee tyttöjen ongelmien joh-
tuvan sisäisestä naisellisesta heikkoudesta, joka saattoi johtaa tytön 
onnettomuuteen. Naisellinen heikkous ilmeni keimailuna ja koreilun-
haluna, eivätkä tytöt naisellisen heikkouden vuoksi pystyneet vastus-
tamaan kiusauksia. Näin naisten turmiollisuus saattoi syöstä onnetto-
muuteen miehetkin.154  

"Tytöt ovat paljon herkempiä kuin pojat. Heissä saattaa jo 
hyvin varhain ilmautua halu keimailuun ja hakkailuun, 
joka voi kehittyä sangen vapaaksi ja rivoksi tavaksi. Jos 
tyttöjen häveliäisyyden voimat saadaan paranemaan, niin 
siveelliset voimat nousevat. "155 

151 Tampereen lastensuojelulautakunnan kansliajaoston ptk 7.2.1925 § 8, TKA. 

152 Tampereen lastensuojelulautakunnan kansliajaoston ptk 22.10.1929 § 202, TKA. 

153 Tampereen lastensuojelulautakunnan ptk:t 17.1.1925, 25.1.1929, 6.2.1929, 
6.3.1929, 4.9.1929, TKA. 

154 Reima, Vilho, Laiminlyöty murrosikä, 47, 56, 64. 

155 Reima, Vilho, Laiminlyöty murrosikä, 64. 
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Vilho Reima kuvasi 1920-luvulla kasvaneen "epäsiveellisiä tyttäriä ka-
dut ja tanssituvat täyteen ja jäykkäniskaisia poikia, joiden edessä yh-
teiskunta vapisee, kylät ja kaupungit täyteen."t56  Tyttöjä ei syytetty 
rikollisiksi, tottelemattomiksi eikä heitä myöskään syytetty kuljeske-
levasta elämäntavasta tai kerjäämisestä. 

Anni Swan on kuvannut teoksessaan 011in oppivuodet laitakaupun-
gin tyttöä, jossa ilmenee oikeanlainen naiseus täydellisenä vastakoh-
tana opettaja Reiman esittämille uhkakuville. Swanin kuvaama tyttö 
oli juuri sellainen ideaalityyppi, johon kansakoulu, kristilliset yhdis-
tykset ja pyhäkoulu tyttöjen kasvatuksella pyrkivät. 

"Tytöllä oli yllään vaalea esiliina, joka peitti miltei koko ha-
meen, tukka oli kahdella pitkällä palmikolla, kumpaisenkin 
palmikon päässä oli silkkinauharuusuke. Hän oli niin puh-
das ja sievä puuhatessaan siinä pienen astianpesupöydän 
ääressä, ja puhdas ja siisti oli keittiökin, kaikki kiilsi ja hoh- 
ti... „157 

"Ei auttanut, vaikka hän uudelleen mutisi: - mitä tyttö mi-
nua liikuttaa! Vasten tahtoaan hänen täytyi tunnustaa, että 
Hillevi liikutti häntä paljonkin. Hän ei ollut mikään röyh-
keä rivokielinen katutyttö, jollaisiin 011i oli Södermalmin 
kujilla tottunut. Hän oli niin soma ja sievä, niin kaino ja 
hieno, kaikki hänessä oli puhdasta, puku, puhetapa ja käy-
tos. "158 

Ongelmalliset kotiolot 

Tamperelaisten poikien ja tyttöjen ongelmien taustalla oli orpous ja 
kotien varattomuus. Kasvatuslaitoksiin lähetetyt tytöt ja pojat olivat 
ehtineet kokea monenlaisia vaiheita jo ennen 14 ikävuotta. He eivät 
kokeneet omassa elämäntilanteessaan kansakoulun tarjoamaa yhteis-
kuntakuvaa mielekkäänä. Kansakoulun harjoittama kotiolojen kont-
rolli saattoi aiheuttaa monissa vaikeissa oloissa elävissä oppilaissa kou-
lunkäynnin laiminlyöntiä. Lisäksi kodin kaveripiirin ja koulun normis-
tot eivät välttämättä vastanneet toisiaan. Kasvatuslaitoksiin lähetetyis-
tä puolet oli ns. vajaista perheistä. Näiden joukossa oli leskiäitien ja 
leski-isien lapsia sekä avioerolapsia ja aviottomia lapsia. Moniongel-
maperheistä kertoo avioerojen lukuisuus, koska avioerolapsia oli pe- 

156 Reima, Vilho, Isät kotona, 26; Reima, Vilho, Nuorison kasvatus, 105. 

157 Swan, Anni, 011in oppivuodet, 116-117. 

158 Swan, Anni, 011in oppivuodet, 120. 
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räti kahdeksan prosenttia, vaikka ennen vuoden 1930 avioliittolakia 
avioerojen määrä oli pieni. Kotiolojen vaikeuksia kuvaa myös se, että 
ennen kasvatuslaitosta nuorista lähes neljäsosa oli ollut lastenko-
dissa.' 59  

Taulukko 7. Tampereen lastensuojelulautakunnan v. 1922-1930 
kasvatuslaitokseen lähettämien nuorten perhesuhteet. 

Vanhemmat elossa 	 38,7 
Isä kuollut 	 24,2 
Äiti kuollut 	 9,7 
Avioero 	 8,1 
Avioton 	 6,5 
Täysorpo 	 6,5 
Isä hylännyt perheen 	 1,6 
Ei tietoa 	 4,7 
Yht.% 	 100,0 
N= 	 62 

Lähde: Tampereen lastensuojelulautakunnan ptk:t 1922-1930; Tam-
pereen ev.lut. seurakunnan rippikirjat 1908-1920, 1921-1930. 

Kasvatuslaitoksün lähetetyt tytöt ja pojat olivat työväestön lapsia. Suu-
rimman ryhmän muodostivat ammattitaidottoman työväestön lapset, 
joita oli runsas kolmannes (37 %). Tehtaalaisten lapsia oli vähän (4,8 
%) ottaen huomioon tehdastyöväestön kokonaismäärän Tampereen 
väestöstä. Yksinomaan vajaaperhe ei aiheuttanut häiriökäyttäytymistä 
vaan siihen oli yhteydessä kodin köyhyys, ammattitaidottomuus ja 
työttömyys. Ongelmanuorten vanhemmista lähes kolmasosa oli syyl-
listynyt johonkin rangaistavaan tekoon. Tamperelaisten kasvatuslai-
tosten nuorten kotiolot eivät eronneet koko maan osalta saatavista 
tiedoista.160  Ongelmanuorisoa oli 1920-luvulla ja 1930-luvun alussa 
noin yksi prosentti ikäryhmästä. Tampereella ei 1920-luvulla voida 
puhua huliganismista. Ongelmat kasautuivat muutamille nuorille, joi-
den kanssa joutuivat tekemisiin sekä lastensuojeluviranomaiset että 
poliisit ja tuomioistuin.'61  

159 Tampereen lastensuojelulautakunnan ptk:t 1922-1930, TKA. 

160 Vrt Pulma 1987, 175-176. 

161 Luku on laskettu suhteuttamalla 8-15-vuotiaiden määrä rikoksen tehneiden ja pa-
hantapaisten määrään. Ks. SVT VI C. Tampereen väestölaskenta 27.11.1930. 
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Osa II 

Tampereen talouskoulun oppilaita ryhmäkuvassa joulukuussa 1933. Uuno Sinisalon arkisto, TKA. 



Tamperelaistyttöjen tie 
ammattiin 

1. Kansakoulusta yhteiskuntaan 

Epävarmuus tulevaisuudesta 

Kaupungissa asuva työläisperheen tytär kävi 1920-luvulla kuusivuoti-
sen kansakoulun ja etsi sen jälkeen työ- tai opiskelupaikan. Kansa-
koulun päättyminen toi kuitenkin nuorten elämään epävarmuuden 
tulevaisuudesta. Kirjailija Tyyne Maija Salminen on kuvannut koulun 
päätökseen saaneiden tyttöjen tunnelmia. Kuvaus on sikäli harvinai-
nen, että se kertoo kaupunkilaisista työläistytöistä, jotka vain harvoin 
pääsivät kaunokirjallisuuden kuvauskohteeksi. 

'Koulunpihan hiljaisimmassa nurkkauksessa seisoi joukko 
tyttöjä. Jatkoluokan päättäneinä hekin olivat tänään sulke-
neet koulun oven viimeisen kerran. Elämä kutsui heitä mo-
nine mahdollisuuksineen, ja tulevaisuus kangasteli heidän 
mielessään kuin valkosiipinen lintu. Se pyristeli ja levitteli 
hohtavia siipiään, mutta ei jaksanut kohota korkeuksiin. Se 
ei ollut selvillä, mihin lentää ja miten käyttää siipiään... Jo-
kainen tyttö tässä ryhmässä tunsi muutoksen saapuneen 
elämäänsä. Mihin se vei? Se ei ollut heistä tällä hetkellä tär-
keintä. Tärkein oli tieto elämänmuutoksen todenperäisyy-
destä. Ja olihan totta, etteivät he enää olleet koululaista." 

':...Me aloitamme nyt. Tämä kevät on meille sellainen muut-
tokevät. - Minua peloittaa tavattomasti. Minusta tuntuu, että 
kouluaika on ollut vain leikittelyä verrattuna siihen aikaan, 
mikä nyt on tulossa. 
Annikki kuunteli kärsivällisesti. Hän oli tottunut kuuntele-
maan Vapun käsittämättömiä puheita, vaikka hän ei niitä 
aina ymmärtänytkään. Vappu sai tälläkin kertaa puhua 
loppuun asti. Ja vasta sitten, kun Vappu oli lopettanut, hän 
puristi jälleen tätä ikäänkuin suojelevasti. Vappu oli tavat- 

1 Maija Tyyne, Portti auki, 6. 
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tomasti erilainen kuin toiset tytöt. Annikki tunsi olevansa 
velvollinen ymmärtämään ja suojelemaan ystäväänsä. Vap-
pu jatkoi: En osaa iloita koulun päättymisestä. Minulla on 
sellainen tunne kuin jotakin olisi vielä kesken, niinkuin en 
olisi vielä mitään oppinutkaan.2" 

Tyttöjen ja poikien elämäntilanne oli kansakoulun päätyttyä jossain 
määrin erilainen. Oli itsestään selvää, että pojat hakeutuivat heti työ-
hön tai kouluun. Työläisperheiden tyttärien elämässä oli mahdolli-
suus, että he jäivät ainakin väliaikaisesti kotiin äidin apulaiseksi tai 
sijaiseksi äidin käydessä työssä.3  Keski-Euroopassa oli tavallista, että 
tyttöjä pidettiin kotona hoitamassa taloutta ja nuorempia sisaruksia 
niin usein, että he olivat poissa koulusta jopa neljäsosan kouluajasta.4  

Yhteiskunta oli kuitenkin asettanut puitteet nuorten kansakoulun 
jälkeiselle elämälle. Työsuojelulainsäädäntö asetti rajoituksia alle 15-
vuotiaiden työnteolle, ja oppivelvollisuuslaki edellytti osallistumista 
kansakoulun jatko-opetukseen, mikäli nuori ei jatkanut opintoja muis-
sa oppilaitoksissa.5  Nuorten tilanne oli kuitenkin ristiriitainen, koska 
tarjolla ei ollut sopivia opiskelupaikkoja, ja he joutuivat haeskelemaan 
erilaisia tilapäistöitä. 

Ammattiopetus ratkaisuksi nuoriso-ongelmaan 

Viranomaisetkin pitivät nuorten kansakoulun jälkeistä elämäntilannet-
ta ongelmallisena. Yhteiskunnan, työnantajien ja nuorten oma etu 
vaati, että mahdollisimman moni tyttö ja poika saisi säännöllisesti 
käydä koulua vielä kuusivuotisen kansakoulun jälkeen. Yhteiskunta 
piti työläisnuoria voimavarana, jonka koulutuksesta oli huolehdittava. 
Keskeiseksi keinoksi nähtiin ammattikasvatuksen tehostaminen.6  

2 Maija Tyyne, Portti auki, 8-9. 

3 TaY Kansanperinteen laitos nauhat 6377-6378; SKS:n Elämäkertakirjoistuskilpailu: 
Satasärmiiinen nainen: Anna Romonen, SKS; vrt Wegs 1989, 87-88. 

4 Wegs 1989, 87-88; Humphries 1981; Roberts 1984, 25-35. 

5 Vuosien 1917 ja 1929 asetukset säätelivät lasten ja nuorten henkilöiden käyttämistä 
teollisuustyössä. Alle 15-vuotiaiden työaika ei saanut olla kuin korkeintaan kuusitunti-
nen ja 15-17-vuotiaiden korkeintaan kahdeksantuntinen. Alle 14-vuotiaita ei saanut pi-
tää lainkaan teollisuustyössä. Myös kaupanalalla oli rajoitettu lasten ja nuorten työnte-
koa. Liikealalla alle 16-vuotiaiden työaika oli korkeintaan kuusi tuntia. Ask 64/1917/; 
260/1929. Vuorela, Lilli, Alaikäisten ammattityö. Sosiaalinen aikakauskirja 1926, 649-
651. 

6 Komiteanmietinnöissä ja lehtikirjoittelussa käytettiin 1920-ja 1930-luvuilla rinnak-
kain termejä ammattiopetus ja ammattikasvatus. Vuonna 1913 jätti mietintönsä am-
mattikasvatuskomitea samoin vuonna 1918. Käsityö- ja teollisuusalan ammattitaidon 
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Koulutuskeskusteluissa ammattitaitoinen työläinen ja sekatyöläinen 
asettuivat vastakohtapariksi.7  Samanaikaisesti työnantajat valittivat 
työtehon laskeneen ja vaativat, että ammattitaito piti saada kunniaan.8  
Työläisnuoret haluttiin kasvattaa ammattityöntekijöiksi, jotka pystyi-
vät elättämään itsensä. Kansalaissodan vaikutus näkyi siinä, että vi-
ranomaiset kiinnittivät ensimmäiseksi huomion vuoden 1918 puna-
orpojen ammattiopetuksen tukemiseen. He perustelivat ammattiope-
tukseen uhrattuja varoja ennaltaehkäisevänä köyhäinhoitona.9  

"Onhan yleensä tunnettua, että ammattitaidottomien eli n.s 
sekatyöläisten lauma on meidän maassamme suhteellisesti 
suurempi kuin muissa sivistysmaissa. Myös tunnetaan ylei-
sesti, että nämä sekatyöläiset ovat yhteiskunnan taloudelli-
sesti heikointa ja yhteiskunnallisesti levottominta ainesta ja 
näistä juuri on peräisin suurin osa köyhäinhoidon varassa 
olevista kansalaisista... Mitä aiomme tehdä heistä (punaor-
voista), joista suurin osa on ammattityöläisten lapsia. Li-
säämmekö heilläkin sekatyöläisten laajaa laumaa ja muo-
dostamme ehkä levottomimman osan tähän laumaan? Tus-
kinpa meillä on varaa tehdä tätä erehdystä, tehdä sitä ai-
nakaan ehdoin tahdoin. "10  

Ammattiopetuksen tehostamiselle asetti vaatimuksia myös taloudelli-
nen kehitys. Suomen teollisuuden kasvu oli 1920- ja 1930-luvuilla 
nopeaa. Kiivaan kasvun kausia olivat vuodet 1924-1928 ja 1933-1937. 

edistäjä V. von Wright käytti termiä ammattiopetus 1920-luvulla, mutta hän toimi en-
nen kaikkea oppisopimuskoulutuksen edistäjänä. Näille termeille ei ollut syntynyt mi-
tään keskeistä merkityseroa. Vuonna 1928 jätti mietinnön ammattikoulukomitea, jossa 
puhuttiin ammattiopetuksesta. 0. K. Kyöstiö määritteli vuonna 1955 ammattikasvatuk-
sen kaikenlaatuiseksi kasvatukseksi teknillisten tai ammatillisten tietojen ja taitojen 
hankkimiseksi tai kehittämiseksi koulussa tai työpaikalla. Ammattiopetus oli hänen 
mukaansa koulussa annettavaa ammatillista kasvatusta ja oppilaskasvatus oli järjestel-
mä, jonka mukaan oppi saatiin työnantajan palveluksessa. Tässä tutkimuksessa termit 
ammattiopetus ja ammattikasvatus tulkitaan synonyymeiksi. Kyöstiö 1975, 253-257; 
Ks. myös Heikkinen 1991, 12-14. 

7 Kuusi, Eino, Työnvälityksen opas, 92-93. 

8 Bruun, A., Nuorison ammatinvalinta. Sosiaalinen aikakauskirja 1928;12, 661-662; 
Nuorison työnvälityksen järjestäminen. Sosiaalinen aikakauskirja 1919, 419. 

9 Tolonen, Eemil, Ammattiopetuksen antaminen kuntain hoidossa oleville lapsille. 
Huoltaja 1924, 114-116, 126-128. 

10 Tolonen, Eemil, Ammattikasvatuksen antaminen köyhäinhoitolautakunnan huolen-
pidossa oleville lapsille ja niiden joukossa sotaorvoille. Huoltaja 1923, 185-187; Tolo-
nen tarkoittaa "yhteiskunnallisesti levottomalla aineksella" vuoden 1918 kansalaissodan 
kapinallisia. Aimo Klemettilä on kuitenkin osoittanut, että Tampereen punakaartissa 
suurimman ammattiryhmän muodostivat teollisuustyöntekijät, ammattityöntekijät ja kä-
sityöläiset yhdessä. Klemettilä 1976, 152-153. 
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Teollisuustyöntekijöiden määrä kasvoi sotien välisellä kaudella 
142 000 hengellä, vaikka lamavuosina työvoiman määrä putosi vii-
denneksellä. Toisen maailmansodan alla teollisuustyöntekijöitä oli yli 
300 000.11  

Ammattiopetuksen tehostaminen kytkeytyi 1920-luvun alusta läh-
tien moniin yhteiskunnallisiin ilmiöihin. Se oli ennaltaehkäisevää köy-
häinhoitoa ja nuorisonsuojelua. Sen avulla piti kasvattaa ammattitai-
toista työvoimaa työnantajan tarpeiden tyydyttämiseksi ja työtehon 
parantamiseksi. Tehdasseutujen pojat olivat ongelma, johon piti puut-
tua. Tähän oli keinona yhteiskunnan maksamat avustukset sekä op-
pilas- ja opiskelupaikkojen lisääminen. Näin sosiaalipolitiikka, koulu-
tuspolitiikka ja ammattitaitovaatimukset kietoutuivat yhteen.12  

Ammattiopetukselle on rakennettu erilaisia selitysmalleja. Tuotan-
non kvalifikaatiovaatimuksia painottavan mallin mukaan teknologinen 
muutos ja teollistuminen lisäsivät ammattitaitoisen työvoiman kysyn-
tää. Toinen selitysmalli painottaa yhteiskunnallista integraatiota, jon-
ka mukaan ammatillinen koulutus oli yksi demokraattisen yhteiskun-
nan tapa integroida työväenluokan lapset yhteiskuntaan.13  Koulutus-
paikat ja nuoret piti saada kohtaamaan. Edellytyksenä oli, että nuorilla 
oli taloudellisia mahdollisuuksia opiskeluun. Lisäksi heillä täytyi olla 
kiinnostusta opiskeluun ja uskoa sen tuottamaan hyötyyn. Teollisuus-
työnantajat pitivät tärkeänä ammattiopetuksen tehostamista, koska 
kysymyksessä olivat heidän intressinsä. Suomalaisesta ammattikasva-
tusjärjestelmästä 1920-luvulla löytyvät kaikki edellä mainitut ominai-
suudet. Kuitenkin ammattikasvatuksen tehostaminen vaikutti eri ta-
voin tyttöjen ja poikien mahdollisuuksiin ja valintoihin. 

Huolimatta ammattiopetuksen tehostamisesta ammattiin opiskele-
vien osuus pysyi Suomessa pienenä, eikä opiskelumahdollisuuksia ol-
lut kaikille tarjolla. Kaupunkilaisilla oli teoriassa maaseudun nuoria 
paremmat mahdollisuudet päästä opintielle. Vuonna 1921 Suomessa 
sai kansakoulun päästötodistuksen 38000 nuorta, joista runsas 4300 
oli kaupunkilaisia. Vuosikymmenen kuluessa kansakoulun päättänei-
den määrä vakiintui vuosittain noin 50000:een, ja näistä oli joka kym-
menes kaupunkilainen. Valmistavia ammattikouluja14  lukuunottamat- 

11 Ahvenainen & Kuusterä 1982, 224-225; Hjerppe 1988, 71-74, 287; Liitetaulukko 
1. 

12 Lehtonen, 1984, 9. 

13 Kivirauma 1990, 82-83, 89. 

14 Valmistavat ammattikoulut olivat syntynet 1890-luvulla, ja ensimmäisenä aloitti Hel-
singissä poikien valmistava ammattikoulu. Helsingin kaupunki oli lähettänyt vuonna 
1898 kaupungin teollisuuskoulun lehtorin Johan Reuterin tutustumaan ulkomaisiin 
koulutyöpajoihin, joista jo aikaisemmin oli saatu tietoja Suomeen. Reuterin ehdotuksen 
pohjalta aloitti Helsingissä syksyllä 1899 poikien valmistava ammattikoulu. Valmistavi-
en ammattikoulujen perustamiseen liittyi suojelukasvatus. Kun pojat olivat koulussa, 
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ta edellytettiin ammatillisiin oppilaitoksiin pyrkiviltä vähintään 16 
vuoden ikää, joten oppilaitoksiin ei voinut mennä suoraan kansakou-
lusta. Opiskelumahdollisuuksia oli runsaasti, mutta käytännössä ne 
eivät hyödyttäneet juuri kansakoulun päätökseen saaneita tyttöjä ja 
poikia, koska opiskelupaikkoja ei ollut niitä eniten tarvitsevalle ikä-
ryhmälle. Teoriassa yli kahdella kolmasosalla kaupunkilaisnuorista oli 
mahdollisuudet saada opiskelupaikkoja. Tilanne oli kuitenkin erilai-
nen eri kaupungeissa. Toisaalta kaupunkien oppilaitokset eivät olleet 
yksinomaan kaupunkilaisille tarkoitettuja. 

Taulukko 8. Kansakoulun päätökseen saaneiden määrä maaseu-
dulla ja kaupungeissa lukuvuosina 1920/1921 ja 1925/1926 
sekä ammattiopiskelijoiden määrä samanaikaisesti.15  

Oppilaita 1921 1926 
Kansakoulun päättäneet kaupunki 4371 5079 
Ammattiopiskelupaikkoja kaupungeissa 3254 3618 
Kansakoulun päättäneet maaseutu 33253 46559 
Ammattiopiskelijoita 13992 16726 
Kansakoulun jatkokoululaisia 9096 20322 

Lähteet: STV 1937. Ammattiopetus. Taulu 194; SVT X. Kansanope-
tus, 1920/21, 1925/26. 

eivät he olleet kaduilla. Tyttöjen tilanne oli erilainen, koska kotien ajateltiin työllistävän 
tyttöjä. Johan Reuter haki mallia ulkomailta myös tyttöjen ammattikoulutukseen, johon 
yhdistettiin alusta asti äitiys ja perheenemännyys. Pariisissa oli toiminnassa tyttöam-
mattikoulu, jonka oppiaineena oli kotitalous ja ompelu. Tämän esikuvan pohjalta syn-
tyivät myös suomalaiset tyttöammattikoulut. Uuden koulumuodon syntymisen mahdol-
listi vuonna 1900 annettu uusi käsityöläiskouluja koskeva asetus. Sen mukaan koululle, 
jossa opetettiin käytännöllistä ammattityötä, voitiin antaa valtion varoista lisäavustusta 
työnopetuskustannusten korvaamiseksi. Tällaiset ammattikoulut pojille perustettiin 
myös Poriin ja Porvooseen vuonna 1907, seuraavana vuonna Kotkaan, vuonna 1912 
Tampereelle. Komiteanmietintö 1915:5, 142; Komiteanmietintö 1912:8, 103-124; Aho-
nen 1992, 14, 21-22; Pihlaja 1986, 14. 

15 Taulukossa 8 esitetty luku kaupunkien ammattioppilaitosten aloituspaikoista on ar-
vio, ja se on suuntaa antava, koska tarkkaa aloituspaikkojen lukumäärää on tilastoista 
mahdoton saada. Luku on saatu siten, että mukaan on otettu valmistavat ammattikou-
lut, yleiset ammattilaiskoulut, kauppa-apulaiskoulut ja kauppakoulut eli kaupungeissa 
toimivat ammatilliset oppilaitokset, jotka olivat kaksivuotisia oppilaitoksia. Kunkin op-
pilaitoksen koko oppilasmäärä on jaettu kahdella, mistä on saatu aloituspaikkojen ar-
vioitu määrä. Ammattiopiskelijoiden määrässä ovat mukana keskikoulupohjaisten op-
pilaitosten (teknillisten opistojen ja kauppaopistojen oppilaat). Ilman keskikoulupoh-
jaisten oppilaitosten oppilaita ammattiopiskelijoiden määrä v. 1920 oli 13407 ja 1925 
16156. 
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Koko maassa jäi vuosittain 88 prosenttia kaikista kansakoulun päät-
täneistä nuorista ilman ammattikoulutuspaikkaa.I6  Maaseudulla tilan-
ne oli vaikein, koska huonojen kulkuyhteyksien vuoksi opiskelu 
omasta kodista käsin oli suurimmalle osalle nuoria mahdotonta. Run-
sas puolet kansakoulun päättäneistä nuorista kävi 1920-luvun lopussa 
kansakoulun jatkoluokilla." Oppikouluihin meni kuusivuotisen kan-
sakoulun jälkeen yhtä paljon kuin ammattikouluihin. Julkisuudessa 
esitettiin mielipiteitä, että tytöt ja pojat menivät tilapäisiin töihin an-
saitakseen nopeasti rahaa pitkän palkattoman koulutusajan sijasta.18  
Tämä ongelma oli mahdollista ratkaista ryhtymällä jakamaan nuorille 
tietoa opiskelumahdollisuuksista.19  

Vuonna 1928 oli saanut ammattiopetusta alle 18-vuotiaista pojista 
21 prosenttia ja tytöistä vajaa 14 prosenttia. 18-22-vuotiaista pojista 
oli ammattiopetusta saanut lähes joka kolmas mutta samanikäisistä 
tytöistä vain vajaa viidesosa. Teollisuudessa työskentelevistä nuorista 
oli saanut ammattiopetusta hieman suurempi osa kuin työläisnuorista 
keskimäärin.20  Esimerkiksi Saksassa vuonna 1927 ansiotyössä olevista 
nuorista miehistä peräti 83,5 prosenttia oli saanut käytännöllistä am-
mattiopetusta ja vain 16,5 prosenttia oli joko kokonaan ilman am-
mattitaitoa tai oli saanut vain valmistavaa ammattiopetusta ammatti-
koulussa. Tyttöjen tilanne oli erilainen. Noin puolet oli saanut käy-
tännön ammatillista opetusta ja puolet oli ammattitaidottomia tai vain 
valmistavaa ammattikoulua käyneitä. Ammattitaitoisen nuorison mää-
rä vaihteli paikkakunnittain. Mitä suurempi paikkakunta oli kysymyk-
sessä sen suurempi osa nuorista oli päässyt ammattioppiin. Am-
mattioppilaaksi pääseminen kuitenkin vaikeutui Saksassa 1930-luvun 
alussa.21  

16 Komiteanmietintö 1933:4, 36. 

17 Kaikki eivät kuitenkaan käyneet jatkokoulua säännöllisesti. Opettajat joutuivat huo-
mauttamaan koulunkäynnin laiminlyönneistä ja poissaoloista. Koivuniemi & Kaarninen 
& Kaarninen 1994, 584. 

18 Nuorison työnvälityksen järjestäminen. Sosiaalinen aikakauskirja 1919, 419-422. 

19 Ammatinvalinnanohjaus oli uusi asia 1920-luvulla ja siitä käytettiin eri termejä mm. 
ammatinneuvonta, ammatinvalinta, elämänuran neuvonta ja elämänuran valinta. 

20 Työläisnuorisotutkimus. SVT XXXII:13• Taulu XI. 

21 Peukert 1987, 110-112. 
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2. Tyttöjen ammattiopetuksen ristiriidat 

'Nykyajan naisella ei ole useimmiten minkäänlaista kodin 
turvaa, ei toimeentulon mahdollisuutta ilman omaa an-
siota. Hänen täytyy pyrkiä saamaan itselleen ansiotoimi. Yh-
teiskuntaolot ovat siinä määrin muuttuneet, ettei juuri ku-
kaan, vanhoillisinkaan perhe, kasvata tyttäriään enää yk-
sinomaan avioliittomarkkinoita varten kuten ennen tehtiin, 
sillä harvassa enää tapaa perheitä, joissa toimeentulo olisi 
turvattu. Siksi pitääkin naisen hankkia itselleen ammatti-
kasvatus, ja mikäli mahdollista ansiotoimi, sillä nykyajan 
nainen ei voi eikä saa olla miehen leikkikaluna, vaan hä-
nen on pyrittävä itsenäisyyteen ja tasa-arvoisuuteen, tulla 
käytännön ihmiseksi, ja sitä tietä pyrkiä kohottamaan yh-
teiskuntaa sen kaikissa vaiheissa. ,i22 

Täysipäiväinen perheenemännyys ihanteena 

Poikien ammattikasvatuksen tavoitteeksi muotoutui kiistatta ammat-
timiehen asema, mutta tyttöjen elämässä ammattitaidon käsite ei ollut 
näin yksiselitteinen. 1920-luvulla jouduttiin toteamaan, ettei tyttöjen 
ammattiopetusta oltu kehitetty samoin kuin poikien.23  Tyttöjen am-
mattitaitovaatimuksista keskusteltiin suhteessa kotitalouteen ja per-
heenemännyyteen sekä toisaalta suhteessa kodin ulkopuoliseen an-
siotyöhön. 

1800-luvun lopulta lähtien kaikkien keskiluokkaisten naisjärjestöjen 
perheihanteena oli ydinperhe, jossa nainen oli perhe-elämän keskus 
ja kodin hengen luoja. Samalla luotiin uudenlaista kotikulttuuria, jossa 
puhtaus ja järjestys olivat itsestäänselvyys. Naisjärjestöt alkoivat juur-
ruttaa keskiluokkaista ydinperhemallia työläiskoteihin opettamalla ko-
dinhoitoa ja lastenhoitoa työläisäideille. Täys päiväisen perheenemän-
nyyden piti vakiintua myös työläiskoteihin.2  Työläisperheiden tyttä-
riä ryhdyttiin kasvattamaan hyviksi perheenemänniksi. Äitiydelle ja 
perheenemännyydelle annettiin aikaisempaa suurempi merkitys, kos-
ka äidit olivat kasvatusvastuussa kodeissa. Äidit kasvattivat lapsia it-
senäiseen isänmaahan. Työläisnaiset ja työläisperheiden tyttäret oli 
koulujärjestelmän puitteissa saatava ymmärtämään kodin, lastenkas- 

22 Liena, Yksinkertaisen miehen ajatuksia naisesta sekä vähän vastaanpanoa. Toveritar 
1933, 233. 

23 Komiteanmietintö 1928:8; Metsäranta, Elsa, Ammattiopetuksesta. Toveritar 1929, 
68. 

24 011ila 1993, 56.62; Markkola 1994, 156-159, 229 
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vatuksen ja oikeanlaisen perhe-elämän merkitys. 
Täysipäiväisen perheenemännyyden ja ydinperheen ihanne ilmeni 

vuoden 1929 avioliittolaissa. Siinä ydinperhe nähtiin ainoana hyväk-
syttävänä elämäntapana, jonka toteutumista valtion tuli edistää. Anu 
Pylkkäsen tulkinnan mukaan avioliittolaki oli yhdensuuntainen ylei-
sen kontrollipolitiikan kiristymisen kanssa.25  Lastensuojeluviranomai-
set, sosiaaliviranomaiset ja opettajat pystyivät uudenlaisten tukimuo-
tojen avulla ulottamaan yhä tehokkaamman kontrollin yksityisiin ko-
titalouksiin. 

Tyttöjen ammattiopetuksen sisältöön löi leimansa kotitalousajatte-
lu, joka voidaan määritellä myös kotitalousideologiaksi ottaen huomi-
oon kaikki se monipuolinen toiminta, mikä 1920-luvun suomalaisessa 
yhteiskunnassa tapahtui kotitalouden edistämiseksi.26  Kotitalouside-
ologian pohjalta syntyneistä toimintamuodoista hahmottuu kotita-
lousliike, joka pyrki vahvistamaan ja kohottamaan kotitalouden ase-
maa. Näin kotitalousliikkeen toiminnan kohteina olivat tytöt, naiset 
ja perheenäidit, mikä tarkoittaa sitä, että tyttöihin, aikuisiin naisiin 
ja perheenäiteihin vaikutettiin eri kanavien kautta ja erilaisin toimen-
pitein. Kotitalousliikkeen tavoitteena oli herättää valtiovalta huomaa-
maan kotitalouksien merkitys koko yhteiskunnan kannalta. Kotiliesi 
ja Emäntälehti, olivat tärkeimmät julkaisukanavat, joiden kautta koti-
talousideologia vietiin suomalaisiin koteihin. Valtiopäivillä oli kotita-
lousliikkeen naisten mahdollista herättää miehet.27  

Kotitalousliikkeen vahvat naiset olivat Laura Harmaja, Hedvig Geb-
hard ja Mandi Hannula28. Näistä naisista Laura Harmaja otti kantaa 

25 Pylkkänen 1994, 603-605. 

26 Irma Sulkunen, Anne 011ila ja Maria Lähteenmäki ovat tutkimuksissaan tuoneet 
esiin 1920- ja 1930-luvun kotitalousideologian Ks. 011ila 1993, 104-136; Sulkunen 1989, 
79-88; Lähteenmäki 1990b; Pirjo Markkola on osoittanut tutkimuksessaan, että kotita-
lousideologian juuret olivat 1900-luvun alkupuolen yhteiskunnassa. Markkola 1994, 
169-173 ja Kaarninen & Markkola 1994; Myös Vattula 1989 a. 

27 Esim. 1920-luvulla valtiopäivillä Hedvig Gebhard ja Mandi Hannula tekivät useita 
raha-asia-aloitteita kotitalousjärjestöjen, kotitalousneuvonnan ja kotitalouskoulujen val-
tionavustusten lisäämiseksi. Kotiliesi-lehden toimituskunta toimitti myös suurteoksen 
Emännän tietokirja I-IV, joka saavutti heti ilmestyttyään laajan tunnustuksen. 

28 Laura Harmajan (1891-1954) isä oli kielitieteilijä, runoilija, senaattori Arvid Genetz. 
Laura Harmaja suoritti ylioppilastutkinnon vuonna 1900 ja filosofian kandidaatin tut-
kinnon vuonna 1905. Hän avioitui vuonna 1906 Leo Harmajan kanssa, josta myöhem-
min tuli kansantaloustieteen professori. Laura Harmaja työskenteli useiden oppilaitos-
ten kansantaloustieteen opettajana ja kirjoitti lukuisia artikkeleita ja kirjoja kotitalouden 
alalta ja kotitaloudesta kansantalouden osana. Kuka kukin oli 1900-1961. Hedvig Geb-
hard (1867-1961), yo Tukholmasssa 1889, opintoja Helsingin yliopistossa, opintomat-
koja pohjoismaihin ja Keski-Eurooppaan, Pellervon toimittaja 1900-1920, Kotilieden 
toimituskunnan jäsen vuodesta 1923, eduskunnan jäsen 1907-1909 (Suomalainen puo-
lue) 1919-22, (Kokoomus) 1924.1929, useita kunnallisia ja valtiollisia luottamustoimia, 
useiden naisyhdistysten hallituksen jäsen, Helsingin kaupunginvaltuuston jäsen. Ks. 
Huuhka 1977, 63-74. Mandi Hannula (1880-1952) kansakoulunopettaja 1904, Kotilie-
den toimituskunnan jäsen 1923-1952, eduskunnan jäsen 1919-1930, 1936-1945 (Edistys- 
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eri foorumeilla tyttöjen ammattiopetuksen sisältöihin ja tavoitteisiin. 
Lisäksi Miina Sillanpää ja Eva Somersalo29  toimivat kansakoulunkäy-
neiden työläisperheiden tyttärien ammattiopetuksen edistäjinä. Kai-
killa kolmella keskeisellä vaikuttajalla Laura Harmajalla, Eva Somersa-
lolla ja Miina Sillanpäällä oli hieman erilainen käsitys tyttöjen ammat-
tiopetuksen sisällöistä ja tavoitteista. 

Laura Harmaja ja tyttöjen kaksinainen ammattioppi 

Erityisesti Laura Harmaja toimi monipuolisesti kotitalouksien aseman 
kohottamiseksi, ja tässä työssä hän näki perheenemännän ammatti-
taidon parantamisen keskeiseksi keinoksi. Laura Harmaja ryhtyi omis-
sa kirjoissaan ja lukuisissa artikkeleissaan tarkastelemaan kotitaloutta 
kansantalouden näkökulmasta. Jo vuonna 1915 Laura ja Leo Harmaja 
olivat yhdessä julkaisseet kansantalouden oppikirjan.30  Laura Harmaja 
vaati, että kotitalous piti asettaa oikeaan suhteeseen kansantalouteen 
nähden, ja siihen piti kohdistaa sama huolenpito kuin muihin elin-
keinoihin.31  Kotitaloudelle oli varattava asianmukainen paikka valtion 
elimissä. 32  

Kotitaloustyö piti järkiperäistää ja lisäksi emäntien oli järjestäydyt-
tävä ja sen avulla ryhdyttävä valvomaan etujaan. Kotitalousväen oli 
saatava edustajansa keskeisiin yhteiskunnallisiin elimiin.33  Edelleen 
kotitalous piti saada teknillisesti ja taloudellisesti korotetuksi ajan vaa-
timusten ja kehityksen tasolle. Laura Harmajan sanoin: "Hyvästi jär- 

puolue), lukuisia luottamustoimia; Helsingin kaupunginvaltuuston jäsen, hallituksen 
jäsen useissa naisyhdistyksissä, opettajayhdistyksissä, Emännän tietokirjan päätoimitta-
ja. Suomen kansanedustajat 1907-1982; Jyväskylän seminaari 1863-1938. 

29 Eva Somersalo (1883-1956) syntyi Tampereella kauppaneuvos Arthur Sommerin tyt-
tärenä. Eva Somersalo suoritti tyttökoulun kurssin sekä sen jälkeen Helsingin käsityö-
koulun vuonna 1906. Hän opiskeli vuonna 1907 Zürichissa ja teki myöhemmin useita 
ulkomaanmatkoja Sveitsin, Saksaan ja Ruotsiin. Helsingin käsityökoulun opettajana 
Eva Somersalo toimi v. 1905-1909, 1911, Helsingin kaupungin lasten- ja sairaskonttorin 
johtajana 1917-1918, Sosiaalihallituksen/sosiaaliministeriön naistöiden keskustoimiston 
johtajana 1918-1924, Helsingin käsityöseminaarin opettajana 1924, kansanedustaja 
1924-1926, Tampereen tyttöammattikoulun johtajana 1926-1930. Hänellä oli useita 
luottamustoimia. Suomen kansanedustajat 1907-1982; Kaarninen 1994, 46-58. 

30 Kuka kukin oli 1900-1961; Kuka kukin on 1909. 

31 Harmaja, Laura, Kotitalouden etujen valvominen julkisessa elämässä. Sosiaalinen 
aikakauskirja 1927:4, 199-200. 

32 Harmaja, Laura, Kotitalous nykyajan yhteiskunnassa, 41; Harmaja, Laura, Kulutus-
politiikan tehtävät ja suhde sosiaalipolitiikkaan. Sosiaalinen aikakauskirja 1922, 2-9. 

33 Gebhard, Hedvig, Nykyisen murrosajan kotitalouskysymyksiä. Kotiliesi 1928, 472-
473. Harmaja, Laura, Kotitalous nykyajan yhteiskunnassa 1925; Harmaja, Laura, Per-
heenemännän taloudellinen tehtävä. 
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jestetty, täsmällinen, toimellinen kotitalous kehittää samansuuntaisia 
avuja lapsissakin, se edistää ahkeruutta, avuliaisuutta ja huomaavaista 
herttaisuutta. Mutta huonosti hoidettu, laiminlyöty kotitalous kasvat-
taa laiskoja, huolimattomia, vastuuntunnetta vailla olevia ihmisiä. Ko-
titaloudenhoito voi siten joko edistää tai ehkäistä niitä ominaisuuksia 
ja avuja, joiden varassa nuorisosta kehittyy kunnon kansalaisia ja yh-
teiskunnan jäseniä"34. 

Laura Harmajan keskeisin sanoma oli se, että perheenemännät tar-
vitsivat ammattitaitoa kotitalouden hoidossa, koska kotitaloudessa 
jaettiin ne tulot, jotka hankittiin työskentelemällä muilla elinkei-
noaloilla. Ammattitaito vaikutti runsaasti siihen, miten ammattimie-
hen kotiin tuomat tulot käytettiin. Hän vaati kotitalousammatin har-
joittajille eli perheenemännille vastaavan tasoista koulutusta, jota mui-
denkin elinkeinoalojen harjoittajat saivat. Harmaja rinnasti kotitalou-
den täysin muihin elinkeinoihin: "...samat elinkeinonharjoittajat, jotka 
kotieläimiänsä eivät usko muun kuin opinkäyneen taitavan hoitajan 
huostaan, arvelematta jättävät oman ruokansa valmistuksen, oman ko-
tinsa ja lastensa hoidon aivan ammattioppia vailla olevain tietämättö-
mien ja taitamattomien naisten haltuun".35  

Laura Harmaja muotoili käsityksen tyttöjen "kaksinaisesta ammat-
tiopista". Tyttö tarvitsi ammattitaitoa ansiotyötä varten naimattomuu-
den, leskeyden ja tilapäisen ansioiden heikkenemisen varalta, mutta 
hänellä oli oltava taitoa ja pätevyyttä pystyäkseen hoitamaan oman 
kotitaloutensa järkiperäisesti. Kodin ulkopuolisen ammatin harjoitta-
mistaidot hän tarvitsi ikään kuin jonkun onnettomuuden varalta, mikä 
poikkeaisi normaalista tilanteesta. Laura Harmaja piti kotitalousope-
tusta tyttöjen tärkeimpänä ammattioppina ja perheenemännyyttä en-
sisijaisena ammattina ja työurana. Hänen mukaansa perinnäinen tieto 
ja taito ei "nykyajan" (siis 1920-luvun) yhteiskunnassa siirtynyt pol-
vesta toiseen kotoisen harjoittelun kautta. Teknillinen kehitys, äitien 
ansiotyö ja tyttöjen koulunkäynti olivat luontaisen oppimisen esteinä. 
Yhteiskunnan oli pidettävä huoli siitä, että opin hankkimiseen oli 
riittävästi tilaisuuksia. Olemassaolevaa ammattiopetusta Laura Harma-
ja piti pienenä ja vaatimattomana, kun sitä ja sen saamaa tukea ver-
rattiin muiden elinkeinojen yhteiskunnalta saamaan tukeen.36  

Harmaja puhui perheenemännän työn ammatillistamisesta, jolla 

34 Harmaja, Laura, Kotitalous nykyajan yhteiskunnassa, 50; Harmaja, Laura, Kulutus-
politiikan tehtävät ja suhde sosiaalipolitiikkaan. Sosiaalinen aikakauskirja 1922, 3. 

35 Harmaja, Laura, Kotitalous nykyajan yhteiskunnassa, 42. 

36 Harmaja, Laura, Kotitalous nykyajan yhteiskunnassa, 43, 70-71; Harmaja, Laura, Per-
heenemännän taloudellinen tehtävä, 43; Harmaja, Laura, Onko meillä varaa hajaannuk-
seen kotitaloushallinnossa. Kotiliesi 1927, 283; Ks. myös Hannula, Mandi, Kotita-
lousasiat kuluneen vuoden valtiopäivillä. Kotiliesi 1925, 26-27. 
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hän tarkoitti sitä, että perheenemännän työ tunnustettiin samanarvoi-
seksi kuin kodin ulkopuolella suoritettu ansiotyö.37  Ammattitaitoinen 
perheenemäntä pystyi järjestämään kotitalouden niin järkiperäisesti, 
tehokkaasti ja terveellisesti, että hän sai pienetkin tulot riittämään 
perheen toimeentuloon. Järkiperäisen ja ammattitaitoisen talouden-
hoidon johdosta perheenäiti voi työskennellä omassa kodissaan ko-
titalouden ammattilaisena ilman että hänen täytyi mennä ansiotyö-
hön: "Kuinka moni nainen saavuttaisikaan siten ehjemmän elämän-
tehtävän, enemmän rauhaa ja onnea, kuin yrittäessään, niinkuin ny-
kyään, ammattitaitoa vailla ollen, hätäisesti huolehtia kotitöistä tois-
ten apuun turvautuen ja kiirehtiä ansiotyöhön - joka ehkä lopulta 
kuitenkin hyvin huonosti kannattaa, mutta aina aiheuttaa kodin lai-
minlyömistä".38  

Tyttöjen ammattiopetus ja kodinhoitotaidot olivat yhteydessä sosiaa-
lipolitiikkaan, kun tyttöjen piti oppia käyttämään perheenelättäjän 
(ammattimiehen) hankkimat tulot mahdollisimman tarkoituksenmu-
kaisesti, siten että rahaa jäi säästöön työttömyyden, sairauden tai 
muun onnettomuuden varalle. Järkevän taloudenpidon avulla oli 
mahdollista vähentää ja lieventää yhteiskuntaan ja palkkoihin kohdis-
tuvia vaateita. Kaupunkilaistytöistä piti tulla pystyviä perheenemän-
tiä.39  Hyvän ammattitaidon saavuttaneen perheenemännän kädessä 
sormet olivat kullanarvoiset.4°  

Laura Harmajan mallin mukaan naimisissa olevan naisen täytyi an-
saita erittäin hyvin, ennen kuin kodin ulkopuolinen ansiotyö tuli ta-
loudellisesti kannattavaksi. Näin hän kohdisti sanansa erityisesti työ-
läisperheiden äideille. Epäkohdat, jotka hän havaitsi aiheutuvan tai-
tamattomasta kotitalouden hoidosta, olivat yleensäkin työläiskotien 
ongelmia kuten tuberkuloosi, pikkulasten sairastavuus ja imeväiskuol-
leisuus sekä epäsiistit asunnot.41  Hän piti täyspäiväistä perheenemän-
nyyttä vaihtoehtona, jonka nainen saattoi valita. Vuonna 1934 tehdyn 
tutkimuksen mukaan teollisuustyössä olevista naimisissa olevista nai-
sista kuitenkin lähes puolet ilmoitti ansiotyössä käyntinsä syyksi mie-
hen riittämättömät tulot ja runsaalla kolmasosalla mies oli työttömä-
nä. Naiset ilmoittivat olevansa mieluummin kotona, jos taloudellinen 

37 Harmaja, Laura, Kotitalouden etujen valvominen julkisessa elämässä. Sosiaalinen 
aikakauskirja 1927, 201. 

38 Harmaja, Laura, Kotitalous nykyajan yhteiskunnassa, 70. 

39 Harmaja, Laura, Kotitalous nykyajan yhteiskunnassa, 9-16; Harmaja, Laura, Kulutus-
politiikan tehtävät ja suhde sosiaalipolitiikkaan. Sosiaalinen aikakauskirja 1922, 3; vrt 
myös Kanervio, Elina, Kodinhoito- ja ruokatavaraoppi, (3). 

40 Vrt, Reima, Vilho, Nuorison kasvatus, 105. 

41 Harmaja, Laura, Kotitalous nykyajan yhteiskunnassa, 41-50; Harmaja, Laura, Per-
heenemännän taloudellinen tehtävä, 42-51. 
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asema sen sallisi.42  

Tietoa oikeanlaisesta kodinhoidosta välitettiin oppikirjojen ja op-
paiden avulla. Kodinhoito-oppi liitettiin joidenkin ammatillisten kou-
lujen, esimerkiksi karjanhoitokoulujen ohjelmaan. Kaikkien näiden 
oppaiden johdannossa tulee esiin käsitys huonoista ja epäsiisteistä 
kodeista sekä naisten taitamattomuudesta kotiaskareissa. Kodinhoi-
don oppikirjoissa kirjoitetaan yksityiskohtaisesti huoneiden siivouk-
sesta sekä lakaisu-, pölynpyyhkimis- ja lattianpesutekniikasta.43  Yksi-
tyiskohtaisilla työohjeilla pyrittiin järjestelmälliseen ja suunnitelmalli-
seen työntekoon.44  Kotitaloustyössä havaittiin siis samat ongelmat 
kuin esimerkiksi käsityössä ja teollisuudessa, jossa työnantajat valitti-
vat työntekijöiden puuttuvaa ammattitaitoa ja alhaista työtehoa. 

Erityisesti Marttaliike toimi perheenemäntien valistajana. Martat 
pyrkivät uudistamaan perheenemännän työtä kotitaloustieteen edel-
lyttämällä tavalla. He kiinnittivät huomiota työtehoon, työvälineisiin, 
perheiden ruokatottumusten kehittämiseen sekä perheenemäntien 
merkitykseen kulutuksen ohjaajina.45  

Miina Sillanpää ja työläisäidin työtaakka 

Kotitalousajattelu löi itsensä läpi myös työläisnaisliikkeessä, jossa eri-
tyisesti Miina Sillanpää kirjoitti ja puhui kotitalouden aseman kohot-
tamisesta.46  Hän puhui kotitaloudesta ja kotitalousopetuksesta hyvin 
samanlaisin äänepainoin kuin Laura Harmajakin ja vaati per-
heenemännän toimen kohottamista ammatiksi.47  Hänen tavoitteek- 

42 Ammattientarkastaja Helny Bergbom tutki vuonna 1934 teollisuustyössä olevien nai-
misissa olevien naisten, leskien ja eronneiden taloudellisia oloja. Tutkimuksessa oli 
mukana 31 teollisuustyöpaikkaa ja 974 naistyöntekijää. Naimisissa olevia naisia näistä 
oli 717, 186 oli leskiä ja 71 eronneita. ks. Bergbom, Helny, Naimisissa olevat naiset 
teollisuustyössä, Sosiaalinen aikakauskirja 1935:12, 732-735. 

43 Kanervio, Elina, Kodinhoito- ja ruokatavaraoppi, (3), 18-21; Hyrkäs, Saara & Leh-
tovuori, Emmi, Kodinhoidon alkeet, 43-58; 011onqvist, Mary, Kotiapulaisen kirja, 92-
96. Emännän tietokirja oli yksi osoitus siltä, miten perheenemännän työ ja kotitalous-
työ yleensä ymmärrettiin työksi, jossa tarvittiin opas- ja tietosanakirjaa. Tämän lisäksi 
sitä mainostettiin yleissivistävänä teoksena, jonka ei tulisi puuttua yhdenkään per-
heenemännän kirjahyllystä. 

44 Esim. 011onqvist, Mary, Kotiapulaisen kirja, 45-47. 

45 011ila 1993, 112-115. Esimerkiksi Mandi Hannula oli mukana Marttatoiminnassa. 

46 Lähteemäki 1990, 147-158; Sulkunen 1989, 79-88; Sillanpää, Miina, Miten hoidat 
kotitalouttasi. Toveritar, 252; A. K:nen,. Kotitalouden merkityksestä. Toveritar 1930, 
73; L. Kaunis viihtyisä koti. Toveritar 1922, 163; Nainen ja koti. Toveritar, 1935, 186; 
Kotitalousopetus ohjautumassa uusille urille. Toveritar 1934, 4. Ks. myös Jokinen 
1991, 57-63. 

47 Sillanpää, Miina, Naisten ammattiopetuksen tärkeydestä. Toveritar 1928, 128. 
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seen tuli työläisäitien työtaakan helpottaminen kotitalouden ammat-
titaitoa parantamalla. Sillanpää kysyi "eikö yleinen rappeutuneisuus 
ole ainakin osittain siitä saanut vaikutteensa, kun koti ja lapset jäävät 
vaille äidin hoivaa ja kasvatusta". Miina Sillanpään ajatuksena oli, että 
työläisisä huolehtii perheen tuloista jaa  äiti menoista kotitalousope-
tusta saaneena kodin ammattilaisena. 

Myös Sillanpään käsityksistä naisten ammattiopetuksesta voi hah-
mottaa "kaksinaisen ammattiopin". Hän ei käyttänyt tätä termiä, mutta 
hänen suunnitelmansa tarkoitti käytännössä sitä. Kotitalousopetus piti 
kytkeä kansakoulun jatko-opetukseen ja tyttöjen ammattikoulujen piti 
pohjautua jatkokoululle. Kansakoulun jatkoluokilta piti siirtyä sille am-
mattilinjalle, jolle "harrastukset ja luontaiset taipumukset osoittivat."49  

Sillanpää korosti kotitalousopetusta, mutta hän tunsi ja ymmärsi Har-
majaa paremmin työläistytön elämän tosiasiat, mikä sai hänet tarkas-
telemaan tyttöjen ammattiopetustarvetta monipuolisemmin. Hän esitti 
perustettavaksi tytöille ammattikouluja eri käsityönaloja varten. Tällai-
sia olivat liinavaate- ja pukuompelukoulut, koulut naisten- ja miesten-
räätälityötä varten, lastenvaatteiden ompelukoulut, villavaatteiden ku-
dontakoulut ja muotiompelukoulut. Sillanpää piti tärkeänä, että suo-
malaista käsityö- ja ompelutaitoa pidettiin yllä. Suomesta oli häviämäs-
sä käsityötaito ja ulkomailta tuotiin liikaa vaatteita, joita olisi voitu 
valmistaa kotimaassa. Samanaikaisesti "satoja naisia kävi työttöminä".$0  

Sillanpää piti valmistavia ammattikouluja, joihin tytöt menivät suo-
raan kansakoulusta, ongelmallisina. Kahden kouluvuoden jälkeen he 
olivat saaneet kaiken teoreettisen ja käytännöllisen opetuksen, mitä 
työtä varten saattoivat saada. Pojat sen sijaan menivät ammattikou-
lusta ammattioppilaiksi työpaikoille.51  Sillanpää halusi kehittää tyttö-
jen ammattiopetusta työpajakoulun ja työpaikalla oppimisen suun-
taan. Hänen esityksen lähtökohtana oli 1920-luvun alussa toteutettu 
ammattikoululainsäädännön uudistus, jolloin oli synnytetty kokonaan 
uutena koulumuotona ammattioppilaskoulut. Ne olivat korkeampias-
teisia oppilaitoksia, joihin pääsyn edellytyksenä oli kansakoulun jat-
kokoulun suorittaminen.52  Teollisuustyönantajien ammattikoulut toi-
mivat tällä periaatteella, ja tämäntyyppisiä oppilaitoksia Sillanpää ha-
lusi myös tyttöjä varten. Kun tytöt olivat ensin saavuttaneet kansa- 

48 Sillanpää, Miina, Naisten ammattiopetuksen tärkeydestä. Toveritar 1928, 130. 

49 Sillanpää, Miina, Naisten ammattiopetuksen tärkeydestä. Toveritar 1928, 128-132; 
Ks. myös Sillanpää, Miina, Tyttöjen ammattiopetus päiväjärjestykseen, Toveritar 1928, 
5-7. 

50 Sillanpää, Miina, Tyttöjen ammattiopetus päiväjärjestykseen. Toveritar 1928, 5-7. 

51 Sillanpää, Miina, Tyttöjen ammattiopetus päiväjärjestykseen. Toveritar 1928, 5-7. 

52 Ask 50/1920, Ask 51/1920, Ask 52/1920; Komiteanmietintö 1918:2, 19-28. 
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koulussa ja jatkokoulussa perheenemännän ammattitaidon ja ammat-
tipätevyyden, piti heidän sitten hankkia ammatti, jolla elättivät itsensä. 

Kotitalousopetuksen painotus herätti kritiikkiä ja keskustelua työ-
läisnaisten joukossa. Kun Sillanpää kysyi "mistä saa tyttö sen opetuk-
sen, jonka hän tarvitsee kodinhoitajana, lastenkasvattajana, ruuanval-
mistajana, terveydenhoitajana, perheen vaatevarastonhoitajana, joi-
den hoidolla on suuri siveellinen ja kansantaloudellinen merkitys", 
hänelle vastattiin: "Yhäkö siis samaa kotiorjuutta, samaa keittämistä 
ja paistamista tuhansille naisille, kun tekniikka on niin huimaavasti 
kehittynyt kaikilla muilla aloilla? Heitetäänkö kirves kaivoon, ennen 
kuin on edes koettu pystyykö se mihinkään?"53  

Erityisesti Sylvi-Kyllikki Kilpi ja Martta Salmela Järvinen kritisoivat 
toiminnan keskittämistä kotitalousvalistukseen. Toveritar-lehdessä 
puolustettiin työläisäitien kodin ulkopuolista ansiotyötä, ja kritisoitiin 
niitä näkemyksiä, joissa vaadittiin naimisissa olevien naisten erotta-
mista ansiotyöstä.54  Aino Malkamäki julkaisi vuonna 1934 Toveritta-
ressa runon, joka kuvasi hänen tuntojaan aikakauden suhtautumisesta 
naisten työhön.55  

"Nyt uhkaa turma, musta yö 
taas naisten armeijaa. 
On halut työntää meidät pois 
vain lieden, kehdon taa. 

"Pois sivistys ja valistus, 
ei naista varten ne!" 
Näin taantumuksen vaatimus 
nyt kuuluu kaikille. 

Ei Parlamenttiin valtuustoon, 
Ei työhön toimintaan, 
tää suunta jyrkkäotteinen 
saa naista sopimaan. 

Työn naiset, rivit sulkekaa, 
jo mukaan astukaa! 
On tasa-arvo vaarassa, 
sen eestä taistelkaa! 

53 Lenkka-Leena, Kotitalouteen kaikki huomio. Toveritar 1928, 169. 

54 Lähteenmäki 1990a, 163-164; Itsenä elättävät naiset. Toveritar 1934, 98-99; Kilpi, 
Sylvi-Kyllikki, Mitä seuraa naisten syrjäyttämisestä. Toveritar 1934, 45; Naisen oikeus 
työhön. Toveritar 1934, 286.287. 

55 Toveritar 1934, 43. 
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Työn naiset rivit sulkekaa, 
niin koittaa aamu uus, 
Niin kahleet kaikkia katkeaa, 
on kirkas vastaisuus! 

Miina Sillanpään ja Laura Harmajan ajatuksilla tyttöjen ammattiopetuk-
sesta oli yhteisiä piirteitä, mutta myös eroja. Sillanpää tunsi työläis-
naisten työtaakan, ja heidän toimintansa raskaissa rakennus- ja las-
taustöissä. Hän piti ammattitaidon puutetta syynä siihen, miksi naisia 
toimi Suomessa paljon raskaissa ulkotöissä. Sillanpää näki kotitalouden 
järkiperäisen hoidon tuovan naiselle mahdollisuuden omistautua ko-
din hoitoon, ja samalla se "vapauttaisi" naiset raskaista ulkotöistä. Sil-
lanpään näkemyksen mukaan ammattitaidoton nainen joutui raskaisiin 
ja likaisiin ulkotöihin. Harmaja näki naisen ammattitaidottomuuden 
aiheuttavan yhteiskunnallisia epäkohtia huonolla taloudenpidolla. 

Eva Somersalo ja naisten ammattityö 

Tyttöjen ammattikoulutuksesta käydyssä keskustelussa Tampereelta 
lähtöisin olleen Eva Somersalon näkemykset erosivat kotitalousope-
tusta korostaneiden naisten mielipiteistä siinä, että Eva Somersalo ko-
rosti naisten ammattitaitoa käsityössä ja teollisuudessa. Ammatti-
taidon avulla tytöt pystyivät elättämään itsensä kaikissa elämäntilan-
teissa. Hän sai tilaisuuden esittää näkemyksiään vuoden 1928 ammat-
tikoulukomiteassa, jossa hän toimi tyttöjen kasvatuksen asiantuntijana 
ollen samalla komitean ainoa naisjäsen.56  Tyttöjen ammattiopetuksen 
epäkohdat oli periaatteessa tiedostettu, mutta käytännön uudistustyö 
tuotti vaikeuksia jopa komitean sisällä.57  

Eva Somersalo halusi uudistaa tyttöjen valmistavat ammattikoulut. 
Tässä hänen näkemyksensä olivat samansuuntaisia kuin Miina Sillan-
pään. Hän ei pitänyt tyttöjen kaksivuotista kurssia riittävänä ammat-
titaidon hankkimiseen. Tytöt olivat liian nuoria koulusta päästessään, 
eivätkä vielä olleet kykeneviä tekemään lopullista ammatinvalintaan-
sa. Tyttöjen ammattikoulutusta järjestettäessä oli otettava huomioon 
tyttöjen erilainen elämäntilanne ammattikoulun jälkeen. Tytöt eivät 
voineet päästä ammattioppilaiksi työpaikkaan. Lisäksi tyttöjen asema 
oli erilainen perheessä, koska 13-15-vuotiaat tytöt joutuivat ottamaan 
osaa taloustöihin äidin apuna pitkän koulupäivän jälkeen. Somersalon 

56 Komiteanmietintö 1928:8, Osa I, 1-2. Komitea käytti kuitenkin lukuisia asiantunti-
joita. Tyttöjen ja naisten ammattiopetuskysymyksissä oli asiantuntijana mm. Miina Sil-
lanpää. 

57 Komiteanmietintö 1928:8, Osa I, 8, 9. 
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kritiikki kohdistui myös tyttöammattikoulujen oppisisältöihin. Hän 
väitti niistä joidenkin pyrkivän vain kotikulttuurin kohottamiseen 
eikä ammattitaidon opettamiseen. Somersalo halusi ratkaista ongel-
man laajentamalla tyttöammattikoulut kolmivuotisiksi.58  

Hän vaati, että tytöistä koulutetaan ammattityöntekijöitä, ja ammat-
tipätevyyden saavuttaminen edellytti vähintään kolmivuotista ammat-
tikoulukurssia. Ensimmäinen luokka olisi valmistava, jolla kaikki tytöt 
opiskelisivat yhtä suuren tuntimäärän kotitaloutta, pukuompelua ja 
liinaompelua. Tämän jälkeen tytöt siirtyisivät valitsemalleen ammat-
tilinjalle. Somersalolle oli tärkeää perusteellisen ammattitaidon hank-
kiminen alan oppilaitoksessa, eikä hän siten hyväksynyt ehdotuksia 
kansakoulun jatkoluokkien korvaavasta ammattikoulusta. Kehitys yh-
teiskunnassa vaati kaikilta määrätietoista valmistusta tehtävään. Kan-
sakoulun jatkoluokat jakoivat niitä tietoja ja taitoja, joita jokainen 
nainen tarvitsi omassa kodissaan.59  

Eva Somersalo sai tahtonsa läpi osittain vuoden 1928 ammattikou-
lukomitean suunnitelmassa, joka sisälsi esityksen tytöille perustetta-
vasta valtion omistamasta ammattioppilaskoulusta. Siellä piti antaa 
opetusta puku-, päällysvaate-, liinavaateompelijattarien, hatunsomis-
tajien, kutojien ja kotiapulaisten ammatteja varten. Koulun piti olla 
koekoulu, jotta sen avulla saataisiin selville, mikä koulumuoto oli so-
pivin ja vastaisi Suomen oloja ja vaatimuksia. Koulun piti pohjautua 
kansakoulun jatkokoululle ja se sijaitsisi Helsingissä. Kouluun halut-
tiin sellaiset linjat ja osastot, joilta valmistuneille löytyisi työpaikkoja. 
Suunnitelmasta ilmeni, mitä pidettiin työläistytöille sopivina ammat-
teina. Näitä olivat kotiapulaisen, kutojan sekä ompelijattaren ammatit. 
Tällöin ei esimerkiksi kotiapulaisen rinnalle otettu laitoskeittäjälinjaa 
eikä ravintolatyöntekijälinjaa. Julkiset ruokalat, kahvilat ja ravintolat 
alkoivat kuitenkin tässä vaiheessa työllistää yhä enemmän naisia. Nai-
sia työskenteli myös jalkineteollisuudessa, mutta nahka-alan töitä ei 
suunniteltu otettavaksi ohjelmaan. Ammattioppilaskouluun ei suun-
niteltu parturiopetusta tai kirjapaino-opetusta, joilla aloilla naisia 
myös työskenteli. Kotimaista ompelutaitoa haluttiin kohottaa samoilla 
perusteilla kuin Miina Sillanpään ehdotuksissa. Kotimainen ompelu-
taito täytyi nostaa uudelleen paremmalle tasolle, ettei maahan tarvit-
sisi tuoda niin paljon valmisvaatteita.6°  

Eva Somersalo korosti voimakkaasti ammattitaidon merkitystä, ja 
hänelle tyttöjen kyky elättää itsensä meni perheenemännyyden ja ko- 

58 Komiteanmietintö 1928:8, Osa II, 88-89. 

59 Komiteanmietintö 1928:8, Osa II, 88-92. 

60 Ehdotus valtion omistaman puku-, liinavaate-, liinavaateompelijattarien, hatunsomis-
tajien, kutojien ja kotiapulaisten ammattioppilaskoulun perustamisesta. Komitean-
mietintö 1928:8, Osa III, 81-90. 
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titalouden ohi. Hän jätti kotitalouden ja perheenemännyyden tässä 
kohdin syrjemmälle, vaikka hän itse oli samalla kotitalouden ja käsi-
työtaidon edistäjä. Eva Somersalon asenteeseen vaikutti tamperelais-
tausta. Hän oli elänyt kaupungissa, jonka naiset tekivät työtä tekstii-
liteollisuuden palveluksessa. Hän ymmärsi, mitä tehdaskaupungin tyt-
tö tarvitsee pystyäkseen elättämään itsensä. Tampereen tyttöammat-
tikoulun johtajana hän tunsi työläistyttöjen kotiolot ja perheiden ase-
man.GI 

Kotitalousideologia ja perheenemännän työn 
ammatillistamincn 

Valtio ei perustanut tytöille mainittua käsityö- ja teollisuusalan op-
pilaitosta. Myöskään työnantajat tai kunnat eivät perustaneet ammat-
tioppilaitosta naisvaltaisen teollisuuden ammattiopetustarpeita silmäl-
läpitäen. Sen sijaan vuonna 1928 perustettiin valtion omistama Koti-
talousopettajaopisto, ja seuraavana vuonna säädettiin laki kotitalous-
oppilaitosten valtionavusta. 

Lakiin perustuva valtionapu oli kotitalousopetuksen käännekohta. 
Se teki kotitalouskoulujen saaman valtionavun säännölliseksi ja se 
merkitsi koulujen opetusohjelmien yhtenäistämistä.62  Samanasteisten 
eri paikkakunnalla toimivien koulujen kurssit eivät enää saaneet erota 
kovin runsaasti toisistaan. Koulujen oli täytettävä tietyt ehdot sään-
nöllisen ja lakiin perustuvan tuen saamiseksi. Valtionavun ehdoksi 
asetettiin tietty oppilasmäärä.63  Periaatteessa lain piiriin kuuluvien 
koulujen toiminta oli tähän asti ollut epävarmalla pohjalla, koska 
aiemmin annettu avustus ei ollut perustunut lakiin vaan vuosittain 
eduskunnan myöntämiin määrärahoihin.64  Koulujen toiminnan edel-
lytyksenä oli pätevä ja ammattitaitoinen opettajakunta. Hedvig Geb- 

61 Eva Somersalon isä toimi Finlaysonin ja Lapinniemen tehtaiden johtajana. Hänen 
kiinnostuksensa naistyöntekijöiden oloja kohtaan ilmenee siinä tavassa, jolla hän kuvaa 
isänsä toimintaa tehtaan johtajana. Somersalo 1929, 282-297. Eva Somersalo otti kantaa 
myös naisten yötyötä koskevaan keskusteluun. Hänen mielipiteensä oli, että ensisijai-
sesti piti parantaa yötyössä olevien työoloja eikä välttämättä kieltää naisten yötyötä 
teollisuudessa. Somersalo, Eva, Onko naisten yötyö kiellettävä Suomessa, 54-57. 

62 Kotitalouskoulujen lainsäädännön uudistaminen perustui vuoden 1928 kotitalous-
komitean mietintöön. Ks. Komiteanmietintö 1928:14; Laine 1931a, 90-120. Esimerkiksi 
vuonna 1923 kotitalousopetuksen ja kauppaopetuksen valtionavun suhdetta kritisoitiin 
Kotiliesi-lehdessä, koska tällöin laskettiin kauppaopetuksen saavan 80 kertaa suurem-
man tuen valtiolta kuin kotitalousopetuksen saamat avustukset olivat. Ks. Kotita-
lousopetus ja kauppaopetus. Kotiliesi 1923, 101-102. 

63 Ask 186/1929. 

64 Komiteanmietintö 1928:14, 7. 
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hard luonnehtikin valtion Kotitalousopettajaopiston käynnistymistä 
vuonna 1928 sekä koko naissivistyksen että kotitalousopetuksen 
merkkitapahtumaksi. Koulu valmisti opettajia kaikkiin kotitalousop-
pilaitoksiin. Aikaisemmin kotitalousopettajien valmistus oli keskitty-
nyt yksinomaan Helsingin kasvatusopilliseen talouskouluun.G5  

Nämä 1920-luvun lopulla toteutuneet uudistukset merkitsivät sitä, 
että perheenemännyys tunnustettiin koulutusta ja ammattitaitoa vaa-
tivaksi ammatiksi. Eri kotitalousoppilaitoksia koskevissa asetuksissa 
määriteltiin koulujen tehtäväksi kodinhoidon opettaminen ja kotita-
louden edistäminen. Emäntäkouluissa sekä kiinteissä että kiertävissä 
kotitalouskouluissa opetettiin maalaiskodin hoidossa tarvittavia taito-
ja. Kaupunkien talouskoulujen opetus sisälsi perheenemäntäkoulu-
tuksen kotoista tarvetta varten sekä ammatillisen emännöitsijälinjan 
laitoskeittiöiden henkilökuntaa varten. Emännöitsijäkurssin lisäksi 
toisen ammatillisen ryhmän muodostivat kotitalousopistojen neuvo-
jat, joita valmistui kotitalousopistoista.67  

Mitä kotitalousideologian läpimurto merkitsi suomalaisille naisille? 
Kaikki tytöt tulivat kotitalousopetuksesta osallisiksi kansakoulussa, 
oppikoulussa, ammattikouluissa ja jatkokoulussa. Perheenemäntäkou-
lutus tehostui uuden kotitalousoppilaitoksia koskevan lain johdosta. 
Yksi ilmentymä naisen keskeisestä asemasta ja tehtävästä kotita-
loudenhoitajana on vuoden 1929 avioliittolaki, joka tunnusti vaimon 
ottavan osaa perheen toimeentuloon toiminnallaan kodissa ja jossa 
hänelle myönnettiin itsenäinen asema kodin talouden hoidossa. Näin 
tunnustettiin, mikä merkitys perheenemännän ammattitaidolla oli 
koko perheen hyvinvoinnin ja tulonjaon kannalta.68  

Kotitalousliikkeen naiset toimivat siten, että yhteiskunta loisi edel-
lytykset sille, ettei perheenemännän tarvitsisi käydä työssä kodin ul-
kopuolella, ja kotitalousopinnot yhdistettiin lähes yksinomaan per-
heenemännyyteen. Kuitenkin naisia alettiin yhä enemmän tarvita lai-
toskeittiöissä, sairaaloissa, kunnalliskodeissa, lastenkodeissa. Samoin 
ravintoloissa ja kahviloissa tarvittiin ammattitaitoista työvoimaa, mut-
ta tätä näkökulmaa ei juurikaan käytetty kotitalousopetuksen perus-
teluna. Kotitalousopetuksen tehostaminen johti siihen, että muut alat 

65 Kotitalousopettajaopiston perustaminen oli ollut vireillä vuodesta 1919 lähtien, jol-
loin joukko naiskansanedustajia teki anomuksen uuden oppilaitoksen perustamisesta. 
Hanke viivästyi kuitenkin lähes kymmenen vuotta. Laine, Katri, Tuleva kotitalousopet-
tajaopisto ja kulttuurikeskukset. Kotiliesi 1924, 712-713. Gebhard, Hedvig, Uusi Koti-
talousopettajaopistomme. Kotiliesi 1928, 738-739; Hannula, Mandi, Kotitalousasiat ku-
luneen vuoden valtiopäivillä. Kotiliesi 1925, 26-27; 100 v ammatillista kotitalousope-
tusta, 41-43. 

66 Ask 443-446/1929. 

67 Ask 442/1929. 

68 Sulkunen 1989, 93-94; Pylkkänen 1994, 602-605. 
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jäivät varjoon. Samalla Mandi Hannula ja Hedvig Gebhard kannattivat 
ja tukivat tyttöjen monipuolisia opintoja ja naisten virkauran laajen-
tamista. Näin kysymys tyttöjen ammattiopista oli lopulta kysymys va-
rallisuudesta ja yhteiskunnallisesta asemasta. 

Tilanne jokaisessa suomalaisessa kodissa oli erilainen. Ammatinhar-
joittajan, työläisäidin, työläisperheenäidin näkökulmasta voidaan 
koko perheenemännän työn ammatillistaminen kyseenalaistaa. Hänen 
oli osallistuttava ansiotyöhön oli hän sitten saanut koulutusta per-
heenemännän ammattia tai jotakin muuta ammattia varten. Per-
heenemännyys ei häntä elättänyt. Perheenemännyydessä tapahtui 
osittainen ammatillistumiskehitys makrotasolla. Lait, asetukset ja toi-
saalta naisten elämäntilanne eivät välttämättä kohdanneet. 

Suomalaisten naisten toiminta kotitalouden edistämiseksi ja per-
heenemännän työn ammatillistamiseksi ei ollut mitenkään ainutlaa-
tuista. Monissa maissa naisten kodin ulkopuolisen ansiotyön yleisty-
minen, naisten teollisuustyö, tyttöjen koulunkäynti, korkea imeväis-
kuolleisuus ja yleensä viranomaisten havainnot väestön terveystasosta 
johtivat huomion kiinnittämiseen tyttöjen kotitalousopetukseen, las-
tenhoitoon ja äitiystehtävään. June Purvis on osoittanut, että Englan-
nissa kotitalousideologia vaikutti sekä keskiluokan että työväestön 
naisten koulutusmahdollisuuksiin ja oppisisältöihin 1800-luvun puo-
livälistä lähtien.G9  Ruotsissa ja Norjassa naiset toimivat kuten Suomes-
sa kotitalousasioiden edistämiseksi. Ruotsissa oli vuonna 1916 tehty 
valtiopäiväaloite kotitalousopetuksen liittämisestä pakollisena ainee-
na kaikkien tyttöjen lukusuunnitelmaan.70  Kotitalousopetus hallitsi 
vain vähän koulutusta saaneiden tyttöjen opiskeluvaihtoehtoja. Ää-
rimmäisenä esimerkkinä voidaan pitää Saksan tilannetta. Siellä oli ke-
hitetty 1900-luvun alussa kaupallista koulutusta. Kun oli ilmennyt, 
että enemmistö kaupallisten koulujen oppilaista oli työläisperheiden 
tyttöjä, haluttiin kotitalous liittää näidenkin koulujen ohjelmaan. Tyt-
töjen ammatillinen koulutus painottui myös Saksassa ammattitaitois-
ten perheenemäntien kasvattamiseen.'' 

Suomessa kotitalousideologian läpimurtoon vaikuttavat ilmiöt oli-
vat nationalistisesti värittyneitä. Pohjaa ja verkostoja kotitaloudellisel-
le toiminnalle oli luotu jo 1900-luvun alusta lähtien sekä paikallis-
tasolla että valtion komiteoissa. Kansalaissota ja itsenäistymisprosessi 
kiinnittivät valtiovallan huomion koteihin ja lastenkasvatukseen aikai-
sempaa tehokkaammin. Kansakoulu ja kotien tason kohottaminen oli-
vat työtä tulevaisuutta varten. 

69 Purvis 1983, 182-183; Roberts 1984, 30-38. 

70 Hirdman 65, 76-81; Melby 1989, 184.187. 

71 Adams 1988, 110-114. 
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3. Valintoja vai välttämättömyyksiä? 

Ammattiopiskelumahdollisuudet Tampereella 

Enemmistö tamperelaistytöistä ja -pojista meni kuuden kansakoulu-
vuoden jälkeen jatkokouluun. Se oli teollisuuskaupungin työläisper-
heiden nuorten tärkein opinahjo. Vain kolmasosa vuonna 1927 kan-
sakoulun päätökseen saaneista sijoittui ammatillisiin oppilaitoksiin, 
vaikka Tampereella toimivat keskeisimpien elinkeinoalojen ammatil-
liset oppilaitokset. 

Teollisuus- ja käsityöalojen opetusta varten Suomessa oli toimin-
nassa ammattiin valmistavia kouluja, yleisiä ammattilaiskouluja, am-
mattioppilaskouluja, teollisuuskouluja ja teknillisiä opistoja.72  

Kaupallinen ammattiopetus jakaantui kolmeen tasoon. Kauppa-apu-
laiskoulut olivat iltakouluja, jotka oli tarkoitettu liikealalla työskente-
leville kansakoulun suorittaneille nuorille. Kauppakoulut olivat päi-
väkouluja, joiden pääsyvaatimuksena oli kuusivuotinen kansakoulu 
eli oppivelvollisuuden suorittaminen. Kauppaopistot oli tarkoitettu 
keskikoulukurssin tai ylioppilastutkinnon suorittaneille. Lisäksi kaup-
pakoulun käyneet saattoivat jatkaa opintojaan kauppaopistossa.73  

Maanviljelysopetusta annettiin maanviljelys- ja maamieskouluissa. 
Lisäksi kiertävät maamieskoulut toimivat harvaan asutuilla seuduilla. 
Pienviljelijäkouluja perustettiin 1920-luvulta lähtien lähinnä torppa-
rien ja asutustilallisten ammattiopetusta varten. Maatalousalan ammat-
tioppilaitoksiin kuuluivat myös kansakoulupohjaiset karjanhoitokou-
lut ja meijerikoulut.74  Kotitalousopetus oli maataloushallinnon alaista, 
ja alan oppilaitoksia olivat emäntäkoulut, kotitalouskoulut ja talous-
koulut.75  

Ammattiopetusjärjestelmä oli tiukasti eriytynyt sukupuolen mu-
kaan. Oppilaitokset olivat joko miehille tai naisille tarkoitettuja. Ai-
noastaan kaupallisen alan oppilaitoksissa oli sekä mies- että naisopis-
kelijoita. 

72 Ks. käsityö- ja teollisuusalan ammattiopetusjärjestelmästä: Komiteanmietintö 
1918:2, 7; Komiteanmietintö 1928:8, Osa I, 4-8; Heikkinen 1995, 318-324. 

73 Pipping 1934, 87-92; Juusela 1921, 501-505. 

74 Brander 1922, 400-403; Huuhka 1955, 67; Heikkinen 1995, 266-270. 

75 Ks. Kotitalousopetus järjestelmästä: Laine 1931; Kanervio, Elina, Katsaus Suomen 
kotitalousopetukseen. Sosiaalinen aikakauskirja 1926, 675-679. 
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Taulukko 9. Tampereella v. 1927 kansakoulun päättäneiden tyt-
töjen ja poikien opinnot. 

Koulu Tytöt Pojat 

Tampereen jatkokoulu 42,4 48,5 
Valmistava ammattikoulu 22,3 15,3 
Oppikoulu 2,7 - 
Yleinen ammattilaiskoulu/oppisopimus - 10,5 
Kauppa-apulaiskoulu 8,7 4,4 
Kauppakoulu 0,5 0,9 
Teollisuuskoulun iltakurssi - 2,2 
Opisto 1,1 1,7 
Ei opintoja 22,3 16,5 
Yht.% 100,0 100,0 
N= 184 229 
Lähde: Tutkimusaineisto Nuoret.dbf. 

Työläisperheiden tytöt ja pojat hakeutuivat jatkokoulun ohella val-
mistaviin ammattikouluihin tai iltakouluihin. Kansakoulun päättänei-
den nuorten oli vaikea sijoittua kokopäiväisiin ammatillisiin oppilai-
toksiin kuten kauppakouluun tai teollisuuskouluun. Kansakoulun suo-
rittaneet työläisperheiden tyttäret eivät myöskään menneet opiskele-
maan sairaanhoitajakouluun tai opettajaseminaareihin, joihin periaat-
teessa pääsi kansakoulupohjalla. Ainoastaan yksi tyttö valmistui Sor-
tavalan seminaarissa kansakoulunopettajaksi ja yksi opiskeli sairaan-
hoitajakoulussa.76  Tyttöjä kiinnosti kauppa-apulaiskoulu ja poikia ylei-
nen ammattilaiskoulu. Tampereen teollisuuskoulussa järjestettiin 
useita iltakursseja, jotka oli tarkoitettu erityisesti kaupungin teolli-
suustyöväestölle. 

Tampereella lisääntyi opiskelijamäärä ammatillisissa oppilaitoksissa, 
mutta kuitenkin huomattavan suuri osa tytöistä ja pojista jäi niiden 
ulkopuolelle. Tamperelaiset nuoret ja kotikaupungin oppilaitokset ei-
vät välttämättä kohdanneet. Runsas viidesosa vuonna 1927 kansakou-
lun päätökseen saaneista tytöistä ei mennyt opiskelemaan jatkokou-
luun tai ammatillisiin kouluihin. Näistä tytöistä 44 prosenttia oli yk-
sinhuoltajien lapsia. Todennäköistä on, että vaikeiden olosuhteiden 
vuoksi opiskelu ei tullut enää kysymykseen." 

76 Vuonna 1927 kansakoulun päättäneitä tamperelaistyttöjä ei löydy seminaarien mat-
rikkeleista eikä sairaanhoitajamatrikkelista (Matrikkeli Suomen sairaanhoitajista ja käti-
löistä). 

77 Tutkimusaineisto Nuoret.dbf. 
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Taulukko 10. Oppilasmäärät Tampereella eri elinkeinoaloilla su-
kupuolen mukaan vuosina 1920, 1925, 1930, 1935. 

Elinkeinoala 1920 	1925 	1930 	1935 
NM NM NM NM 

Kotitalous/ 	243 	- 240 	- 362 	• 271 
Maatalous 	 - 24 - 26 - 28 - 35 
Kaupanala 	215 67 176 99 155 76 149 72 
Käsityö-ja 	45 171 20 298 74 629 136 759 
teollisuus 
Yht. 	 503 262 436 423 591 733 556 866 

Lähteet: Oppilaitosten vuosikertomukset. 

Opiskelumahdollisuudet lisääntyivät erityisesti käsityössä ja teollisuu-
dessa. Vielä vuonna 1920 tamperelaisissa ammatillisissa oppilaitoksis-
sa tyttöjä oli lähes kaksinkertainen määrä poikiin verrattuna. Tyttöjen 
opiskelumahdollisuuksiin vaikuttivat erityisesti talouskoulun kurssit, 
koska eri vuosina järjestettiin vaihteleva määrä kursseja. 

Ammatinvalinta sukupuolen mukaan 

'Kasvava nuoriso on mikäli mahdollista ohjattava vakinai-
sille toimialoille, joilla se voi saada ammattikasvatuksen ja 
turvatumman tulevaisuuden. Silloin ei riitä, että se johde-
taan mihinkä ammattioppiin hyvänsä, vaan se on ohjatta-
va aloille, joilla työnsaanti ja toimeentulo vastaisuudessa-
kaan ei liiallisen kilpailun tähden ole vaikea ja joka takaa 
asianomaiselle parhaat menestymisen edellytykset erityisesti 
pitämällä silmällä hänen henkilökohtaisia ominaisuuksian-
sa ja luonnonlahjojansa. "78  

Nuorison kiinnostusta ammattiopintoja kohtaan yritettiin tehostaa 
ammatinvalinnanohjauksen avulla. Tampereella ammatinvalinnanoh-
jauksesta keskusteltiin runsaasti 1920-luvun lopulla, koska valtuusto 
oli asettanut komitean suunnittelemaan sen käynnistämistä.79  Nuoret 
sekä heidän vanhempansa tarvitsivat systemaaattisesti tietoa eri am- 

78 Kuusi, Eino, Työnvälityksen opas, 92-93. 

79 Suomen Lastenavun Kansallistoimikunnan kirje Tampereen kaupunginvaltuustolle 
10.8.1926, Nuorison ammatinvalinnan neuvontatyötä varten asetettu komitea 1927-
1931; Yleisen opettajakokouksen ptk 27.10.1930, TKA. 
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matti- ja opiskeluvaihtoehdoista. Lisäksi nuoret tarvitsivat tietoa en-
nen kaikkea ammattitaidon merkityksestä. Ilmiöön kiinnitti Suomessa 
ensimmäisenä huomion Eino Kuusi.80  Viranomaiset pitivät ammat-
tiopetusta tärkeänä ammattitaitoisten työntekijöiden kasvattamiseksi. 
Vallalla oli käsitys, että nuoret valitsivat liian helposti tilapäis- ja se-
katöitä pitkän koulutusajan sijasta.81  Kuitenkin työläisperheen varal-
lisuus, kaupungin oppilaitosrakenne ja paikkakunnan työllisyystilan-
ne asettivat puitteet nuorten toiminnalle. 

Tampereella kansakoulun kuudennen luokan opettajat antoivat ke-
vätlukukauden loppupuolella oppilaille tietoja eri oppilaitoksista ja 
tiedustelivat, missä oppilaitoksessa kukin aikoi jatkaa opintojaan.82  

Vuodesta 1928 lähtien ammatinvalinnanohjaus sisällytettiin jatkokou-
lussa kansalaistaito- ja työntieto -oppiaineeseen. 1930-luvulla se muu-
tettiin isänmaan historiaksi ja kansalaistiedoksi.83  

Ammatinvalinnanohjaus oli muutamien opaskirjojen ja eri lehtien 
uranvalintapalstojen varassa. Opettaja Väinö Seppä laati 1920-luvulla 
kaksi oppikirjaa kansakoulujen ammatinvalinnanohjausta varten. Kir-
jat oli tarkoitettu kuusivuotisen kansakoulun käyneille, ja niissä ker-
rottiin käytännön ammateista, joihin kansakoulu oli vähimmäisvaati-
mus, siis ne olivat ammatteja, joihin kaupunkien ja maaseudun työ-
väestön nuorilla oli mahdollisuudet.ß4  Käsityöläiskoulujen tarkastaja 
Jalmari Kekkonenß5  julkaisi vuonna 1927 teoksen Elämänuran ja am-
matin valinta. Se oli Sepän oppaisiin verrattava koululaiselle tarkoi-
tettu käsikirja. Näissä opaskirjasissa annettiin tietoja eri ammateissa 

80 Kuusi, Eino, Talvityöttömyys, 399-406; Kuusi, Eino, Työnvälityksen opas, 92-95; 
Kuusi, Eino, Sosiaalipolitiikka, 707-709. 

81 Komiteanmietintö 1922:10, 9-10; Komiteanmietintö 1921:15, 69-70; Kaasinen, 58; 
Nuorison työnvälityksen järjestäminen. Sosiaalinen aikakauskirja 1919, 419-422; Ojan-
ne, Seth, Nuorison ammattialan valinta ja työnvälitys. Lastensuojelulehti 1923, 48.52. 

82 Tampereen KV:n ptk 16.12.1930, TKA. 

83 Kaasinen, 68-72; Tampereen kansakoululaitoksen kertomus 1929/1930, 28-29. 

84 Opaskirjoja mm. Kerkkonen, K., Miksi aijot? Tietoja kelpoisuusvaatimuksista, tut-
kinnoista, palkka-, eläke- y.m. eduista ja seikoista eri aloilla (1918); Seppä, Väinö, 
Elämäntehtävän valinta (1926); Seppä, Väinö, Ammatinvalinta ja työntieto (1930). Ko-
tilieden, Suomen Naisen ja Nuoren Voiman ja Valo-lehden ammatinvalinnanohjaus pals-
tat opastivat tyttöjä ja poikia ammatteihin, joiden pohjavaatimuksena oli keskikoulu 
tai ylioppilastutkinto. Hannula, Mandi, Ovatko naisten opinnot liian yksipuoliset? Ko-
tiliesi 1930, 174-149; Eskola, Mandi, Mille aloille tulisi yliopistossa opiskelevien naisten 
nykyisin valmistua. Kotiliesi 1929, 154-155, 170. 

85 Jalmari Kekkonen (1878.1948) syntyi Kotkassa kauppiaan poikana. Ylioppilas 1897, 
FK 1900, arkkitehti 1903. Hän teki useita opinto- ja tutkimusmatkoja Keski-Euroopaan 
ja Skandinaviaan. Hän toimi Kotkan poika-ammattikoulun opettajana sekä valtion am-
mattikoulujen tarkastajana v. 1911-1929, Helsingin teollisuuskoulun lehtorina vuodesta 
1929. Jalmari Kekkonen toimi käsityön ja teollisuuden ammattiopetuksen uudistajana. 
Lisäksi hänellä oli useita luottamustehtäviä. Ks. Arkkitehti K. J. Kekkonen 50-vuotias. 
Käsityö ja teollisuus 1928. 
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Maito- ja leipä-
kauppojen myyjät 
olivat yleensä nai-
sia. Lihakaupois-
sa ja siirtomaata-
varaliikkeissä käy-
tettiin Jonkin ver-
ran miespuolista 
myymälähenkilö-
kuntaa. Työväen 
keskusmuseo. 

tarvittavista ominaisuuksista, pääsyvaatimuksista ja koulutusmahdolli-
suuksista.86  Axel Rafael Rosenqvistin teos "Elämänuran valinta ja ko-
keellinen ammattisielutiede" perustui kokonaan ns. psykotekniikkaan 
eikä siitä ollut käytännöllistä apua epätietoiselle koululaiselle. Rosen-
qvist esitti teoksessaan kokonaisvaltaisen psykologiaan perustuvan 
ammatinvalinnanohjausmallin.87  

Ammatinvalinnanohjausta leimasi käytännössä jako miesten ja nais-
ten aloihin sekä jako kaupunkiin ja maaseutuun, teollisuustyöhön ja 
maataloustyöhön. Enemmistö kansakoululaisista oli maaseudulla, ja 
heitä rohkaistiin pysymään kotiseudulla isien töissä. Ongelmana oli 
maalaisnuorten siirtyminen ilman ammattia kaupunkiin, jossa he sai-
vat heikosti palkattuja seka- ja aputöitä. Maalaisnuoria varoitettiin kau-
punkiin muutosta. Väinö Sepän oppaissa korostui maaseutuelämän 
ihannointi ja kunnioitus maanviljelyä ja isien työtä kohtaan. Kaupunki 

86 Seppä, Väinö, Elämäntehtävän valinta 1926; Seppä, Väinö, Ammatinvalinta ja työn-
tieto 1930; Kekkonen, Jalmari, Elämänuran ja ammatin valinta 1927. Vuonna 1917 
nimimerkki "A.R." kirjoitti Kansan Kalenterissa "Eri teitä elämäntehtävään ja toimeen-
tuloon". Siinä selvitettiin eri koulutusmahdollisuuksia, ja se oli tarkoitettu kansa-
koululaisille ja heidän vanhemmilleen. Tämä artikkeli oli muodoltaan Sepän ja Kekko-
sen opaskirjojen edeltäjä. Todennäköisesti nimimerkki "A.R." oli Aksel Rosenqvist. 

87 Eteläpelto 1979, 4-5; Kettunen 1995, 220-22. 
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kuvattiin vastakohtana maaseudulle, ja kaupunkiin siirryttiin päähän-
pistosta, helpon työn ja suuren palkan toivossa. Kekkonen, joka oli 
käsityöläiskoulujen tarkastaja, painotti Seppää enemmän käsityö- ja 
teollisuusammatteja. 

Ammatin valitsemisen todettiin olevan aivan yhtä tärkeää sekä ty-
töille että pojille. Tytöt tarvitsivat perheenemännyyden ja oman ko-
titalouden hoidon lisäksi ammatin, jolla yhteiskunnassa elättäisivät 
itsensä. Tyttöjen täytyi ammattia valitessaan ottaa huomioon samat 
edellytykset kuin poikienkin: luontaiset henkiset taipumukset, ruu-
miilliset ominaisuudet sekä tulevan alan työtilanne.89  Seppä totesi ke-
hittyneen erikoisia naisten aloja, ja oli aloja, joilla naisia ei ollut, mutta 
joissa heillä olisi ollut menestymisedellytykset. Hän syytti naisia ja 
tyttöjä rohkeuden ja aloitekyvyn puutteesta, mistä oli aiheutunut se, 
etteivät naiset sijoittuneet johtotehtäviin. Samoin Jalmari Kekkonen 
totesi, etteivät naiset sijoittuneet tehtaissa työnjohtotehtäviin, koska 
heiltä puuttui halua hankkia tietoja työn eri puolista. Lisäksi Kekko-
nen väitti naisilta puuttuvan halua yleissivistyksen hankkimiseen, 
mikä oli välttämätöntä työnjohtoasemassa.90  

Eri ammattialoja käsitellessään Seppä kertoi, oliko kyseinen ala 
mies- vai naisvaltainen. Naisten ja miesten ammatteja luonnehdittiin 
erilaisin termein. Naisilta vaadittiin nopeutta ja näppäryyttä, mutta ei 
reippautta. Pojilta vaadittavat ominaisuudet tulevat esiin esimerkiksi 
seuraavassa työnhakutilanteessa: 

"Onkos teillä antaa meille molemmille työtä? Neiti tarkasteli 
poikia kiinteästi. "Onko teillä minkäänlaisia todistuksia mu-
kana, jos meillä sattumalta olisi teille molemmille työtä? 
"Nopeasti pojat etsivät taskuistaan papin- ja koulutodistuk-
sensa ja ojensivat ne neidille. Neiti silmäili niitä. Jaaha is-
tukaa' sanoi hän ja vei todistukset toiseen huoneeseen, josta 
hetken kuluttua kuului keskustelua. "Ovatko he reippaita 
poikia?" kuului miehen ääni kysyvän. Neiti vastasi: 'Ainakin 
he näyttävät reippailta.'9' 

Naisten aloiksi nimettiin sellaiset, joilla menestyivät sulkeutuneet ja 
hiljaiset. Naisten tehtäviin liitettiin ominaisuuksia kuten miellyttävä 

88 Seppä, Väinö, Elämäntehtävän valinta, 94-105, 118; Seppä, Väinö, Ammatinvalinta 
ja työntieto, 26-27. 

89 Seppä, Väinö, Ammatinvalinta ja työntieto, 23. 

90 Seppä, Ammatin valinta ja työntieto, 22-23; Kekkonen, Jalmari, Elämänuran ja am-
matin valinta, 121. 

91 Maija Tyyne, Portti auki, 18. 
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käytös, heikkovoimainen ja hiljainen. Ompelutyössä edellytettiin 
suunnittelutaitoa ja hyvää makua. Raskaat työt sopivat miehille ja ke-
vyet naisille. Samalla kuitenkin ammatinvalinnanoppaasta ilmeni, että 
naisia tarvittiin rakennuksilla sekatyöläisinä raskaissa tehtävissä kuten 
muurilaastia kantamassa. Huolellisuus, siisteys ja puhtaus olivat omi-
naisuuksia, jotka liitettiin sekä joihinkin miesten että naisten töihin. 
Naisilta sen sijaan puuttui rohkeutta, jota he olisivat Sepän mukaan 
tarvinneet menestyäkseen liikealalla. Kotitalous, ompelu- ja konttori-
työ olivat naisten aloja. Esimerkkinä siltä, miten ammatinvalinnanoh-
jauksen avulla työmarkkinat jaettiin sukupuolten mukaan on Sepän 
kuvaus konttoristin ja luotsin työstä: 

"Konttorityö ei edellytä ruumiillisia voimia ja sopii siis hyvin hen-
torakenteisille henkilöille. Naisille se on myös varsin sopiva toimiala. 
Kun konttorihenkilöt tulevat verraten vähän kosketuksiin yleisön 
kanssa, ei heillä tarvitse olla kaikkia liikemiehiltä vaadittavia luonteen 
ominaisuuksia. Hiljaiset, sulkeutuneet, tarkkaavaiset ja täsmälliset 
henkilöt menestyvät hyvin konttorialalla." Edelleen konttorialalle ai-
kovalta edellytettiin "nopeasti juoksevaa järkeä, hyvää muistia, rau-
hallista luonnonlaatua ja hyviä hermoja".92  

"Luotsin tehtävä edellyttää tervettä, reipasta ja vaaroja pelkäämä-
töntä miestä. Tarkkaavaisuus, neuvokkuus, päättäväisyys ja kylmäve-
risyys jännittävämmissäkin tilanteissa ovat myös toimessa onnistumi-
sen ehtona."93  

Seppä kehotti nuoria yleensä maataloustyöhön ja tyttöjä vielä eri-
tyisesti kotitaloustyöhön. Kotiapulaisen ammattia pidettiin erittäin 
kunniallisena ja sopivana, koska tyttöjen uraan liittyi aina tilapäisyys 
heidän mahdollisen avioliiton ja perheen perustamisen vuoksi.94  Ko-
titalousammattien joukossa hän mainitsee kotiapulaiset, yksinpalveli-
jat, emännöitsijät, tarjoilijat sekä pesijät ja silittäjät. Seppä esitteli ai-
noana kutsumusammattina sairaanhoitajan työn. Sairaanhoitajalta 
edellytettiin herkkää, mutta samalla lujaa luonnetta, hyviä ruumiin 
voimia ja täydellistä terveyttä. Sairaanhoitajalle oli lisäeduksi viehät-
tävä ulkomuoto. Yleensä ammatinharjoittajan ulkoiselle olemukselle 
ei asetettu vaatimuksia. Sairaanhoitajan ohella toisen ryhmän muo-
dostivat tarjoilijat, joille "suureksi eduksi oli sopusuhtainen ja miel-
lyttävä ulkomuoto."95  Tällaiset ulkomuotoon kohdistuvat kriteerit joh- 

92 Seppä, Väinö, Ammatinvalinta ja työntieto, 94; Vrt myös: Tyttäriemme elämänura. 
Valo 1928, 1511. 

93 Seppä, Väinö, Ammatinvalinta ja työntieto, 97. 

94 Kekkonen, Jalmari, Elämänuran ja ammatinvalinta, 135-138; Seppä, Väinö, Amma-
tinvalinta ja työntieto, 1930, 99. 

95 Seppä, Väinö, Ammatinvalinta ja työntieto, 99-102. 
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tuivat ilmeisesti siitä, että sekä sairaanhoitajilla että tarjoilijoilla kat-
sottiin olevan hyvin välitön ja läheinen kosketus asiakkaaseen. Sai-
raanhoitajien ammatissa miellyttävä ulkomuoto soveltui hyvin muihin 
vaadittaviin ominaisuuksiin kuten herkkyyteen ja uhrautuvaisuuteen. 

Tampereen jatkokoulun toverikunnan lehdessä Toverissa kerrottiin 
kansakoulun suorittaneiden tyttöjen ja poikien opiskelumahdollisuuk-
sista ja ammattitoiveista. Myös nuoret itse kirjoittivat Toveriin runoja 
ja kertomuksia. Lehdessä kannustettiin nuoria itseopiskeluun ja 
kamppailuun vaikeuksia vastaan. Siinä haluttiin selvästi osoittaa, että 
vaikeista ja köyhistä oloista lähtöisin olevilla nuorilla oli mahdollisuus 
ponnistella eteenpäin, jos vain oli selkeä päämäärä ja voimakas tahto. 
Näin Toveri antoi ammatinvalinnanohjausta opettavaisten esimerkki-
en avulla. Näissä kertomuksissa tulee esiin oikeanlaisen naiseuden 
malli, johon sisältyy erityisesti uhrautuvaisuus ja toisten hyväksi toi-
miminen: "Annikki sai toimen itselleen eräässä virastossa. Työpäivät 
olivat lyhyet ja palkka kohtuullisen hyvä. Mutta tämä tehtävä ei tyy-
dyttänyt hänen sydämensä sisintä kaipuuta. Elämä tuntui tyhjältä ja 
tarkoituksettomalta. Sydän janosi jotain suurta ja ylevää, joka antaisi 
elämälle arvoa ja sisältöä. Sisimmässä hänellä paloi rakkaus kärsiviä 
lähimmäisiä kohtaan. Elämän ihanin laki oli uhrautumisen laki. Tuo 
lause oli kuin tunnuksena hänen elämässään. Sairaanhoitajattareksi 
hän tahtoi päästä".96  Samassa kertomuksessa toinen kansakoulun suo-
rittanut tyttö haaveili kansakoulunopettajattaren urasta. Esteenä oli 
kuitenkin kodin köyhyys ja isän sairaus. Kertomuksen lopussa mo-
lemmat tytöt olivat saavuttaneet unelmiensa ammatin ja se päättyy 
tyttöjen keskusteluun: "Muistanet vielä lapsuusunelmamme, nythän 
ne ovat kumpaisellakin toteutuneet, ponnistelua ja taistelua se on 
kysynyt, mutta eihän elämässä koskaan saavuteta mitään suurta ilman 
kärsimyksiä. Mutta uhrautuva elämä on sittenkin ihaninta.." 97  

Kansakoulun ylempien luokkien lukukirjojen kertomuksista löytyy 
viitteitä ammatinvalinnanohjauksesta. Kysymyksessä ei varsinaisesti 
ollut ammattitaidon merkityksen korostaminen, vaan kummallekin 
sukupuolelle sopivina pidettyjen ammattien esiin tuominen sekä maa-
seudun ammattien tutuksi tekeminen kaupunkilaisoppilaille.98  Luku-
kirjan avulla oppilaille kerrottiin teollisuustyön haitoista kuten työt-
tömyydestä. Maatalouselinkeinoa mainostettiin oppilaille esimerkiksi 

96 "Sinikello". Toveri. Tampereen jatkokoulun lehti 1/1928, 3-4. 

97 "Sinikello". Toveri. Tampereen jatkokoulun lehti 1/1928, 3-4; Myös esim. SKS:n 
elämäkertakirjoituskilpailu: Satasärmäinen nainen: Tekla Hoiskan ja Anna Romosen elä-
mäkerrat, SKS. 

98 Yläkansakoulun toiselle luokalle tarkoitetussa Uudessa kotipiirin kirjassa II oli ker-
tomus, joka on tarkoitettu aivan selkeästi ammatinvalinnanohjauskeskustelun rungoksi. 
Ks. Uusi Kotipiirin kirja II, 181-206 (Tarinaa Taikinamäen nuoresta kansasta ja sen 
tulevaisuudentoiveista). 
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kuvaamalla valtion maataloustukijärjestelmää ja asutuslautakuntien 
toimintaa. Lukukirjan kertomuksessa kaupunkilaistytöt ja -pojat kes-
kustelivat tulevista ammateistaan. Tytöt halusivat esimerkiksi karja-
koiksi ja emänniksi. Samoin alakoulunopettajan ja sairaanhoitajan am-
matit kiinnostivat lukukirjan kertomuksen kaupunkilaistyttöjä. Tule-
via ammatteja käsittelevästä kertomuksesta ei jäänyt kokonaan syrjään 
työläistytön todellinen vaihtoehto - tehdastyö. Eräs tyttö totesi: "Minä 
menen tehtaaseen; sinne otetaan naisiakin". Kaupunkilaispojat puo-
lestaan halusivat ryhtyä lehtoreiksi, professoreiksi, maanviljelijöiksi, 
kalastajiksi, autonkuljettajiksi ja suutareiksi. Kertomuksen lopussa 
opettaja totesi, että kaikki kunnialliset ammatit olivat arvokkaita, mut-
ta maanviljelys oli kaikkein tärkein." 

4. Jatkokoulun tytöt 

Tampereen jatkokoulun ominaispiirteet 

Kansakoulun jatkokoulu toimi Tampereella työläisperheen tyttären 
emäntäkouluna, ammattikouluna ja kansalaiskouluna. Jatkokoulut oli-
vat sekä Tampereella että muissa kaupungeissa selkeän tyttöenem-
mistöisiä. Tampereella tyttöjen osuus vaihteli 60-77 prosentin välillä. 
Tyttöenemmistö ei ollut näin suuri enää 1930-luvulla. Kaupunkien 
jatkokoululaista oli 80 prosenttia työläistaustaisia ja vajaa viidesosa 
pikkuliikkeenharjoittajien lapsia. Keski- ja yläluokan lapset eivät juu-
rikaan jatkokoulua käyneet.10°  

Jatkokoulujen oppilasmäärät kohosivat nopeasti sekä Tampereella 
että koko maassa. Vuonna 1920 jatkokoululaisia oli noin yhdeksän 
tuhatta ja 1930-luvun puolivälissä lukumäärä oli kohonnut enemmän 
kuin kahdeksankertaiseksi. Samana ajanjaksona ammatillisissa oppilai-
toksissa opiskelevien määrä kohosi kuudella tuhannella.10' 

Tampereen jatkokoulu oli oppilasmäärältään ylivoimaisesti suu-
1920-luvun alussa siellä oli lähes puolet kaupunkien jatkokou-

lujen oppilaista. Lukuvuonna 1919-1920 oppilaita oli 577. Kaksi vuot- 

99 Uusi kotipiirin kirja II, 181-206. 

100 Tampereen kansakoululaitoksen kertomukset 1920-1930; SVT X. Kansanopetus 
1920/21, 1925/26, 1930/31, 1935/36. 

101 Liitetaulukko 2. 

102 Helsingin kaupungin jatkokouluissa oli noin 360 oppilasta, ja Turussa oppilaita 
oli lukuvuonna 1919/20 138 ja kymmenen vuotta myöhemmin 169. Myös näissä kou-
luissa oli tyttöenemmistö. Havu 1965, 232-233; Uusitalo 1982, 302; Hannula, Mandi, 
Nuoret ammattitöitä oppimassa. Kotiliesi 1928, 33-36. 
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ta myöhemmin oppilaita oli jo lähes 800. Lukuvuonna 1927/28 kou-
lun oppilasmäärä oli korkeimmillaan eli tuolloin ilmoittautuneita op-
pilaita oli yli tuhat.103  Jatko-opetusta oli vuonna 1925 saanut kaupun-
geissa 4,5 prosenttia oppilaista ja maaseudulla hieman enemmän 6,1 
prosenttia.104  Vuonna 1930 jatko-opetusikäisistä sai opetusta maaseu-
dulla kaksi viidestä ja kaupungeissa noin viidesosa. 

Tampereen jatkokoulu erosi muiden isojen kaupunkien vastaavista 
oppilaitoksista. Se muistutti toimintatavoiltaan työväenopistoa. Tam-
pereella jatkokoulua ei haluttu kehittää päiväkouluksi, jollaista vuo-
den 1922 jatko-opetuskomitea oli esittänyt.105  Tamperelaiset halusivat 
tarjota opiskelumahdollisuuden ansiotyössä oleville nuorille. Tampe-
reella jatkokouluun oli perustettu jo lukuvuonna 1918/19 päiväluok-
Ida, mutta suurin osa opetuksesta annettiin edelleen iltaisin. Iltaluok-
Ida oli lukukausittain toiminnassa 25-40 kappaletta.1o6  Päiväluokalle 
mahtui vuosittain noin 30 oppilasta.107  

Tyttöjen innokas opiskelu ja samalla korkea ikä antoivat Tampereen 
jatkokoululle erityisluonteen. Tytöt eivät opiskelleet jatkokoulussa op-
pivelvollisuuslain asettamien säädösten vuoksi vaan vapaaehtoisesti. 
Lukuvuonna 1927/28 noin 40 prosenttia tyttöoppilaista oli täyttänyt 
16 vuotta. Pojista sen sijaan 16-vuotiaita tai vanhempia oli vain kah-
deksan prosenttia.108  Jatkokoululla oli erilainen merkitys tytöille ja po-
jille. Pojat olivat jatkokoulussa, koska oppivelvollisuuslaki sitä edellyt-
ti. Pojat menivät sinne kansakoulusta suoraan ja kävivät iltakursseja 
parina vuonna. Tytöt jäivät kouluun vuosiksi. Tytöt olivat jatkokou-
lussa, koska heillä ei ollut mahdollisuuksia opiskella muualla, kun taas 
17-21-vuotiaiden poikien ja nuorten miesten oli mahdollista hakeutua 
työn ohessa teollisuuskoulun kursseille tai yleiseen ammattilaiskou-
luun. Heidän oli myös helpompi päästä oppisopimusoppilaiksi. 

103 Oppilasluetteloiden mukaan oppilaita ei ollut näin paljon. Olen laskenut oppilas-
määrän oppilasluetteloista, joiden mukaan lukuvuonna 1927/28 jatkokoulussa opiskeli 
533 tyttöä ja 327 poikaa. Tampereen kansakoululaitoksen kertomukset 1920-1930. 

104 Kivinen 1988, 162-163. 

105 Halila 1950, 229; Komiteanmietintö 1922:10, 6; Vrt Ask 101/1921 § 19; Tampe-
reen jatkokoulun johtosääntö 31.8.1920. 

106 Näillä luokilla oli mahdollista opiskella käytännöllisiä aineita kuten käsitöitä, kau-
pallisia aineita, kotitaloutta, metalli- ja puutöitä. Koulussa oli myös teollisuusluokka. 
Lisäksi koulussa toimi musiikkiluokka, piirustusluokka, urheiluluokka ja kirjallisuus-
luokka. Uusia luokkia oli mahdollista perustaa tarpeen mukaan. Uusi osasto voitiin 
muodostaa, kun siihen ilmoittautui 15 oppilasta, ja se jaettiin rinnakkaisosastoihin, jos 
oppilaita ilmoittautui yli 35; Mäkelä 1956, 10. 

107 Tampereen kansakoululaitoksen kertomukset; Jatkokoulun oppilasluettelot, Kale-
van kansalaiskoulun arkisto, TKA. 

108 Tampereen jatkokoulun oppilasluettelot 1927/28, Kalevan kansalaiskoulun arkis-
to, TKA; Liitetaulukko 4. 
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Iltajatkokoulun oppilaat olivat päivät työssä ja opiskelivat iltaisin 
6-10 tuntia viikossa. Työ- ja koulupäivä saattoi venyä yli 12-tuntisek-
si.109  Jatkokoulutyttö kertoi työpäivästään: 

" ...kävin aamulla heti torilla, kun heräsin. Hain ruoka-aineet, siivo-
sin ja pesin perunat, ettei äidin tarvinnut muuta kuin kastike tehdä. 
Menin työhön yhdeksäksi. Autoin lastenhoitajaa, autoin keittäjää ja 
lopuksi siivosin ja pesin lattiat, kun lapset oli haettu noin kello kolme 
pois. Olin lopen väsynyt, kun pääsin kotiin. Rupesin heti laittamaan 
päivällistä, tiskasin. Välillä autoin äitiä, jos jäi aikaa. Kun olin kaikki 
työni tehnyt, lähdin jatkokouluun. Opetusta oli puoli seitsemästä kah-
deksaan. Sen jälkeen joka ilta mentiin jatkokoulun lukusalille. Siellä 
vielä katseltiin lehtiä ja seurusteltiln. Ilta kului hirveän mukavasti."

Ilo  

Jatkokoulu teki Tampereella hyvin laaja-alaista nuorisotyötä. Oppi-
laat viihtyivät koulun piirissä hyvin. Toverikunta kokosi iltaisin, vii-
konloppuisin ja kesäaikana oppilaitaan yhteisiin tilaisuuksiin. Jatko-
koulussa tytöt ja pojat seurustelivat keskenään "valvovien silmien 
alla."11  Toverikunnan puitteissa toimi huoltajaneuvosto, joka toteutti 
koulussa ns. itsekasvatusmenetelmää tai itsehallintaa. Huoltajaneuvos-
to valvoi koulunkäynnin säännöllisyyttä ja organisoi oppilaat järjestä-
mään illanviettoja, retkeilyä ja kerhotoimintaa. Toverikunta julkaisi 
lehteä, joka ilmestyi vuodesta 1923 lähtien painettuna.Il2  

Kirjanpitoa, käsitöitä ja kotitaloutta 

Jatkokoulussa opiskeltiin kaupallisia aineita, käsitöitä ja kotitaloutta. 
Tyttöjen käsityö- ja kotitalousluokkia oli yhtaikaa toiminnassa kuudes-
ta seitsemään rinnakkaisluokkaa. Liikeluokat olivat yhteisiä tytöille ja 
pojille. Niitä oli vuosittain toiminnassa kuudesta seitsemään."3  Luku-
vuonna 1927/28 tyttöjen käsityöluokilla opiskeli runsas neljäsosa ty-
töistä. Lähes yhtä paljon oli tällöin tyttöoppilaita liikeluokilla. Näiden 
jälkeen suosituimpia olivat kotitalousluokat. 

109 Tampereen kansakoululaitoksen kertomukset 1927/28, 1928/29. 

110 TaY Kansanperinteen laitos nauha 6377, 6378. 

111 Tampereen koulumaailmassa tyttöjen ja poikien seurustelu koettiin ongelmaksi, 
ja mm. Tampereen oppikoulujen rehtorit varoittivat vuoden 1928/29 vuosikertomuk-
sissa vanhempia tästä ilmiöstä ja kehottivat heitä tehostamaan lapsiensa valvontaa. 

112 Tampereen jatkokoulun toverikunnan ptk:t 1926-1933, Tampereen kansakoulujen 
kanslian arkisto, TKA. 

113 Telemäki 1979, 141.142; Tampereen kansakoululaitoksen kertomukset esim. lu-
kuvuodelta 1927/28. 
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Taulukko 11. Jatkokoulun oppilaiden valitsemat oppiaineet/linjat 
lukuvuosina 1927/28 ja 1930/31 sukupuolen mukaan. I14  

Oppiaine 
T 

1927/28 
P T 

1930/31 
P 

Kotitalous 13,7 19,1 
Käsityö 27,2 30,0 
Kotitalous & käsityö 
päiväl. - 6,1 
Kotikasvatus 4,7 
Puutyö 41,8 40,6 
Teollisuus 6,1 5,2 
Metalli 7,6 9,0 
Yhteiskäsityö - 7,1 
Kaupalliset aineet 23,5 17,4 27,6 14,5 
Musiikki 9,9 2,1 2,1 1,6 
Torvisoitto - - 5,2 
Urheilu 5,4 14,4 4,5 4,8 
Piirustus 1,2 2,4 2,4 3,9 
Kirjallisuus 3,2 - 
Yleisluokka 7,1 6,1 2,4 5,2 
Päiväluokka 4,1 2,1 5,8 2,9 
Yht.% 	 100,0 100,0 100,0 100,0 
N= 	 533 327 377 310 

Lähde: Tampereen jatkokoulun oppilasluettelot 1927/28, 1930/31, 
TKA. 

Tyttöjen käsityöluokilla opetettiin liinavaate-, puku- ja koruompelua, 
kutomista ja virkkausta.115  Tavoitteena oli, että tytöt oppivat teke-
mään vaatteet itselleen ja perheelleen. Olihan halvempaa ostaa kan-
gas kuin valmis leninki. Kunkin taidoista riippui, miten pystyi teke-
mään ompelutöitä esimerkiksi kotiompelijana. Käsityöluokkien ope-
tus ei ollut varsinaista ammattiopetusta, eikä oppisisältöön kuulunut 
kaavapiirustusta, jota tyttöammattikoulun ompeluosastoilla oli huo-
mattavan suuri osa opetuksesta."6  Tyttöjen käsityöluokilla opiskeltiin 

114 Lukukauden aikana oli iltaluokilla mahdollista opiskella kerrallaan vain yhtä ainet-
ta, koska oppitunteja oli viikossa vain kuudesta kymmeneen. Tämä ei koske tietenkään 
päiväluokkia. 

115 Tampereen kansakoululaitoksen kertomus 1927/28. 

116 Tampereen kansakoululaitoksen kertomus 1927/28, 29. 
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kotitarvetta varten, ja ohjelmasta puuttui teoriaosuus. Kurssiin sisältyi 
miehen paidan ompeleminen."?  

Liikeluokat tähtäsivät selvimmin tiettyyn ammattiin. Opetusohjel-
maan sisältyi asioimiskirjoitusta, kauppalaskentaa ja kirjanpitoa. Mo-
net liikeluokan tytöistä olivat ehkä tilapäistyössä asiatyttönä ja yritti-
vät opiskelun avulla saada konttoristin tai myyjän paikkoja. Tytöt tie-
sivät, ettei asiatytön tehtävissä kannattanut olla vuosikausia. 

Kotitalousluokilla opetettiin kaikkia kodin taloustöitä. Ohjelmaan 
kuului sekä teoriaa että käytännön työtä. Tytöt laittoivat ruokaa, lei-
poivat ja säilöivät. He opiskelivat ravinto- ja ruokatavaraoppia. Kodin 
vaatehuolto; pesu- ja silitys sisältyi työjärjestykseen samoin lasten- ja 
sairaanhoito. Lukujärjestykseen toivat vaihtelua ja todellisuudentun-
tua erilaiset juhlat, joita järjestettiin leikkimielellä opetustarkoitukses-
sa. Tytöt valmistivat asianmukaiset tarjoilut kihlajaisiin, häihin ja ris-
tiäisiin. Kotitalousopetukseen osallistuminen oli etu haettaessa ko-
tiapulaisen paikkoja, mutta sitä tarjottiin tytöille ehkä enemmän kuin 
oli kysyntää. Lukuvuosina 1928-1930 toimi kotitalouspäiväluokka, jol-
la annettiin ruokatalous- ja keittiöopetusta."8  Lukuvuonna 1930/31 
perustettiin kotitalous-ja käsityöpäiväluokka, jonka opetusohjelma 
painottui selkeästi kodinhoidon eri puoliin.19  Tällä päiväluokalla ko-
titalous- ja käsityönopetukseen yhdistettiin kirjallisuusopetus, sillä 
perheenemännän työ nähtiin laajana sivistystehtävänä; äidin piti ko-
tityön ohella pystyä kohottamaan kodin henkistä ilmapiiriä. 

Perheenemännän ja äidin tehtävien korostaminen ilmeni kotikasva-
tusluokan perustamisena. Se oli toiminnasssa kuitenkin ainoastaan 
lukuvuonna 1927/28. Kotikasvatusluokan opetusohjelmaan sisältyi 
teoreettisia aineita kuten psykologian alkeita. Toisaalta opetus oli hy-
vin käytännöllistä. Tytöt saivat ohjeita kodin sisustamisesta; kodin 
kauneudesta, kodikkuudesta ja kodin kirjallisuudesta. Opetukseen si-
sältyi lastenhoitoa ja sairaanhoitoa.12°  

Enemmistö jatkokoulussa opiskelleista pojista meni puutyöluokille 
ja puutöiden jälkeen poikia kiinnostivat eniten liikealan opinnot. Puu-
työluokilla valmistettiin huonekaluja ja pienempiä puuesineitä, jotka 
lakattiin, petsattiin, maalattiin tai kiillotettiin. Lisäksi oppitunneilla 
laadittiin työpiirustuksia. Erityisesti teollisuusluokan perustaminen on 
esimerkki siitä, että jatkokoulussa haluttiin tarjota käytännön työhön 

117 TaY Kansanperinteen laitos nauha 6378. 

118 Tampereen kansakoululaitoksen kertomukset 1927-1930. 

119 Luokalla oli opetusta 24 tuntia viikossa. Opetusohjelmaan kuului kotitaloutta, kä-
sitöitä, kodin terveyden- ja sairaanhoitoa, kasvatus- ja terveysoppia, kirjallisuutta, laulua 
ja voimistelua. Ks. Tampereen kansakoululaitoksen kertomus 1930/31, 30-31. 

120 Tampereen kansakoululaitoksen kertomus 1927/28, 30. 
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tähtäävää opetusta. Kuitenkin teollisuusluokalla ja metalliluokalla oli 
yllättävän vähän oppilaita. Tamperelaispojat saivat alan opetusta 
muista oppilaitoksista. Lisäksi puu- ja metallityöluokkien opetus jäi 
vähäisen tuntimäärän vuoksi suppeammaksi kuin vastaava opetus am-
mattikouluissa. 

Jatkokoulun uudistuspyrkimykset 

Jatkokoulun suuri oppilasmäärä ja lukuisat rinnakkaisluokat aiheutti-
vat kaupungille kustannuksia. Jotkut tytöt saattoivat opiskella koulus-
sa vuosia, koska linja ja luokkavaihtoehtoja oli useita. Pari lukuvuotta 
kului helposti pelkästään erilaisilla käsityökursseilla. Tyttöjen opiske-
luhalusta yli säädetyn oppivelvollisuusiän tuli Tampereella konflikti 
opettajien ja kouluhallinnosta päättävien virka- sekä luottamusmies-
ten kanssa. Oppilaille yritettiin asettaa yläikäraja, jonka ohittaneita ei 
enää olisi kouluun otettu. Ikärajan avulla olisi ollut mahdollista pie-
nentää oppilasmääriä ja samalla opetusryhmien määrää.12 ' Tampereen 
jatkokoulu joutui polttopisteeseen taloudellisena lamakautena, jolloin 
kaupungin menoja piti supistaa. Laajemmin kysymyksessä oli jatko-
koulun ja valmistavien ammattikoulujen välinen työnjako, joka koet-
tiin sekä Tampereella että koko maassa epäselväksi asiaksi.

122  

Vuoden 1921 jatkokoulukomitea painotti ammattiopetuksen osuut-
ta ja kokopäiväopiskelua.123  Tampereella sen sijaan noudatettiin omaa 
linjaa. Tarjolla oli runsaasti sekä ammatillisia aineita että yleissivistäviä 
aineita. Opetusta haluttiin järjestää nimenomaan iltaisin. 

Ammattikouluilla ja jatkokoululla ei ollut selvää käsitystä siitä, mi-
hin vaiheeseen ja kenelle ammattikasvatus kuului; pitikö ammattikou-
lujen pohjautua jatkokoululle vai olivatko ne vaihtoehtoja. Tampe-
reen poika-ammattikoulun johtokunta näki ammattiopetuksen tehtä-
väksi kasvattaa nuorista ammattityöntekijöitä, mitä jatkokoulussa ei 
voitaisi suppean iltaopiskelun avulla saavuttaa. Tyttöammattikoulun 
johtokunta piti perheenemännyyttä ammattina ja siihen tarvittavan 
opetuksen jatkokoulu pystyi tehdaskaupungin tyttärille tarjoamaan.'24  

121 Tampereen KV:n ptk 16.12.1930, TKA. 

122 Jatkokoulun ja ammattikoulujen suhteita tarkastamaan ja selvittämään asetetun 
valiokunnan mietintö 31.12.1929, KV:n arkisto, TKA; Vrt. Komiteanmietintö 1936:21, 
(Kansakoulujen jatko-opetuksen ja ammattikoulujen suhdetta selvittämään asetettu ko-
mitea). 

123 Komiteanmietintö 1922:10, 17-18. 

124 Kertomus Tampereen kaupunginvaltuuston toiminnasta 1930, 140; Otto Sillantien 
lausunto jatkokouluvaliokunnalle 28.5.1929, Jatkokoulun ja ammattikoulujen suhteita 
tarkastamaan ja selvittämään asetetun valiokunnan mietinnön lausunnot, KV:n arkisto, 
TKA. 
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Tampereen jatko-
koulun ylihuoltaja-
neuvosto 1920-1u-
vun lopulla. Edes-
sä keskellä jatko-
koulun johtaja-
opettaja Otto Sil-
lantie. Jatkokou-
lun huoltajaneu-
vostoon valittiin 
vuosittain 50-80 
oppilasta, vähin-
tään yksi koulun 
jokaiselta luokal-
ta. Huoltajaneu-
voston jäsenen teh-
tävänä oli valvoa 
järjestystä, koulun-
käynnin säännölli-
syyttä sekä toimia 
yhdyssiteenä oppi-
laiden, opettajien 
fa toverikunnan 
välillä. Huoltaja-
neuvosto valitsi 
keskuudestaan ns. 
ylihuoltajaneuvos-
ton, jossa oli mu-
kana 8-10 oppilas-
ta. Tampereen mu-
seoiden valokuva-
arkisto. 

Poika-ammattikoulun johtokunnan ja opettajien näkemyksiin vaikutti 
vanha ammattikuntalaitosperinne, jossa ammatinharjoittamisoikeus 
oli tiettyjen tarkkojen muotojen säätelemää. Ammattiopetus ei voinut 
olla jotakin "sinne päin" opetusta. Näistä syistä poikien ammattikou-
lun johtokunta halusi supistaa jatkokoulun ammattiopetusta, ja tehdä 
jatkokoulusta ainoastaan yleissivistävän kansakoulun jatkon. Kaupun-
gin virkamiehet tuijottivat kustannuksia ja olisivat mielellään poista-
neet ammattiopetuksen jatkokoulusta. Luottamushenkilöt kaupungin-
valtuustossa ja kaupunginhallituksessa näkivät Tampereen jatkokou-
lun erityispiirteet tehdaskaupungin tyttöjen ja poikien näkökulmasta. 
Mikäli jatkokoulusta olisi poistettu poikien puu- ja metallityöopetus 
ja tyttöjen käsityö- ja kotitalousopetus, olisi se merkinnyt joko am-
mattikoulujen valtavaa laajentumista tai sitä, että huomattava osa kan-
sakoulun päättäneistä nuorista olisi jäänyt ilman opiskelumahdolli-
suuksia. 

Yleissivistävän jatkokoulun kannattajat kritisoivat käytännöllisyyttä, 
ja he halusivat tarjota ruumiilliseen työhön sijoittuville nuorille eväitä 
henkisesti rikkaampaan elämään.125  Tampereen jatkokoulun kasva-
tusideologia tiivistyi koulun johtajan Otto Sillantien lausunnossa, jos- 

125 Tarjanne, A. J., Kansakoulun jatko-opetus kaupunkikunnissa, kauppaloissa ja taa-
javäkisissä yhdyskunnissa. Kasvatus ja koulu 1925, 4-8; Ks. jatkokoulukeskustelu: J.L. 
Kaksi komiteanmietintöä. Kansakoululehti 1923, 109-111; J.L., Jatko-opetuksen aine-
valinnasta. Kansakoululehti 1923, 280-282; Komiteanmietintö 1933:4, 19-10. 

TAMPERELAISTYTTÖJ IiN TIE AMMATTIIN • 99 



sa hän puolusti koulunsa ominaispiirteitä ja vapaata opiskeluoikeut-
ta:"Nuoremme ovat kovan ajan lapsia. Maailman historian julmimmat 
myrskyt ovat temmanneet heidät pyörteisiinsä jo hyvin varhaisella 
iällä, jolloin lapsi tarvitsisi hiljaista kodin rauhaa ja rakkauselämää 
voidakseen normaalisti kasvaa ja kehittyä. Tällaisessa suurteollisuu-
den kaupungissa heikot nuoret joutuvat tehtaitten koneiden ääreen, 
jotka eivät anna työntekijöilleen tunne-elämystä, millä melkein mikä 
muu työala tahansa palkitsee tekijänsä: persoonallista työniloa, silloin 
kun työmme onnistuu, ja taas harmia ja tuskaa, kun epäonnistumme; 
voimme innostua ja suuttua työssämme ja se tuo sisältöä elämäämme. 
Mutta tehtaissa persoonallinen työ häviää. Työtä tekee liian moni, 
jotta sen tulokset kuvastaisivat yksityisen työntekijän saavutuksia. 
Kun nuoruuden ikä on kuitenkin tunnelmien aikaa, jolloin ihanteel-
listen elämänarvojen tavoittelu esiintyy hengen keskeisimpänä pyrki-
myksenä, niin muodostuu heille tunneköyhästä työskentelystä hyvin 
vakavia alitajuisia komplekseja, jotka saattavat purkautua rajuissa jazz-
tansseissa, eroottisina hurjasteluina ja harkitsemattomana rikollisena 
uhmana ja rikollisina tekoina. Teollisuuskaupungin nuoret kärsivät 
ihanteellisuuden nälkää, jota koulun tulee tyydyttää. Herättäkäämme 
nuoret rakastamaan heidän omaa paljon kärsinyttä mutta nyt kuiten-
kin vapaata itsenäistä synnyinmaata".126  

Jatkokoulun yläikärajaksi esitettiin 17 vuotta, mitä valtuusto ei hy-
väksynyt, vaan korotti sen 18 vuoteen, koska oppivelvollisuuslain 
edellyttämä kahden vuoden opiskelu jatkokoulussa saattoi iltakouluna 
viedä aikaa jopa kahdeksan vuotta. Tämäkään ikäraja ei ollut ehdoton, 
sillä 18 vuotta vanhemmatkin saivat opiskella kansakoulun johtokun-
nan luvalla.127  Opiskelun rajoittaminen ikään vedoten olisi kohdistu-
nut pääasiassa tyttöihin. Muutamat valtuuston jäsenet eivät hyväksy-
neet lainkaan opiskeluoikeuden rajoittamista, ja valittivat valtuuston 
päätöksestä maaherralle.128  Esimerkiksi Edistyspuoluetta edustava val-
tuutettu lehtori E. J. Reinilä kävi tutustumassa oppilaitoksen toimin-
taan, ja hän puolusti aktiivisesti "yli-ikäisten tyttöjen" opintoja. 

Tyttöjen oppisisällöissä ammatti, käytännöllisyys ja yleissivistys sai-
vat erilaisen sisällön. Tytöille kotitalous, ompelu ja kyky hoitaa omaa 
kotia olivatkin yleissivistystä, koska perheen sivistystä voitiin mitata 
sen mukaan, miten koti oli hoidettu ja kotielämä järjestetty. Samalla 

126 Otto Sillantien lausunto jatkokouluvaliokunnalle 28.5.1929. Jatkokoulun ja ammat-
tikoulun suhteita tarkastamaan ja selvittämään asetetun valiokunnan mietintö 
31.12.1929, KV:n arkisto, TKA. 

127 Tampereen KV:n ptk 16.12.1930, TKA; Kansakoulujen tarkastajan lausunto jatko-
koulun ja ammattikoulujen välisistä suhteista 4.6.1929, Tampereen kaupunginvaltuus-
ton arkisto, TKA. 

128 Kertomus Tampereen kaupunginvaltuuston toiminnasta 1931, 143-145. 
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Jatkokoulun tove-
rikunnan yh-
teydessä toimi ret-
keilykerho, joka 
järjesti matkoja 
sekä kotimaahan 
että ulkomaille. 
Retkeilykerho 
kävi 1920- fa 
1930-luvuilla La-
pissa, Ruotsissa fa 
Virossa. Kuvassa 
retkeilykerhon tan-
huryhmä 1920-lu-
vulla. Tampereen 
museoiden valoku-
va-arkisto. 

kotitalousnaiset korostivat perheenemännyyttä koulutusta vaativana 
ammattina. Näin naisten ja miesten yleissivistys ja ammattisivistys 
erottuivat toisistaan. 

Työväenopisto naisten ja tehtaalaisten suosiossa 

Jatkokoulun ohella nuoret naiset opiskelivat Tampereen työväenopis-
tossa. Se oli ennen kaikkea naisten, tehtaalaisten ja nuorten opiske-
lupaikka. Työväenopiston opiskelijamäärä kohosi erityisesti 1920-lu-
vun alkupuolella voimakkaasti. Syksyllä 1920 opistossa oli kirjoilla 
458 henkilöä, joista naisia oli 69 prosenttia, yli puolet oli 25-vuotiaita 
tai nuorempia, alle 20-vuotiaita oli kolmasosa. Viisi vuotta myöhem-
min opiskelijamäärä oli kohonnut kolminkertaiseksi ja naisia oli 75 
prosenttia opiskelijoista. Tällöin opiskelijoista oli noin kaksi kol-
masosaa alle 25-vuotiaita. 1920-luvun lopussa lukukausittainen opis-
kelijamäärä nousi 1200:aan.129  Tytöt ja naiset olivat kiinnostuneita 
käyttämään vapaa-ajan opiskeluun, vaikka he työpäivän lisäksi joutui-
vat tekemään kotitöitä. 

Tampereen työväenopiston opetusohjelma painottui yleissivistäviin 
aineisiin ja yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Ammattiin ja työelämän 

129 Tampereen työväenopiston kertomukset 1920-1935; Lammi 1949, 223-230. 
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taitoihin suuntaavia aineita olivat konekirjoitus ja kirjanpito. Työvä-
enopistossa oli erilaisia työmuotoja kuten tuntiopetus, johon sisältyi 
äidinkieltä, laskentoa, asioimiskirjoitusta, konekirjoitusta, kirjanpitoa 
ja musiikin teoriaa. Kutakin ainetta opetettiin muutama tunti viikossa. 
Yhteiskunnallis-taloudellisten aineiden opinnot siirtyivät 1920-luvulla 
yleisiltä luennoilta opintopiireihin, joita olivat historian, kansantalou-
den, yhteiskuntatiedon, kirjallisuuden, kunnallistiedon ja äidinkielen 
piirit. 1920-luvun alussa noin 40 prosenttia opistoon ilmoittautuneista 
seurasi kieliaineiden opetusta. Kirjanpitoa seurasi noin kolmasosa 
opiskelijoista. tao 

Kodinhoitoharrastus tuli esiin myös työväenopiston ohjelmassa. 
Naisopiskelijat toivoivat opistoon kodinhoitopiiriä, ja se perustettiin 
ensimmäisen kerran kevätlukukaudeksi 1931. Kodinhoitopiirissä oli 
sekä teoriaopetusta että käytännöllistä ruuanvalmistusta. Kurssi va-
kiintui 1930-luvulla osaksi työväenopiston ohjelmaa.131  Kodinhoito-
piirissä opetettiin nuoria naisia luomaan kodille hyvät puitteet. Sa-
malla oli mahdollista opastaa tehtaantyttöjä valmistamaan terveellistä 
ruokaa. Kodinhoitopiirin perustaminen työväenopistoon osoittaa, mi-
ten suuri ideologinen merkitys kodille annettiin. 

Tyttöjen opiskeluinto 

Miksi tytöt ja naiset, varsinkin tehtaalaiset, opiskelivat innokkaasti 
jatkokoulussa ja työväenopistossa? Mitä opiskelu merkitsi työläisper-
heiden tyttärille, joita enemmistö oppilaista oli? 1920- ja 1930-lukujen 
koulujärjestelmässä keskeistä oli se, että suurelle osalle nuorista ilta-
opinnot olivat ainoa mahdollisuus opiskeluun. Jatkokoulu ja työvä-
enopisto olivat oppilaitoksia, joissa tytöt saattoivat oikeasti tehdä joi-
takin valintoja. Opiskelu oli edullinen harrastus ja vapaa-ajanvietto-
muoto. Tyttöjen valinnat kertovat jotakin opiskelun syistä: jatkokou-
lutytöt valitsivat mieluiten opintoalakseen käsityön ja liikealan, vaikka 
kotitaloutta oli runsaasti tarjolla. Tytöt olivat kiinnostuneita hankki-
maan kaupallisen alan koulutusta konttorityön toivossa. Opiskelu an-
toi toivoa jostakin paremmasta. 

Jatkokoulu ja myös työväenopisto onnistuivat tarjoamaan työläisty-
töille ja -pojille jotakin sellaista, mikä oli vastapainona arkipäivän työl-
le. Jatkokoulutyttö kertoo opiskelijoiden suhtaumisesta jatkokouluun 
ja iltaopintoihin. "Tämä koulumme on meille varsin rakas. Ilolla käym-
me me iltaisin päivätyömme päätyttyä tänne saamaan virkistystä tie- 

130 Virtanen 1975, 85-88. 

131 Tampereen työväenopiston kertomukset 1930/31, 1931/32, 1933/34. 
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don ja taidon rikkaista aarteista. Iltaisin kokoontuvan joukon täytyy 
päivät ahertaa ansiotyössä. Illat koulussa ovat kuin valopilkkuja muu-
ten niin köyhässä elämässä. Me rakastamme erikoisesti tätä kouluam-
me myös sen vuoksi, että se ymmärtää meitä nuoria niin hyvin.... Me 
nuoret emme jaksa ottaa elämää niin kovin sanoisinko reaalisesti kuin 
opiskelu esimerkiksi ammattikoulussa vaatisi. Me kaipaamme päivä-
työmme päätyttyä jotakin korkeampaa, joka ei ole samaa kuin työm-
me, vaan joka kohottaa mielemme korkeammalle samalla kun se ke-
hittää meitä kykenevämmäksi täyttämään elämän vaatimukset."132  

Samantapaiset opiskeluhalun syyt tulevat esiin selkeästi Tyyne Mai-
ja Salmisen romaanissa Tehtaantyttö. Päähenkilö Mimmi Tuovila on 
tuskastunut äitinsä ja tämän ystävättären vanhakantaiseen ajatteluun. 
Kirjailijan sanoin: 

'Mimmi hymyili ivallisesti ja uhmaten. Hän katseli vaimo-
ja. Sellaisia he olivat, voi raukkoja sentään, ja sellaisiksi 
olivat hekin, nykyiset nuoret tytöt tulossa. Mimmille tuli 
hätä. Hän ei tahtonut tulla sellaiseksi. Hänen täytyi jotain 
oppia, jotain tehdä nyt, että hän osaisi sitten vanhuuden-
päivinään. "133 

Mimmi Tuovila aloitti opinnot työväenopistossa, joka toi ratkaisun 
hänen elämänsä turhautuneisuuteen: 

'Mimmi tuli pakostakin verranneeksi täällä vallitsevaa hen-
keä sen tehtaan henkeen, jossa hän suorastaan eli suurim-
man osan elämästään. Tehtaassa perustui kaikki ulkonai-
seen toimintaan, työntuloksiin. Ja näihin työnsä tuloksiin 
useat tytöt turvasivat tulevaisuutensakin. He kuvittelivat sen 
avulla luovansa itselleen hyvän tulevaisuuden. Ja vaikka he 
vuosi vuodelta joutuivat toteamaan, ettei mitään sellaista 
tulisi tapahtumaan, niin he kuvittelivat kuitenkin siten edel-
leenkin. Täällä työväenopistossa Mimmille valkeni, että he 
kuuluivat siihen ihmisluokkaan, jonka täytyi tehdä työtä 
paremman elämän toivossa, ja että he kuoltuaan jättivät 
jälkeläisilleen perintönään tämän toiveen. Mutta eivätkö he 
voineet jättää lapsilleen muitakin perintöjä? Koulusivistystä 
he eivät saaneet, heillä ei ollut taloudellista pohjaa sellai- 

132 Oppilas Lempi Virtasen puhe huoltajaneuvoston kokouksessa 10.12.1930, Tam-
pereen jatkokoulun huoltajaneuvoston ptk 10.12.1930, Kansakoulujen kanslian arkis-
to, TKA. Kokouksessa oli läsnä kaupungin valtuuston jäsen lehtori Reinilä ja oppilaan 
puhe liittyi keskusteluun, jota jatkokoulun asemasta käytiin Tampereella. Valtuustossa 
opettaja Reinilä ponnekkaasti vastusti ikärajan asettamista oppilaille. 

133 Salminen, Tyyne Maija, Tehtaantyttö, 283. 
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seen. Nyt olivat kuitenkin nämä opistot, jotka olivat avoin-
na kaikille. Yksinkertaisinkin ihminen, nuori tai vanha 
saattoi opiskella, tyydyttää tätä nälkäänsä, jonka vuoksi 
täytyi yhtä ankarasti työskennellä kuin toisenkin nälän, jot-
ta voisi edes osapuilleen tyydyttää sitä.134  

5. Tyttöammattikoulu - kotitaloutta ja ompelua 

Kotitalousopetuksen laajuus 

Kotitalousopetuksen edistäminen tavoitti tamperelaiset työläisperhei-
den tyttäret vain osittain. Tamperelaistytöt eivät pitäneet kotitaloutta 
ja perheenemännyyttä ammattina samoin kuten ne naiset, jotka pro-
pagoivat perheenemännän työn ja koulutuksen puolesta. Tampere-
laistyttöjen valintoihin vaikuttivat heidän omat näkemyksensä ansait-
semismahdollisuuksista. He tiesivät saavansa töitä tehtaasta. Kun he 
halusivat yrittää jotain muuta, oli vaihtoehtona työskentely konttoris-
sa tai kauppaliikkeessä. Tämä näkyy siinäkin, että tamperelaistyttöjä 
ei ollut paikallisissa kotitaloudellisissa oppilaitoksissa. Niiden oppilaat 
tulivat pääasiassa maaseudulta ja olivat viljelijäväestön tyttäriä. Tam-
pereen talouskoulun talouskurssin oppilaista oli 1920-luvulla kymme-
nen prosenttia työläistaustaisia.135  

Kotitalousalan oppilaitoksia olivat Tampereella talouskoulu ja Ahl-
manin emäntäkoulu. Talouskoulu oli perustettu jo vuonna 1892. Aja-
tus talouskoulun tarpeellisuudesta oli lähtenyt liikkeelle työväenyh-
distyksestä, joka kiinnitti huomion nuorten työläisperheiden tyttärien 
kodinhoitotaitoihin ja epäterveellisiin ruokatottumuksiin. Tyypillinen 
talouskoululainen oli alkuvaiheessa työmiesperheen 12-15-vuotias ty-
tär. Emännöitsijöiden koulutus aloitettiin oppilaitoksessa vuonna 
1919.136  Ahlmanin maamies- ja emäntäkoulu käynnistyi vuonna 1904 
Messukylässä. Emäntäkoulun kurssiaika oli seitsemän kuukautta, ja 
oppikurssiin kuului yleissivistävien aineiden ohella kotieläinoppia, 
maitotalousoppia, puutarhaoppia, ruokataloudenhoitoa, pesua ja sill-
tystä.137  

134 Salminen, Tyyne Maija, Tehtaantyttö, 299. 

135 Maataloushallituksen kertomukset 1920, 1925, 1930, 1935; Ahlmanin emäntä- ja 
maamieskoulun 50-vuotiskertomus. 

136 Lepistö 190, 17-32, 40-44, 94-96, 111, 116; Rasila 1984, 659-660. 

137 Arajärvi 1954, 690-693; Ahlmanin emäntä- ja maamieskoulujen 50-vuotiskertomus. 
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Taulukko 12. Kotitalousalan oppilasmäärä Tampereella 
1925, 1930, 1935. 

1920, 

Oppilaitos 1920 1925 1930 1935 

Talouskoulu 
Emännöitsijäkurssi 21 20 21 
Talouskurssi 197 212 239 121 
Tyttöammattikoulu 
Talousosasto 65 81 
Ahlmanin emäntäkoulu 25 28 38 48 
Yht. 243 240 362 271 

Lähteet: Tampereen valmistavan tyttöammattikoulun kertomukset 
1930/31, 1935/36; Maataloushallituksen kertomukset 1920, 1925, 
1930, 1935; Ahlmanin maamies- ja emäntäkoulun 50-vuotiskertomus. 

Pitkä perustamisvaihe 

Tyttöammattikoulu oli työläisperheiden tyttärille ainoa todellinen 
mahdollisuus kokopäiväislin ammattiopintoihin välittömästi kansa-
koulun jälkeen. Tampereen tyttöammattikoulun perustamisprosessi 
on esimerkki, kuinka vaikeaa oli saada päättäjät ymmärtämään koti-
taloustyö koulutusta vaativana ammattina. Koulun perustaminen kesti 
17 vuotta, ja näinä vuosina käytiin Tampereella paikallistason keskus-
telua tyttöjen ammattiopetuksen sisällöistä ja tavoitteista. Uuden op-
pilaitoksen ansiosta vahvistui kotitalousopetuksen asema, mutta sa-
malla käynnistyi tyttöjen käsityö- ja teollisuusalan ammattiopetus kou-
lun ompeluosastoilla. 

Tampereen tyttöammattikoulun perustaminen lähti liikkeelle vuon-
na 1909, jolloin Suomalaisen Naisliiton Tampereen osasto teki val-
tuustolle esityksen tyttöammattikoulun perustamiseksi. Valtuusto oli 
juuri päättänyt valmistavan poika-ammattikoulun perustamisesta.i38  

Tyttöammattikouluun suhtauduttiin epäilevästi, koska kaupungissa 
toimi alan oppilaitoksia.139  Naisliiton aloite johti kuitenkin toimenpi- 

138 Tampereen KV:n ptk 16.11.1909: 427, 428. Suomalaisen Naisliiton Tampereen 
osaston esitys 13.11.1909 (Ptk:n liite), TKA. Suomalainen Naisliitto perustettiin vuonna 
1907. Sen perustajina olivat nuorsuomalaiset naiset, ja perustaminen oli yhteydessä 
eduskuntauudistukseen. Yhdistyksen perustajista oli suuri osa kuulunut aikaisemmin 
Naisasialiitto Unioniln. Jallinoja 1983, 50-52. 

139 Muilla oppilaitoksilla tarkoitettiin Tampereen talouskoulua, Ahlmanin emäntäkou-
lua ja Kasvatusopillista käsityökoulua. Kasvatusopillinen käsityökoulu alkoi toimintansa 
vuonna 1900 neiti Amalia Lindfeltin johdolla. Oppilaita oli v. 1900-1909 keskimäärin 
34 vuodessa. Voionmaa 1932, 783-784. 
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teisiin. Tyttöammattikouluhanketta valmisteli vuosina 1909-1926 
kaikkiaan kolme komiteaa. Ongelmia aiheutti päättäminen opetus-
sisällöistä. Tyttöammattikoulukomitea140  piti itsestään selvänä, että 
ammattikouluun perustetaan ompeluosastot ja talousosasto, sillä tyt-
töjen valmistavissa ammattikouluissa olivat yleensä nämä osastot.141  
Ompeluosastojen tavoitteena oli antaa oppilaille valmiudet elättää it-
sensä ompelutyöllä ja talousosaston piti kasvattaa ammattitaitoisia pal-
velijoita ja perheenemäntiä.'42  

Tamperelaiset päättäjät eivät hyväksyneet suunnitelmaa. Virkamies-
ten huomio kiinnittyi talousopetukseen ja erityisesti opetuskeittiön 
kustannuksiin. Samoin käsityöläiskoulujen tarkastaja Jalmari Kekko-
nen asetti lausunnossaan kotitalousopetuksen aseman tyttöammatti-
kouluissa kyseenalaiseksi. Hänen ja valtion ammattikasvatuskomitean 
mielestä talousopetus ei kuulunut valmistavien ammattikoulujen yh-
teyteen. Jalmari Kekkonen väitti, ettei kotitalousalalle valmistumiseen 
tarvittu kahta vuotta, vaan lyhyemmät kurssit olivat riittäviä. Tyttö-
ammattikoulukomitean naisjäsenet pitivät talousopetusta ensiarvoi-
sen tärkeänä. He olivat toimineet jo vuosia Tampereella työläisper-
heiden talousopetuksen tehostamiseksi.143  

Vuonna 1913 toinen komitea esitti perustettavaksi tyttöammatti-
koulun, jossa oli vain ompeluosastot. Mietintöön liittyi Matilda Zid-
bäckin eriävä mielipide, johon yhtyivät sekä Suomalaisen Naisliiton 
Tampereen osasto että Tampereen Naisyhdistys.144  Tämän jälkeen 
suunnittelutyö keskeytyi sota-ajan vuoksi useiksi vuosiksi. 

Tyttöjen ammattikoulun perustaminen käynnistyi uudelleen 1920-
luvun alussa. Kotitalousopetusta perusteltiin nyt erilaisin argumen-
tein kuin kymmenen vuotta aikaisemmin. Yksityisten kotitalouksien 
lisäksi ammattityöntekijöitä tarvittiin laitoskeittiöissä. Itsenäistymisen 
jälkeen oli perustettu useita kunnallisia ja yksityisiä hoitolaitoksia. 

140 Tampereen KV:n ptk 7.12.1909, § 468, TKA; Komiteaan kuuluivat rouva Matilda 
Zidbäck, rouva Nadja Malinen, vapaaherratar Iida Yrjö-Koskinen, johtajatar Helmi Kos-
kimies, oikeusneuvosmies Gustaf Walden, insinööri Matti Viljanen ja insinööri August 
Huikarinen. 

141 Helsingin kaupunki oli perustanut tyttöammattikoulun ensimmäisenä vuonna 
1905, Poriin tyttöammattikoulu perustettiin vuonna 1907 ja Kotkaan 1913. Viipurin 
yksityinen talouskoulu järjestettiin toimimaan tyttöjen ammattikoulujen mallin mukaan, 
kun sinne perustettiin liina- ja pukuompeluosastot. Stenij 1936, 91; Tuomisto 1986, 
72; Kertomus kauppa- ja teollisuushallituksen toiminnasta ja virkatoimista vuonna 
1920, 74-76. 

142 Tyttöammattikoulukomitea 13.10.1911, KV:n arkisto, TKA. 

143 Tampereen KV:n ptk 5.3.1912; Jalmari Kekkosen lausunto Tampereen Tyttöjen 
ammattikoulun perustamissuunnitelmasta 8.2.1913, KV:n arkisto, TKA; Ks. myös Kaar-
ninen & Markkola 1994, 124-126. 

144 Tyttöammattikoulukomitean mietintö 10.11.1913; Valmisteluvaliokunnan lausunto 
30.1.1914; Matilda Zidbäckin vastalause 26.11.1913, KV:n arkisto, TKA. 
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Koulukeittiösslt 
opiskeltiin käytän-
nöllisen talous-
opin tunnilla pal-
jon muutakin 
kuin ruuanlait-
toa. Esimerkiksi 
sinkkisen tiski-
pöydän puhdistus 
vaati taitoa ja 
useampia työ-
vaiheita: "Sinkki-
pöytä pestään puh-
taaksi kuumalla 
rievulla fa saip-
pualla, jonka jäl-
keen se pyyhitään 
kuivaksi. Sen pin-
nalle ripotellaan 
hienoa hiekkaa 
tai kiilloituskivi-
jauhelmaa ja han-
gataan lujan ot-
tein sanomalehti-
paperilla. (Kaner-
vio, Kodinhoito-
ja ruokatavaraop-
pi) Tampereen mu-
seoiden valokuva-
arkisto. 

Komitea perusteli kotitalousosastoa seuraavasti: 

"Oppimattomien taitamaton taloudenhoito on herättänyt 
yleistä tyytymättömyyttä. Kysyntää ammattitaitoisista keit-
täjistä oli myös yksityisissä ruokaloissa. Lisäksi on tämän-
laatuinen ammattiopetus ylen tarpeellinen kohottaakseen 
naisten yleisimmin harjoittaman työn ammattitaidon enti-
sestään tuntuvasti korkeammalle. Myönnettävähän on, että 
järjestelmällisen ammattiopetuksen puute on pysyttänyt ta-
loudenhoidon entisellä alkuperäisellä tasolla ammattitaidon 
muilla aloilla kehittyessä nopeasti. Sellaisen valtion ja kun-
nan joka suo naisjäsenilleen täydet kansalaisoikeudet, on 
syytä valvoa, että heidän ammattinsa myöskin kohotetaan 
sille tasolle, että se tulee mahdollisimman tuottoisaksi. "145  

Talousosaston poisjättäminen ei voinut enää tulla kysymykseenkään, 
vaikka Jalmari Kekkonen sitä edelleen vastusti. Hän ei suostunut nä- 

145 Tyttöammattikoulukomitean mietintö 28.5.1923, KV:n arkisto, TKA. 
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kemään kotitaloustyötä ammattina kuten kotitalousopetuksen edistä-
jät. Kekkonen puuttui jälleen talousosaston laajuuteen. Hän ei ym-
märtänyt, miksi kotitaloutta varten tarvittiin ammattikoulussa kahden 
vuoden oppiaika, kun talouskouluissa tehtävästä selvittiin kuuden ja 
kolmen kuukauden kursseilla.146  Kekkosen kantaan vaikutti valmista-
vien ammattikoulujen hallinnollinen asema. Ne kuuluivat kauppa- ja 
teollisuusministeriön alaisuuteen, ja kotitalous vei osan käsityön ja 
teollisuuden ammattiopetusvaroista.147  

Talousosaston lisäksi ongelmia aiheutti päättäminen koulumuodos-
ta. Tampereelle oli mahdollista perustaa valmistavan ammattikoulun 
sijasta korkeampaa ammattiopetusta antava jatkokoululle pohjautuva 
ammattioppilaskoulu, jonka perustamiseen uusi åmmattikoululainsää-
däntö tarjosi edellytykset. Ammattioppilaskoulu olisi ollut ammatti-
taitoa ja ansiotyötä painottava ratkaisu.148  Tyttöammattikoulukomitea 
tähdensi, että tytöt piti johdattaa valmiina ammattilaisina työelämään. 
Opetus annettaisiin työpajaopetuksena työpaikoilla, ja kouluun pääsy 
edellytti kansakoulun ja jatkokoulun suorittamista. Oppilaat olisivat 
jo 16-17-vuotiaita koulusta pois päästessään.149  

Valmistava tyttöammattikoulu perustettiin vuonna 1926 Tampereel-
le.150  Koulu sai myös talousosaston. Käsityö- ja teollisuusalan ammat-
tiopetus sai Tampereen tyttöammattikoulussa kuitenkin vahvan ase-
man, koska koulun ensimmäiseksi johtajaksi valittiin Eva Somersalo, 
joka yritti edustaa nimenomaan tyttöjen käsityö- ja teollisuusalan am-
mattiopetusta. Ennen tyttöammattikoulun johtajaksi siirtymistä hän 
toimi kansanedustajana. Johtajattaren aloitteesta Tampereen kaupun-
ki perusti ammattikoulun pukuompeluosaston suorittaneille tytöille 
kolmannen luokan. Samoin Eva Somersalon aloitteesta tyttöammatti-
koulu alkoi järjestää ammattikursseja työttömille tamperelaisnaisille. 
Ensimmäiset kurssit käynnistyivät keväällä 1929.151  Eva Somersalo to- 

146 Jalmari Kekkosen lausunto 4.4.1923 tyttöammattikoulukomitean mietinnön joh-
dosta, KV:n arkisto, TKA. 

147 Laura Harmaja kritisoi kotitalousopetuksen hajasijoitusta, koska kansakoulun ja 
oppikoulun kotitalousopetus kuului kouluhallituksen alaisuuteen, emäntäkoulut ja ta-
louskoulut kuuluivat maataloushallinnon alaisuuteen ja valmistavien ammattikoulujen 
kotitalousopetus kauppa- ja teollisuushallinnon alaisuuteen. Hän vaati koko kotita-
lousopetuksen hallinnon siirtämistä yhden hallinnon alan piiriin. Laura Harmaja esitti 
kotitaloushallintoa varten omaa keskusvirastoa. Ks. Harmaja, Laura, Onko meillä varaa 
hajaannukseen kotitaloushallinnossa. Kotiliesi 1927, 283. 

148 Ask 52/1920. 

149 Tyttöammattikoulukomitean mietintö 28.5.1923, KV:n arkisto, TKA. 

150 KV:n ptk 1.12.1925, TKA. 

151 Tyttöammattikoulun johtokunnan ptk:t 11.11.1928; 1.2.1929; 3.3.1929, Tyttöam-
mattikoulun arkisto, TKA. 
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teutti Tampereella ideoita, joita hän oli esittänyt valtion ammattikou-
lukomitean jäsenenä. 

Oppilaat 

Ensimmäiset oppilaat otettiin kouluun syksyllä 1926. Pyrkijöitä oli yli 
sata, ja sisään voitiin ottaa 75 tyttöä. Koulun johtokunnan aloitteesta 
perustettiin rinnakkaisluokkia, ja koulun pääsi aloittamaan 110 tyttöä. 
Koulussa toimi kaksi talousluokkaa, kaksi pukuompeluluokkaa ja yksi 
liinaompeluluokka.152  Vuosittain sisäänotettujen oppilaiden määrä 
vaihteli 50:stä sataan. Aloituspaikat riittivät periaatteessa joka kolman-
nelle kansakoulun päättäneelle tytölle. Muilta paikkakunnilta kouluun 
tuli 10-30 prosenttia oppilaista.'53  

Vuonna 1927 kansakoulun päättäneistä tytöistä viidesosa sijoittui 
tyttöammattikouluun. Valmistavat ammattikoulut olivat työväestön 
lasten opiskelupaikkoja. Tytöt jakautuvat kahteen sosiaalisesti erilai-
seen ryhmään. Koulussa oli vakavaraisen ammattityöväestön lapsia 
perheistä, joilla oli varaa pitää tyttäriä kokopäiväisessä koulussa vielä 
pari vuotta kansakoulun jälkeenkin; toisen oppilasryhmän muodosti-
vat leskien ja aviottomien äitien tyttäret.154  Neljäsosa tyttöammatti-
koulussa opiskelleista oli leskiäitien tyttäriä, ja kaikkiaan tytöistä lähes 
puolet oli joko yksinhuoltajien lapsia tai täysin orpoja lastensuojelu-
lautakunnan holhouksessa olevia tyttöjä. 

Taulukko 13. Tyttöamm zttikoululatsten perhesuhteet. 

Molemmat vanhemmat elossa 56,1 
Isä kuollut 24,4 
Äiti kuollut 4,8 
Avioton 9,9 
Täysorpo 4,8 
Yht.% 100,0 
N=41 

Lähde:Tutkimusaineisto. Nuoret.dbf 

152 Tyttöjen ammattikoulun johtokunnan ptk 27.8.1926 § 64, Tyttöammattikoulun 
arkisto, TKA; Tampereen tyttöammattikoulun toimintakertomukset 1926/27; 1927/28. 

153 Tampereen tyttöammattikoulun toimintakertomukset 1926-1935. 

154 Tutkimusaineisto. Nuoret.dbf. 
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Seuraavat esimerkit antavat yksityiskohtaisemman kuvan tyttöammat-
tikoulun oppilasrakenteesta: 

Liisa Tellervo H. (s. 1914) opiskeli tyttöammattikoulussa vuosina 
1927-1929. Hänen isänsä oli työssä nahkatehtaassa aluksi työntekijänä 
myöhemmin työnjohtajana. Perheessä oli yhteensä kolme lasta. Liisa 
pääsi koulun jälkeen työhön kauppaan. Hänen ensimmäiseksi amma-
tikseen on merkitty "liikeapulainen". 

Taimi Linnea L. (s. 1913) kävi tyttöjen ammattikoulua 1927-29. Hän 
oli avioton lapsi, jonka äiti oli kuollut. Hän oli kasvattilapsena yksi-
näisellä tamperelaisnaisella. Taimi työskenteli koulun jälkeen kotiapu-
laisena ja myöhemmin hän sijoittui toimistotyöhön. 

Aune-Kaarina L. (s. 1914) opiskeli tyttöjen ammattikoulun ompe-
luosastolla vuosina 1927-1929. Hänen isänsä oli kuollut vuonna 1917. 
Isä oli ammatiltaan työmies. Äiti teki töitä ompelijana sekä siivoojana. 
Aune-Kaarina oli perheen nuorin lapsi. Hänellä oli kaksi sisarta ja 
kaksi veljeä. Ammattikoulun jälkeen Aune-Kaarina työskenteli ompe-
lijana. 

Taulukko 14. Tyttö- ja poika-ammattikoulua käyneiden huoltajan 
ammatit. 

Ammatti tytöt pojat 
Ammattityöväestö 41,5 57,1 
Rautatieläiset 7,3 8,6 
Tehdastyöväestö 12,2 14,3 
Sekatyöväestö 17,1 8,6 
Palvelujen työntekijät 12,2 - 
Muut 9,7 11,4 
Yht. % 100,0 100,0 
N= 41 35 

Lähde: Nuoret.dbf. 

Valmistavan poika-ammattikoulun oppilaiden rekrytointipohja oli eri-
lainen. Orpoja tai leskiäitien lapsia oli ainoastaan 15 prosenttia. Ti-
lanne oli samanlainen Helsingissä, jossa lukuvuonna 1924/25 Helsin-
gin poika-ammattikoulun oppilaista runsas 16 prosenttia oli leskiäi-
tien tai aviottomien äitien poikia.155  Poika-ammattikoulu oli tyttöam-
mattikoulua selkeämmin ammattityöväestön lasten opinahjo. Ammat-
tityöväestöllä oli varaa kouluttaa lapsiaan muutama vuosi kauemmin 

155 Ryyttäri 1940, 63. 
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kuin muulla työväestöllä. Ammattityömiesten lapsista tuli ammatti-
miehiä ja sekatyöväestön lapsista sekatyöläisiä. Samantapainen kehi-
tys oli nähtävissä 1800-luvun lopulla Englannissa.'56  Poika-ammatti-
koulun oppilaista oli 1920- ja 1930-luvuilla vuosittain kolmesta kah-
deksaan prosenttiin kauppiaiden ja liikkeenharjoittajien poikia. Silloin 
tällöin joukossa oli muutama virkamiesperheen poika.157  

Vähävaraisten tukeminen 

Vuonna 1926 tyttöammattikoulun aloittaneista oppilaista noin nel-
jäsosa joutui keskeyttämään koulun varattomuuden vuoksi. Äidit 
kääntyivät johtajattaren puoleen pyytäen tyttärelleen vaate- ja jal-
kineapua. Opettajat pitivät koulunkäynnin keskeyttämistä valitettava-
na, ja siksi he ryhtyivät pohtimaan keinoja vähävaraisten oppilaiden 
avustamiseksi.158  Ensimmäisenä vuonna osalle oppilaista annettiin il-
maiseksi ruoka koululla. Opettajat hankkivat oppilaille lämpimiä tal-
vivaatteita, ja koulun kautta välitettiin oppilaille työpaikkoja.159  Tyt-
töammattikoulun johtajatar yritti opastaa myös oppilaidensa äitejä, 
jotka kääntyivät ongelmatilanteissa johtajattaren puoleen. Johtajatar 
järjesti heti vuoden 1926 syksyllä äitien illan, jonka aiheena oli sääs-
täväisyys.160  

Valtiovallan organisoima ammattioppiavustusjärjestelmä antoi mo-
nelle leskiäidin tyttärelle mahdollisuuden käydä ammattikoulua. Vuo-
den 1922 köyhäinhoitolaki kiinnitti huomion vähävaraisen nuorison 
ammattiopiskelumahdollisuuksiin.16' Laki ei määrännyt ammattikasva-
tusta kuntien lakisääteiseksi tehtäväksi, mutta ammattikasvatuksen 
maininta köyhäinhoitolaissa osoittaa, että viranomaiset antoivat am-
mattitaidolle tärkeän merkityksen köyhäinhoidossa.162  Valtio ryhtyi 

156 Gillis 1982, 121.124. 

157 Tampereen poikien valmistavan ammattikoulun kertomukset 1920-1935; Ryyttäri 
1940, 63. 

158 Tampereen tyttöammattikoulun toimintakertomukset 1926-1928; Tyttöammatti-
koulun johtokunnan ptk 11.11.1928, Tyttöammattikoulun arkisto, TKA. 

159 Tampereen tyttöammattikoulun toimintakertomukset 1926-1930; Tyttöammatti-
koulun johtokunnan ptk 11.11.1928, TKA. 

160 Tyttöammattikoulun johtokunnan ptk:t 13.9.1926; 31.10.1926; 21.1.1927; 
17.10.1927, TKA. 

161 Köyhäinhoitolaki L6.1922, Ask 145/1922, 35; Suomen köyhäinhoidon ylitarkas-
tajan kirje köyhäinhoitohallituksille. Huoltaja 1922:19, 169. 

162 Böök, Einar, Lasten- ja nuorisonhuolto vuoden 1922 köyhäinhoitolaissa. Sosiaali-
nen aikakauskirja 1923:3, 167. Jo vuoden 1879 vaivaishoitoasetus kiinnitti huomion 
yhteiskunnan huolenpidossa olevien lasten ja nuorten kasvatukseen. Sen mukaan lap-
sille oli varattava tilaisuus koulunkäyntiin. Vaivaishoitoasetus, Ask 10/1879. 
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aluksi tukemaan kaikkein köyhimpien nuorten ammattiopintoja. 
Nämä olivat köyhäinhoito- ja lastensuojelulautakuntien holhokkeja. 
Tämän jälkeen avustuksen saajien piiriä laajennettiin vuosittain. 
Vuonna 1927 valtio ulotti avustukset omassa kodissaan vanhempiensa 
luona asuviin vähävaraisiin nuoriin. Avustuksen perusteeksi riitti va-
raton koti. Valtio oli valmis antamaan tukea 20 ikävuoteen asti.1G3  
Tukea sai ruoka-, vaate-, koulu- ja oppilasmaksuihin sekä oppikirjojen 
ja työvälineiden hankintaan.' Valtion ja kuntien maksamat avustuk-
set kohdennettiin pääsääntöisesti maatalouden, kotitalouden, kaupan 
alan sekä käsityön ja teollisuuden opintoihin näiden alojen oppilai-
toksissa. Opinhaluinen nuori saattoi saada tukea esimerkiksi oppikou-
lunkäyntiin, mutta jokainen tapaus harkittiin erikseen. 

Tampereen kaupunki ryhtyi maksamaan ammattioppiavustuksia vä-
hävaraisille nuorille vuonna 1927. Ensimmäisenä vuonna kaupungin 
ammattioppilasavustuksen sai 60 oppilasta, joista 36 oli tyttöammat-
tikoululaisia.165  Samana vuonna poikien ammattikoulun oppilaista am-
mattioppiavustusta sai ainoastaan kahdeksan oppilasta. Avustus an-
nettiin ruokana ja työtarpeina.166  

Valmistavilla ammattikouluilla oli erilainen asema tyttöjen ja poiki-
en elämässä. Tyttöammattikoulussa painotettiin sosiaalisia näkökohtia 
ja tyttöjen asemaa perheessä. Tyttöammattikoulun sosiaaliseen asen-
teeseen vaikutti ensimmäisen johtajattaren, Eva Somersalon toiminta. 
Poika-ammattikoulut tähtäsivät tiukasti ammattityöhön eivätkä opet-
tajat olleet kiinnostuneita oppilaiden kotioloista. Poika-ammattikou-
luun sijoittuikin vain poikia, joiden perheiden taloudellinen asema 
mahdollisti täyspäiväisen koulunkäynnin. Yksinhuoltajaäitien poikien 
oli vaikea sijoittua esimerkiksi poika-ammattikouluun, koska he pys-
tyivät hankkimaan ansioita tilapäisissä työtehtävissä. Poikien oli tyt-
töjä helpompi saada työpaikkoja erilaisissa apu- ja sekatöissä. Tyttö-
ammattikoulu yritti raivata vähävaraisten kotien tyttärien tieltä suu-
rimmat opiskelun esteet. 

163 Vähävaraisten lasten elinkeino- ja ammattiopetus. Huoltaja 1927:1, 1.2; Elinkeino-
ja ammattiopetus. Huoltaja 1927:6, 61-62. 

164 Vähävaraisten lasten elinkeino- ja ammattiopetus. Huoltaja 1927:1, 1-2. 

165 Tampereella ammattioppiavustuksia maksoi aluksi sekä köyhäinhoitolautakunta 
että lastensuöjelulautakunta, koska vuoden 1918 punaorvot olivat lastensuojelulauta-
kunnan valvonnassa. Vuodesta 1928 alkaen ammattioppiavustusta saattoi saada 20-vuo-
tiaaksi. Vuoden 1929 alusta ammattioppiavustusten maksaminen siirtyi kokonaan las-
tensuojelulautakunnalle. 

166 Tampereen köyhäinhoitolautakunnan kertomus v. 1927; Tyttöjen ammattikoulun 
kertomus lukuvuodelta 1926-27, 1927-28. 
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Oppisisällöt 

Tyttöammattikoulun ensimmäisten luokkien oppilaista vähintään yksi 
kolmasosa opiskeli talousosastolla. Käytännössä kotitaloutta saattoi 
opiskella puolet oppilaista.167  Ammattiaineiden ohella valmistavissa 
ammattikouluissa opiskeltiin yleissivistäviä aineita kuten äidinkieltä, 
laskentoa, kansalaistietoa, kirjanpitoa ja luonnontieteellisiä aineita. 
Tyttö- ja poika-ammattikoulujen yleisten aineiden opetusohjelmat ero-
sivat jonkin verran toisistaan. Samoin eri koulujen opetusohjelmat 
olivat jonkun verran erilaisia, ja ne erosivat ns. yleisestä tuntijaosta. 

Tytöillä äidinkielen opetukseen oli yhdistetty kirjallisuus. Ammat-
tikoulujen äidinkielen opetuksessa asioimiskirjoituksella oli keskei-
nen osuus niin tyttöjen kuin poikienkin kursseissa. Pojilla laskento-
tuntien määrä oli korkeampi kuin tytöillä. Lisäksi pojilla oli luonnon-
tieteellisiä aineita fysiikkaa, kemiaa ja mekaniikaa enemmän kuin ty-
töillä. Ainoastaan Viipurin ja Tampereen tyttöammattikouluissa oli en-
simmäisellä luokalla yksi viikkotunti kemiaa. Terveysoppia oli kaikissa 
tyttöammattikouluissa, ja siihen oli yhdistetty lastenhoidon opetus. 
Pojille terveysoppia opetettiin toisella luokalla viikkotunti ainoastaan 
Tampereen ja Viipurin poika-ammattikouluissa. Tämä aine oli näissä 
kouluissa nimetty ammatilliseksi terveysopiksi.168  

Ammattiopetuksen ohella tyttöjen tehtävä uuden sukupolven kas-
vattajana ja perheenäiteinä otettiin huomioon jokapäiväisessä koulu-
työssä. Kahden vuoden koulukurssiin sisältyi kolmen viikon jakso, 
jolloin ompeluosastojen tytöt perehtyivät kotitalousosaston oppiai-
neisiin, ja talousosaston oppilaat perehtyivät ompelutyöhön. Näin 
kaikki oppilaat saivat opetusta ruuanlaitossa, lapsenhoidossa ja om-
pelutyössä. Aluksi opetusohjelmaan ei kuulunut voimistelua, mutta 
se liitettiin pian opetusohjelmaan, koska opettajat pitivät liikuntaa 
tärkeänä kasvavien nuorten tyttöjen terveydelle.169  

Tyttöammattikoulusta hankittujen tietojen ja taitojen merkitystä tyt-
töjen elämänuralle on vaikea arvioida. Tyttöammattikoulun käyneet 
sijoittuivat ammatteihin, joihin tamperelaistytöt yleensäkin sijoittui-
vat. Ompeluosastolta valmistuneet tytöt tekivät työtä ompelijoina. Ta-
lousosaston käyneet tytöt eivät sen sijaan sijoittuneet kotitalouksiin 
tai laitoskeittiöihin vaan tehdastyöhön. Vuosina 1906-1911 oli Helsin- 

167 Tampereen tyttöammattikoulun toimintakertomukset 1926-1930. 

168 Kertomukset Helsingin, Kotkan, Porin, Tampereen ja Viipurin tyttöammattikou-
lujen toiminnasta v. 1930, 1932; Niinivaara 1939, 49-56; Komiteanmietintö 1928:8, 
Osa 1, 5-8. 

169 Tyttöammattikoulun johtokunnan ptk:t 3.8.1926, 5.9.1927, Tyttöammattikoulun 
arkisto, TKA; Tampereen kaupungin tyttöammattikoulun ohjesääntö 1.12.1925; Tam-
pereen tyttöammattikoulun toimintakertomukset 1926-1928. 
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gin ja Porin tyttöammattikoulusta päässyt 284 oppilasta, joista 52 
prosenttia työskenteli alalla, jolla olivat opiskelleet. Työllisuustilanne 
oli erilainen 1920-luvun lopulla ja 1930-luvun alussa, jolloin tampe-
relaiset tyttöammattikoululaiset olivat sijoittumassa työelämään. Lisäk-
si Tampereen työmarkkinat olivat erilaiset Helsinkiin verrattuna. Hel-
sinkiläistytöt sijoittuivat ompeluliikkeisiin, joita Tampereella ei ollut 
yhtä runsaasti kuin Helsingissä.170  1920-luvun lopussa ammattikoulu-
komitean mukaan lukuisat ammattikoulun käyneet tytöt sijoittuivat 
aivan muihin tehtäviin kuin mitä koulun ammattilinja osoitti.`'` 

Taulukko 15. Tamperelaisten tyttöammattikoululaisten ensimmäi-
set ammatit erikseen talous- ja ompeluosastolta valmistuneet. 

Ammatti 	Talous- ompelu- Yht. 
osasto 	osasto 

Tehtaantyöntekijä 5 6 11 
Ompelija 5 5 
Liikeapulainen 5 2 7 
Palvelija 3 5 8 
Konttorityöntekijä 1 1 
Asiatyttö 1 1 
Ei ammattia 3 4 7 
Harjoittelija 1 1 
Yht.: 18 23 41 

Lähde: Nuoret.dbf. 

Ammattikoulun suorittaneet tytöt siirtyivät kuitenkin pian pois ko-
tiapulaisen töistä tehtaantyöntekijöiksi. Lopulta yli kolmasosa tyttö-
ammattikoulua käyneistä sijoittui tehdastyöhön, 17 prosenttia lii-
keapulaisiksi ja 12 prosenttia ompelijoiksi. Kotitaloustyöhön jäi vain 
kolme tyttöä, vaikka tyttöammattikoululaisista lähes puolet oli ollut 
koulun talousosastolla. Tyttöammattikoulun jälkeen muutamat tytöt 
menivät vielä opiskelemaan iltaisin kauppa-apulaiskouluun. Näitä tyt-
töjä oli 15 prosenttia tyttöammattikoulua käyneistä tutkimusjoukon 
tytöistä.172  

Vuosikymmenen vaihde toi muutoksia tyttöammattikoulun elä-
mään, koska Eva Somersalo luopui vuoden 1929 lopussa johtajan 

170 Komiteanmietintö 1912:8, Osa I, 110-111. 

171 Komiteanmietintö 1928:8, Osa I, 86-89. 

172 Tutkimusaineisto Nuoret.dbf. 
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tehtävästä. Hän jatkoi vielä kuitenkin koulun opettajana. Eva Somer-
salo kirjasi itse toimintansa tavoitteet: "Olen suorittanut työni siinä 
mielessä, että saataisiin mallikoulu, ja tyttöjen ammattiopetus nouse-
maan siitä väheksytystä ja aliarvioidusta asemasta, missä se meillä on 
ollut sekä luottamaan siihen, että ammattiopetuksen merkitys varsin-
kin työväenluokalle selvenisi".13  Eva Somersalon periaatteilla ja toi-
minnalla oli kaksi estettä. Naisten ammattiopetuksen edistäminen 
kohdistui kotitalouteen ja kotitalousalan oppilaitoksiin eikä valmista-
viin tyttöammattikouluihin. Naiset toimivat yhteisessä rintamassa ko-
titaloudellisen ammattiopetuksen edistämiseksi eikä niinkään sellai-
sen ammattiopetuksen edistämiseksi, jota Somersalo tähdensi. Toi-
saalta työväestö oli kiinnostunut kouluttamaan lapsiaan oppikoulussa, 
ja oppikoulu asetettiin ammattikoulutuksen edelle. Ammattikouluun 
menivät ne, jotka eivät voineet käydä oppikoulua. 

6. Tyttöenemmistö kaupallisissa kouluissa 

Kauppa-apulaiskoulu 

Tamperelaistytöt olivat kiinnostuneita liikealan opinnoista, ja kaup-
pakoulussa sekä kauppa-apulaiskoulussa oli Tampereella selkeä tyttö-
enemmistö. Näiden lisäksi tytöt hakivat innokkaasti konttorialan tai-
toja erilaisilta iltakursseilta. Esimerkiksi konekirjoitustaidosta oli etua 
työpaikansaannissa, vaikka se ei läheskään aina ollut pätevyysvaati-
muksena. Iltakouluna toimiva kauppa-apulaiskoulu oli jatkokoulun ja 
tyttöammattikoulun jälkeen työläisperheiden tyttärien merkittävin 
opiskelupaikka, ja vuonna 1927 kansakoulun päättäneistä tytöistä 
noin 14 prosenttia aloitti siellä opinnot. Näistä kuitenkin ainoastaan 
9 prosenttia meni kouluun kansakoulun jälkeen; loput suorittivat en-
nen kauppa-apulaiskoulua kaksivuotisen tyttöjen ammattikoulukurs-
sin. Tytöt, jotka viettivät päivät tehdastyössä, halusivat illalla tehdä 
jotain aivan muuta. Kauppa-apulaiskoulu antoi näille tytöille toivoa 
jostakin paremmasta tai jostakin vaihtoehdosta. 

Kauppa-apulaiskoulu oli perustettu Tampereen kauppaopiston yh-
teyteen vuonna 1901, ja se oli ensimmäisiä Suomessa.14  Oppilailta 
edellytettiin työpaikkaa liike-elämän palveluksessa, mutta vaatimuk-
sesta voitiin tinkiä, jos koulussa oli tilaa. Jo ennen kauppaopiston 
perustamista vuonna 1874 Tampereen Kauppayhdistys oli alkanut pi- 

173 Eva Somersalon kirje kauppa- ja teollisuusministeriölle 22.12.1929, Tyttöammat-
tikoulun kirjekonseptit, Tyttöammattikoulun arkisto, TKA. 

174 Tampereen kauppaoppilaitos 1890-1915, 4. 

TAMPERELAISTYTTÖJEN TIE AMMATTIIN ■ 115 



tää iltakursseja työssä oleville liikeapulaisille.15  Samoin Tampereen 
Liikeapulaisseura oli pitänyt kursseja vuosina 1899 ja 1900 liikeapu-
laisille. "6  Liike-elämän alimmalla tasolla työskentelevien koulutus jär-
jestettiin Suomessa iltakursseina niin kuin esimerkiksi Saksassa ja Eng-
lannissa. Saksassa perustettiin alimmalla tasolla työskenteleviä tyttöjä 
varten kaupallisia iltakouluja 1900-luvun ensimmäisellä vuosikymme-
nellä. Saksassa koulujen perustamiseen vaikutti työläistyttöjen tulvi-
minen alalle, ja he tarvitsivat ammattitietojen alkeita selviytyäkseen 
työtehtävistä kauppa-apulaisina ja konttoriapulaisina."' Saksassa kau-
pallisen koulutuksen puolesta kamppailivat ammattijärjestöt ja nais-
järjestöt. Englannissa iltakursseja alettiin pitää jo 1890-luvulla, jolloin 
paikallisia kouluviranomaisia rohkaistiin järjestämään kaupallisen alan 
iltaopetusta. "8  

Taulukko 16 Tampereen kauppakoulun ja kauppa-apulaiskoulun 
oppilasmäärä 1920, 1925, 1930, 1935 sukupuolen mukaan. 

Oppilaitos 1920 1925 1930 1935 
NM NMNM NM 

Kauppa-apulais- 
koulu 157 	42 119 	69 97 	51 98 	46 
Kauppakoulu 58 	25 57 	30 58 	25 51 	26 
Yht. 215 	67 176 	99 155 	76 149 	72 

Lähde: Tampereen kauppaoppilaitoksen kertomukset 1920/21, 
1925/26, 1930/31, 1935/36. 

Kauppaoppilaitoksille 1920-luku oli vaikea. Lainsäädäntöä ja valtion-
apujärjestelmää yritettiin uusia, mutta uudistuspyrkimykset eivät tuot-
taneet tulosta. Monet oppilaitokset olivat taloudellisissa vaikeuksissa. 
Tampereella opettajia erosi palkkaerimielisyyksien vuoksi.19  

Tampereen kauppa-apulaiskoulun ensimmäisille luokille otettiin 
1920-luvulla vuosittain 90-135 uutta oppilasta. Lukuvuonna 1920/21 
oppilaista oli tyttöjä poikkeuksellisen suuri osuus noin 80 prosenttia. 

175 Rytkölä 1990, 21-22. 

176 Nylund 1929, 84-85. 

177 Adams 1988, 104-105. 

178 Anderson 1988, 8. 

179 Rytkölä 1990, 38. 
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Osuusliike Voi-
man kenkä-
kaupan myyjättä-
riä 1930-luvulla. 
Kenkä-, kangas-
ja kukkakauppo-
jen myyjät olivat 
pääsääntöisesti 
naisia. Sen sijaan 
rauta-, urheilu- ja 
konellikkeiden 
myyjistä 75 pro-
senttia oli mies-
puolisia. Työväen 
keskusmuseo. 

Vuosikymmenen kuluessa tyttöjen osuus vakiintui kahdeksi kol-
masosaksi kuten koko maassakin. Kaupallisten koulujen oppilasmää-
rää ei Tampereella lisätty, vaan esimerkiksi kauppa-apulaiskoulun op-
pilasmäärä putosi. Samalla kun oppilasmäärä kokonaisuudessaan alkoi 
kääntyä laskuun väheni tyttöjen osuus ja poikien määrä lisääntyi.180  

Kauppa-apulaiskoulu ei käytännössä ollut yhden ammattiryhmän 
oppilaitos eikä liikealalla työskenteleminen ollut opiskelun edellytys, 
vaikka liikealan työkokemusta painotettiin kouluun pyrittäessä. Työn-
antajia nimenomaan kehotettiin ohjaamaan nuoria myyjiä, myyjättäriä 
ja konttoriapulaisia kauppa-apulaiskouluun ja lisäksi maksamaan hei-
dän lukukausimaksunsa.181  Kauppa-apulaiskoulussa opiskelleiden, 
vuonna 1927 kansakoulun päätökseen saaneiden tyttöjen joukossa 
oli kuusi tehtaantyöntekijää, neljä konttoriapulaista, kolme palvelija-
tarta, kolme liikeapulaistastä, yksi ompelija ja yksi parturi!82  Seuraa-
vat esimerkit kuvaavat kauppa-apulaiskoulussa opiskelleita tyttöjä. 

180 Tampereen kauppaoppilaitos. Toimintakertomukset 1920-1935: Kauppa-apulais-
koulun toimintakertomukset 1920-1936. 

181 Tampereen kauppaoppilaitos. Toimintakertomukset 1920-1935: Kauppa-apulais-
koulun toimintakertomukset 1920-1936. 

182 Tutkimusaineisto. Nuoret.dbf. 
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Hertta (s. 1913) 
Hertan äiti oli leski, ja isä oli kuollut vuonna 1918. Perheessä oli 
neljä lasta, joista Hertta oli toiseksi nuorin. Äiti oli ammatiltaan om-
pelija. Hertta oli mennyt kansakoulusta suoraan tyttöammattikouluun, 
jossa oli opiskellut liinaompeluosastolla. Hertta työskenteli tyttöam-
mattikoulun jälkeen lastenhoitajana. Hän ehti olla töissä noin vuoden 
verran ennen kuin syksyllä 1930 aloitti opinnot kauppa-apulaiskou-
lussa. Hertta kävi kauppa-apulaiskoulua ainoastaan yhden vuoden, jo-
ten hän keskeytti sen kuten monet muutkin. Hertta työskenteli pal-
velijana. Vuonna 1933 hän avioitui 20-vuotiaana. 

Kirsti (s. 1913) 
Kirsti opiskeli kauppa-apulaiskoulussa vuosina 1928-30, ja hän sai 
koulusta päästötodistuksen. Perheeseen kuului vanhempien lisäksi 
neljä lasta, joista Kirsti oli toiseksi nuorin. Perheen isä oli ammatiltaan 
parturi. Kansakoulun jälkeen Kirsti työskenteli kauppa-apulaisena ja 
ilmeisesti työpaikasta johtui, että hän meni kauppa-apulaiskouluun. 
Kauppa-alasta ei tullut kuitenkaan Kirstin varsinaista ammattia. Hän 
työskenteli jonkin aikaa parturiliikkeesä. Hänen isänsä oli ilmeisesti 
auttanut työpaikan saannissa. Tämän jälkeen Kirsti meni työhön teh-
taaseen. 

Sirkka (s. 1913) 
Sirkka kävi kauppa-apulaiskoulussa vuosina 1928-30. Hänen per-
heeseensä kuului vanhempien lisäksi kuusi lasta, joista Sirkka oli kol-
manneksi nuorin. Isä oli ammatiltaan muurari. Sirkka työskenteli 
konttoriapulaisena, muita ammatteja hänelle ei ole merkitty. 

Säännöllinen opiskelu päivätyön ohella oli raskasta, ja tästä syystä 
keskeyttämisprosentti oli korkea. Vuosina 1920-1930 vuosittain aloit-
taneista 30-40 prosenttia sai kahden kouluvuoden jälkeen päästöto-
distuksen. Esimerkiksi vuonna 1927 koulun aloittaneista neljäsosa 
keskeytti jo ensimmäisenä vuonna. 1930-luvulla päästötodistuksen sai 
noin puolet aloittaneista.183  

Kauppakoulu 

Vuonna 1927 kansakoulun päättäneistä tytöistä noin kolme prosenttia 
kävi Tampereen kauppakoulun. Näistä tytöistä useimmat olivat käy-
neet ennen kauppakoulua kauppa-apulaiskoulun, ja yksi tyttö suoritti 
ensin kaksivuotisen tyttöjen ammattikoulun ja lisäksi vielä kauppa-
apulaiskoulun. Kouluun pyrittäessä oli jo alan opintoja harjoittanei-
den helpompi selvitä pääsytutkinnosta. Kauppakoulun kurssin suo-
rittaminen antoi pätevyyden valtion hallinnossa mm.. postilaitoksen 

183 Tampereen kauppaoppilaitos 1890-1945. 50-vuotismuistojulkaisu, 24-25; Tampe-
reen kauppaoppilaitos. Toimintakertomukset 1920-1930. 
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ja tullilaitoksen virkoihin. Kauppakoulun käynneillä oli sama pätevyys 
kuin viisiluokkaisen keskikoulun suorittaneilla. Kauppakoulut olivat 
päiväkouluja. Kaurpakoulun käyneet saattoivat jatkaa opintojaan 
kauppaopistossa. 18  

Taulukko 17. Tampereen kauppakoulun oppilaiden sosiaalinen 
tausta 1920-1930. 

Huoltajan ammatti 1920/21 1925/26 1930/31 1935/36 
Virkamiehet, 
vapaat ammatit 

1 7 6 4 

Kauppiaat, tehtailijat 13 11 15 9 
Maanviljelijät 25 16 18 10 
Muut liikealalla olevat 11 7 6 16 
Alemmat virkailijat 21 7 13 14 
Pientilalliset 10 3 12 3 
Työvästö 19 49 30 44 
Yht.% 100 100 100 100 
N= 83 87 83 77 
Tyttöoppilaita % 70 66 70 66 

Lähde: Tampereen kauppaoppilaitos. Kauppakoulu. Toimintakerto-
mukset 1920-1930. 

Tampereen kauppakoulussa oli työläistaustaisia opiskelijoita enem-
män kuin koko maan kouluissa keskimäärin. Myös tyttöjen osuus oli 
Tampereella koko maan tasoa korkeampi. Suomessa kauppakoulut 
olivat yleensä kaupunkien keskiluokan tehtailijoiden, kauppiaiden ja 
pikkuliikkeenharjoittajien lasten opinahjoja. Toisen merkittävän op-
pilasryhmän muodostivat maaseudun nuoret, joita oli vähintään nel-
jännes oppilaista.185  

Miksi sitten vain näin vähäinen osa tytöistä sijoittui oppilaitokseen, 
joka sijaitsi kotikaupungissa ja valmisti alalle, josta tytöt olivat selvästi 
kiinnostuneita? Tutkimuskohteena olevan ikäryhmän tytöt ja pojat 
saattoivat pyrkiä kauppakouluun aikaisintaan syksyllä 1929, jolloin 
he olivat vähintään 16 vuotta täyttäneitä. Tällöin oli kuitenkin työt-
tömyys jo lisääntynyt, mikä tuntui työläiskodeissa. Yli 16-vuotiaiden 
tyttöjen ja poikien oli elätettävä itsensä ja tuotava osuutensa yhtei-
seen talouteen. Jos työläisperheiden tytöt ja pojat olivat onnistuneet 
saamaan työpaikan kansakoulun jälkeen, eivät he uskaltaneet jättää 

184 Esim. Tampereen kauppaoppilaitos. Toimintakertomus 1929-30, 44-45. 

185 Liitetaulukko 5. 
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sitä opintojen vuoksi ainakaan työttömyyskaudella. Lisäksi lamakau-
della työläisten mahdollisuudet lastensa kouluttamiseen heikkenivät. 
Työttömänä oleva perheenisä ei pystynyt elättämään opiskelevaa 
nuorta. Toisaalta kauppakoulun opiskelupaikoista käytiin kovaa kil-
pailua, koska ensimmäisille luokille otettiin vain runsaat 40 oppilasta, 
joista tamperelaisten osuus vaihteli 52 prosentista 39 prosenttiin.'" 
Kaikki työläistaustaiset opiskelijat eivät tulleet Tampereelta. Heitä tuli 
myös esimerkiksi Pohjois-Pirkkalaan kuuluneesta Pispalasta ja muista 
lähikunnista. 

Osuusliike Voiman Ylöjärventien myymälä vuonna 1930. Kuvassa myymälän-
hoitaja Paavo Aaltonen. Myymälähenkilökunnan rakenne oli eriytynyt suku-
puolen mukaan. Myyjistä naisia oli yli 80 prosenttia, mutta myymälänhoitajis-
ta naisia oli vain noin 55 prosenttia. Työväen keskusmuseo. 

186 Lukuvuonna 1920/21 ensimmäisillä luokilla oli 48 oppilasta, joista tamperelaisia 
oli 19. Lukuvuonna 1924/25 ensimmäisillä luokilla oli 48 oppilasta, joista tamperelaisia 
oli 22. 
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7. Tytöt ja ammattityö käsityössä ja teollisuudessa 

Opiskelumahdollisuuksien lisääminen 

Ammattimiesajattelu näkyi ammattiopetustilastoissa jo 1920-luvun lo-
pulla. Käsityön ja teollisuuden ammatillisissa oppilaitoksissa oppilas-
määrä lisääntyi moninkertaisesti. 1920-luvun alussa koko maassa kä-
sityö- ja teollisuusalojen oppilaitoksissa oli vain 800 opiskelijaa enem-
män kuin kaupallisen alan kouluissa. Vuonna 1935 käsityön ja teol-
lisuuden opiskelijamäärä oli yli kaksinkertainen verrattuna kauppa-
koulujen ja kauppa-apulaiskoulujen opiskelijamäärään. Kehitys eri 
alojen oppilaitoksissa oli Tampereella ja koko maassa samansuuntai-
nen. 

Taulukko 18. Ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelleiden määrät 
Suomessa 1920-1935.187  

Oppilaitokset 1920 1925 1930 1935 

Maa- metsätalous 2077 3246 4169 4022 
Kotitalous 1188 1651 2062 2219 
Käsityö- ja teollisuus 3941 4527 6231 7852 
Kauppa 3160 3294 3199 3277 
Kotiteollisuus 3 502 3887 1934 2438 
Muut 124 121 249 294 
Yht. 13992 16726 17844 20102 

Lähde: STV 1937. Ammattiopetus. Taulu 194. 

187 Taulukossa ovat mukana kotiteollisuuskoulujen oppilaat. Kotiteollisuusopetus oli 
lähellä käsityön ja teollisuuden ammattikasvatusta. Kotiteollisuudella ymmärrettiin 
yleensä maalaiskodissa myyntiä varten suoritettua käsityötä. Kotiteollisuuskoulut olivat 
tarkoitetut palvelemaan maaseudun nuoria. Ne eivät kuuluneet käsityön ja teollisuuden 
ammattiopetuksen piiriin. Esim. Kosti Huuhka tarkastelee niitä maatalouden ammat-
tiopetuksen yhteydessä. Kotiteollisuuden ja tehdasteollisuuden rajanveto oli ongelmal-
lista ja kotiteollisuus alettiin määritellä siten, että elinkeinoa pidettiin kotiteollisuutena, 
jos sitä harjoitettiin kotona käyttämättä yleensä apuna muuta kuin omaan perheeseen 
kuuluvia. Kotiteollisuusopetuksen juuret juontavat 1700-luvun loppuun ja 1800-luvun 
alkupuolelle. Valtiovalta alkoi tukea kotiteollisuusopetusta v. 1887. 1920- ja 1930-lu-
vuilla kotiteollisuuskoulut olivat järjestetyt kiinteiksi ja kiertäviksi erikseen miehille ja 
naisille. Tällöin niiden oppilasmäärä vaihteli kahden ja kolmen tuhannen välillä. 1930-
luvulla oppilasmäärä kääntyi laskuun. Huuhka 1955, 70-71; Heikkinen 1995, 271-278; 
Kuoppamäki 1922, 61-63. 
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Käsityön ja teollisuuden ammattiopetuksen laajenemiseen vaikutti uu-
sien valmistavien ammattikoulujen perustaminen. Vuonna 1920 Suo-
messa oli yhteensä 11 valmistavaa ammattikoulua, mutta 15 vuotta 
myöhemmin niitä oli toiminnassa 25.'88  Vielä vuonna 1920 Suomessa 
oli ollut kauppakouluja enemmän kuin valmistavia ammattikouluja, 
ja kauppakouluissa oli ollut lähes 600 oppilasta enemmän kuin val-
mistavissa ammattikouluissa. Valmistavat ammattikoulut palvelivat las-
ten- ja nuorisonsuojeluviranomaisten pyrkimyksiä estää nuoria joutu-
masta toimettomuuteen. Oppilasmäärien kohoaminen ei poistanut 
sitä tosiseikkaa, että enemmistö nuorista jäi kuitenkin ammattiope-
tuksen ulkopuolelle.189  

Käsityön ja teollisuuden ammattiopetusta tehostettiin myös vuonna 
1922 perustetun Ammattienedistämislaitoksen kurssien avulla. Laitok-
sen perustivat Suomen Työnantajain Keskusliitto, Suomen Teollisuus-
valtuuskunnan keskuskomitea ja Maataloustuottajain Keskusliitto. Lai-
tos järjesti sekä ammatteihin valmistavia kursseja että täydennys- ja 
jatkokursseja. Ammattienedistämislaitos sai alusta asti valtionapua 
kursseja varten. '9°  

Työnantajat perustivat useita omia ammattikouluja 1920-luvulla.191  
Yhteistä niille oli se, että ne olivat kahta poikkeusta lukuunottamatta 
pojille tarkoitettuja korkeampiasteisia ammattioppilaitoksia. Työnan-
tajien ammattikouluissa työnantajat kasvattivat itselleen työntekijöi-
tä.192  Teollisuuslaitosten ylläpitämät ammattikoulut erosivat kuntien 
valmistavista ammattikouluista monipuolisen opetuksen johdosta. Esi-
merkiksi Walkiakosken oppilaskoulussa toimi aluksi metallityö-, mal-
lipuuseppä- ja sähkötyölinjat. 1930-luvun alussa koulussa ryhdyttiin 
opettamaan ammattimiehiä paperin- ja sellunvallnistustehtäviin, mistä 
sai alkunsa paperiteollisuusosasto. t93  

Käsityön ja teollisuuden ammattiopiskelumahdollisuuksia ja työn-
tekijöiden ammattitaitoa yritettiin parantaa uudistamalla oppisopi-
musjärjestelmää, joka oli vanhin ammattikasvatuskanava käsityö- ja 

188 STV 1937. Ammattiopetus. Taulu 194. 

189 Komiteanmietintö 1933:4, 5-6, 15-16. 

190 Tuomisto 1986, 165-167. 

191 Nordberg 1980, 334. 

192 Yksityisiä yleisiä ammattikouluja olivat Kone- ja Siltarakennus oy:n oppilaskoulu 
(1919), Lohjan Kalkkitehdas oy:n oppilaskoulu (1927), Yhtyneet Paperitehtaat • Val-
keakoski konsernin oppilaskoulu (1929), G. A. Serlachius A/B:n oppilaskoulu (1929), 
Pietarsaaren Konepaja O/Y:n oppilaskoulu (1929), Paraisten Kalkkivuori O/Y:n oppi-
laskoulu (1930). Tuomisto 1986, 148-159; Nordberg 1980, 334.335. Esimerkiksi Wal• 
kiakosken oppilaskoulussa annettiin työnopetusta tehdasosastoilla. Koulu sai oman op-
pilastyöpajan vasta vuonna 1955. 

193 Nordberg 1980, 335-337. 
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teollisuusammatteihin.194  Se oli ollut samalla selkeästi poikien ammat-
tikoulutusväylä.195  Oppisopimuslainsäädännön uudistamisesta oli kes-
kusteltu 1800-luvun lopulta lähtien.i96  Työn tulokset näkyivät vuoden 
1923 oppisopimuslaissa.197  Oppisopimuslaissa määriteltiin oppilaan 
ja työnantajan oikeudet ja velvollisuudet, ja näin turvattiin kum-
paisenkin sopimusosapuolen asema. Työnantajat olivat olleet halut-
tomia pitämään oppilaita.i98  Samalla oppisopimuslain oli tarkoitus olla 
ratkaisu nuoriso-ongelmaan. Viranomaiset pyrkivät sijoittamaan nuo-
ria oppilaiksi käsityöläis- ja kauppiasperheisiin siten, että oppilaat 
asuivat työnantajan luona käsityöläiskodissa. Kasvatus kunnon ihmi-
seksi ja ammattitaito oli mahdollista saavuttaa yhtaikaa.199  

Ammattiopetus ja sukupuoli 

Ammattiopiskelujärjestelmä oli jakautunut sukupuolen mukaan. Käsi-
työn ja teollisuuden ammattitaidon edistäminen kohdistui suurim-
maksi osaksi vain poikiin. Käsityö- ja teollisuusalalla tytöt sijoittuivat 
pääasiassa valmistaviin ammattikouluihin. Teollisuuskouluissa ja tek-
nillisissä opistoissa ei ollut 1920-luvulla tyttöoppilaita paria kolmea 
enempää. Tytöt alkoivat kiinnostua teknillisestä koulutuksesta 1930-
luvun lopulla, jolloin teollisuuskouluihin perustettiin kutomateolli-
suuslinjoja ja kemianlinjoja. 

194 Oppisopimusjärjestelmässä ammattiin valmistuminen oli tapahtunut oppipoika- ja 
kisällivaiheen kautta. Suomessa ammattikuntalaitos lakkautettiin vuonna 1869, ja täy-
dellinen elinkeinojen harjoittamisen vapaus tuli mahdolliseksi vuoden 1879 elinkeino-
lain seurauksena. Vuoden 1869 jälkeen ei ammatinharjoittamisluvan saamiseksi enää 
vaadittu samanlaista oppilasaikaa eikä pätevyyskoetta. Ammattikuntajärjestelmässä an-
nettiin kaikki työssä tarvittavat taidot. Urakehitys oli selkeä ja työn saanti turvattu. 
Harmaja 1921, 57; Tuomisto 1986, 118, 123; Wright, V. von, Oppisopimuslain synty, 
ammatinharjoittajain suhtautuminen siihen sekä lain selityksiä. Suomen teollisuusval-
tuuskunnan Helsingissä 8.-9. 12.1923 pidettävän kokouksen ohjelma ja keskustelu-
kysymykset, 3; Andy Greenin mukaan koko 1800-luvun ajan Englannissa oppisopimus-
koulutus oli keskeisin teknisen ammatin oppimisväylä. Teknillisen alan koulut alkoivat 
käynnistyä vasta vähitellen 1800-luvun puolivälin jälkeen. Green 1994, 81-89. 

195 Kyöstiö 1955, 40-41. Ammattikuntajärjestys oli puhunut yksinomaan pojista. Ai-
noastaan yhdessä pykälässä tuodaan esiin mahdollisuus, että käsityötaidon saavutta-
neelle naiselle voidaan myöntää oikeus palvella mestaria ja mahdollisuus päästä käsi-
työn itsenäiseksi harjoittajaksi. 

196 Komiteanmietintö 1912:8, 19-28; Ks. myös Komiteanmietintö 1910:20. 

197 Ask 125/1923. 

198 Wright, V. von, Oppisopimuslain synty, ammatinharjoittajain suhtautuminen sii-
hen sekä lain selityksiä. Suomen teollisuusvaltuuskunnan Helsingissä 8.-9.12.1923 pi-
dettävän kokouksen ohjelma ja keskustelukysymykset, 3-5; Ks. myös Tampereen kä-
sityöläiskoulujen kertomus 1923/24, 1. 

199 Tolonen, Eemil, Ammattikasvatuksen antaminen kuntain huolenpidossa oleville 
lapsille. Huoltaja 1923, 186-187; Huoltaja 1924, 126-128. 
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Taulukko 19. Teollisuuden ja käsityön ammattioppilaitosten oppi-
laat sukupuolen mukaan vuosina 1920 ja 1931. 

1920 1931 
Koulut tytöt pojat tytöt 	pojat 
Valmistavat ammattikoulut 337 484 823 	1133 
Yleiset ammattilaiskoulut 876 1628 552 	1564 
Ammattioppilaskoulut 17 	100 
Teollisuuskoulut 355 1312 
Teknilliset opistot 148 236 
Yhteensä 1213 2615 1392 	4345 

Lähteet: Komiteanmietintö 1933:4, 30; STV 1937. Ammattiopetus. 
Taulu 194; Ammattikoulujen tarkastajan kertomus 1920/21. Kauppa-
ja teollisuushallituksen tiedonantoja. 

Vuonna 1930 teollisuuden työntekijöistä oli naisia noin 27 prosent-
tia.200  Alan oppilaitoksissa joka viides opiskelija oli naispuolinen. Nä-
mäkään luvut eivät kuvaa täysin todellista tilannetta, koska tyttöjen 
opiskelupaikat olivat ainoastaan valmistavissa ammattikouluissa tai 
iltaisin toimivissa yleisissä ammattilaiskouluissa. Suomessa oli 1920-
luvulla toiminnassa kaksi teollisuuslaitosten omistamaa tyttöammatti-
koulua. Juuri näissä kahdessa työnantajan tyttöammattikoulussa tulee 
esiin tyttöjen ammattiopetuksen tavoitteiden ristiriitaisuus. Kymin-
tehtaiden ylläpitämä valmistava ammattikoulu oli tarkoitettu sekä ty-
töille että pojille, ja se perustettiin vuonna 1914.201  Kymiyhtiön kou-
lussa opetettiin tytöille kotitalouden ja käsitöiden lisäksi kankaanku-
dontaa sekä puu- ja kasvitarhanhoitoa. Tyttöammattikoulu ei pyrkinyt-
kään ammattityöntekijöiden kouluttamiseen. Siellä kasvatettiin sen si-
jaan työmiehille vaimoja.2°2  

Toinen teollisuusyrityksen ylläpitämä tyttöammattikoulu perustet-
tiin Nokialle, kun Suomen Gummitehdas Osakeyhtiö lahjoitti vuonna 
1924 miljoona markkaa ammattikoulua varten. Aluksi piti perustaa 
poika-ammattikoulu, mutta Nokialta ei löytynyt tarpeeksi suurta huo-
neistoa, ja poikien ammattikoulun perustaminen lykkääntyi. Nokia 
Aktiebolag (paperitehdas) luovutti koulun käyttöön huoneen ja nämä 

200 Vattula 1981, 74; Hjerppe 1988, 287. 

201 Niinivaara 1939, 13-25; Polin 1932, 29-34. 

202 Kymiyhtiön ammattikoulussa korostuivat ammattiopetuksen ohella ideologiset ta-
voitteet. Vuonna 1929 kouluun perustettiin pojille kolmas luokka, ja sen tavoitteiksi 
kirjattiin luotettavien valkoisten ammattityöläisten, aluksi metallityöläisten kasvatus. 
Ks. Polin 1932, 34. 
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kaksi yhtiötä päättivät perustaa tyttöammattikoulun. Koulu aloitti toi-
minnan vuonna 1925. Nokian tyttöammattikoulussa kuten muuallakin 
tytöt opiskelivat pukuompelu-, liinaompelu- ja talousosastoilla. Nokian 
tyttöammattikoulu perustettiin kotien sivistystason kohottamiseksi.203  

Taulukko 20 a. Tyttöjen lukumäärä kansakoulupohjaisissa eri 
alojen ammatillisissa oppilaitoksissa v. 1920 ja 1930. 

Oppilaitos 1920 1930 
Maanviljelys- ja 
maamieskoulut 127 223 
Karjanhoitokoulut 595 1468 
Kotitalouskoulut 1188 1736 
Meijerikoulut 42 77 
Puutarhakoulut 25 15 
Kauppalliset koulut 1878 1503 
Teollisuus- ja käsityö 
Valmistavat ammattikoulut 337 823 
Yleiset ammattilaiskoulut 876 552 
Yht. 5068 6397 

Taulukko 20 b. Tyttöjen lukumäärä kansakoulupohjaisissa am-
matillisissa oppilaitoksissa elinkeinoaloittain v. 1920 ja 1930. 

Elinkeinoala 1920 1930 
Maatalous 789 1783 
Kotitalous 1188 2136 
Teollisuus ja käsityö 1213 975 
Kauppa 1878 1503 
Yht. 5068 6397 

Lähteet: Maataloushallituksen kertomukset 1920 ja 1930; Ammatti-
koulujen tarkastajan kertomus 1920/21. Kauppa- ja teollisuushallituk-
sen tiedonantoja. Komiteanmietintö 1933:4; Kauppaoppilaitosten 
kertomukset. 

Tyttöjen opiskelumahdollisuudet lisääntyivät maataloudellisissa oppi-
laitoksissa, kotitalousoppilaitoksissa ja valmistavissa tyttöammattikou-
luissa. Valmistavien tyttöammattikoulujen opetusohjelma oli kuiten-
kin ristiriitainen, koska puolet opiskelijoista oli talousosastolla ja toi- 

203 Heinäri, Tyyne, Tehdasseudun tyttäriä kotitaloutta oppimassa. Nokian ammatti-
koulu. Kotiliesi 1926, 539. 
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nen puoli joko puku- tai liinaompeluosastolla, ja tästä syystä valmis-
tavien ammattikoulujen oppilasmäärien kohoaminen ei merkinnyt sa-
massa suhteessa tyttöjen käsityö- ja teollisuusammattitaidon lisäänty-
mistä. Uudet valmistavat ammattikoulut lisäsivät itseasiassa yhtä pal-
jon kotitalousopetusta. Kaupanalalla opiskelevien tyttöjen määrä vä-
heni, koska muutamia kauppa-apulaiskouluja lakkautettiin 1930-luvul-
la. Helsingissä toimi eri alojen erityisammattikouluja kuten puuteol-
lisuus-, vaatturi-, verhoilija-, ompelija- ja maalariammattikoulut, joissa 
oli vuonna 1930 oppilaina 100 poikaa ja 17 tyttöä.204  Tyttöjen am-
mattiopetus alkoi kuitenkin vähitellen laajentua palvelualoille. Tästä 
on esimerkkinä Suomen Parturi- ja Kähertäjäliiton Helsingin osaston 
parturiammattikoulu. Vuonna 1935 käynnistyi Helsingissä hotelli- ja 
ravintola-alan erityisammattikoulu.205  Teollisuustyönantajat sen enem-
pää kuin kunnatkaan eivät nähneet tarpeellisenaperustaa ammatillisia 
oppilaitoksia naisvaltaisen teollisuuden aloille.2  

Tyttöjen ja poikien koulu-uralla oli ammattiopetuksen asema erilai-
nen. Kun tytöt pääsivät 14-15-vuotiaina tyttöammattikoulusta, olivat 
he mitä todennäköisimmin saaneet kaiken ammattiopin loppuelä-
määnsä varten. Pojilla sen sijaan vasta alkoi todellinen opintoura, kun 
he yrittivät saada oppisopimuspaikan valmistavan ammattikoulun jäl-
keen ja jatkoivat ehkä myöhemmin opiskelua teollisuuskoulussa. 

Tamperelaistytöt ja oppisopimukset 

Uuden lain säätämisen jälkeen oppisopimuskoulutus säilyi poikien 
ammattioppiväylänä. Työelämässä ja työnjaossa tuli esiin ammattikun-
talaitoksesta periytyviä arvostuksia, jotka koskivat erityisesti naisten 
tehtävissä vaadittavaa ammattitaitoa. Naisten työhön käsityö- ja teol-
lisuusalalla ei yhdistynyt samankaltaista ammattitaitovaatimusta kuin 
miesten työhön.207  

Oppisopimuslain toteuttaminen alkoi Tampereella joulukuussa 
1923 kaupunginvaltuuston määrätessä työnvälitystoimiston johtokun-
nan toimimaan toistaiseksi ammattioppilaslautakuntana. Ammattiop-
pilaslautakunta perustettiin seuraavana vuonna.208  Oppisopimuskou- 

204 Komiteanmietintö 1933:4, 31. 

205 Komiteanmietintö 1928:8, 5; Heikkinen 1995, 326. 

206 Esim. Komiteanmietintö 1933:4, 30-33. 

207 Purvis 1989, 103, 126-127, 158.160. June Purvis on selvittänyt naisten sijoittumista 
teknillisün iltaoppilaitoksün Englannissa 1800-luvulla. Naisopiskelijat raivasivat tiensä 
näihin oppilaitoksiin, mutta heille tehtiin erilaiset opintosuunnitelmat kuin miehille. 

208 Tampereen työnvälitystoimiston johtokunnan ptk 28.12.1923, lite 36; Tampereen 
KV:n ptk 18.3.1924, TKA. 
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Tampereella oli 
1920- ja 1930-lu-
vuilla leipomois-
sa muutama op-
pisopimus oppilas 
tavoitteena val-
mistua leipurin 
ammattiin. Leipo-
moissa työskente-
li leipureiden ja 
sokerileipureiden 
lisäksi tai-
kinanalustajia, 
koneenkäyttäjiä, 
lämmittäjiä, me-
kaanikkoja fa 
aputyövoimaa. 
Leipomotyöaikaa 
sääteli 20.1.1928 
annettu leipomo-
työlaki. Työväen 
keskusmuseo. 

lutuksen jonkinasteisesta elpymisestä kertoo, että vuoteen 1930 men-
nessä oli ammattioppilaslautakuntia perustettu 17 kaupunkiin ja kah-
delle tehdaspaikkakunnalle. Vuoteen 1927 mennessä oli koko maassa 
rekisteröity 1244 oppisopimusta, joista vajaa puolet oli tehty Helsin-
gissä. Ylivoimaisesti suurin osa oppilaista oli metalli- ja koneteolli-
suudessa.209  

Tampereen ammattioppilaslautakunta luetteloi ensimmäisenä teh-
tävänään käsi- ja teollisuusammateissa työskentelevät oppisopimus-
ikäiset eli alle 18-vuotiaat nuoret. Työpaikoilta tavattiin 180 alle 18-
vuotiasta nuorta, joista 44:lle lautakunta onnistui saamaan oppisopi-
muksen. Osa näistä nuorista oli mennyt työhön ennen oppisopimus-
lain voimaantuloa, joten heitä ei varsinaisesti luettu lain piiriin kuu-
luviksi. Sopimuksista 37 tehtiin tamperelaisen suurteollisuuden kans- 

209 Kuusi, Eino, Sosiaalipolitiikka, 233. 
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sa ja loput käsityöliikkeiden ja pienteollisuuden kanssa.210  1920-luvun 
puolivälin jälkeen Tampereen ammattioppilaslautakunta onnistui saa-
maan aikaiseksi 30-40 uutta oppisopimusta vuosittain. Oppisopi-
musoppilaista oli tyttöjä 15-10 prosenttia. 

Taulukko 21. Voimassa olleiden oppisopimusten kokonaismäärä 
ammattialoittain Tampereella vuosina 1925, 1927, 1930. 

Ammattiala 	 1925 1927 1930 

Maalari 	 1 6 6 
Metalli- ja koneteollisuus 	49 78 126 
Verhoilija 1 
Satulaseppä 2 2 
Kutomo- ja vaatetusteollisuus 
Pukuompelu 	 1 7 7 
Kirjapainoala 	 22 32 45 
Kelloseppä 3 3 
Kulta- ja hopeaseppä 	4 6 6 
Valokuvaaja 1 
Puuseppä 	 1 1 1 
Leipuri 	 4 13 18 
Parturi 	 3 5 11 
YHTEENSÄ 	 85 153 227 
TYTTÖJÄ 	 13 21 26 
POIKIA 	 72 132 201 

Lähde: Tampereen ammattioppilaslautakunnan kertomukset 1925, 
1927, 1930. 

Vuosina 1930-1935 suoritti ammattinäytteen sata ammattioppilasta, 
joiden joukossa oli vain kahdeksan tyttöä. Heistä kuusi valmistui par-
turiksi, yksi valokuvaajaksi ja yksi latojaksi.211  Valmistuneiden joukos-
sa oli mm. kahdeksan viilaajaa, viisi rautasorvaajaa, kaksi valajaa ja 
yksi levyseppä. Tampereen metalliteollisuus kasvatti omat ammatti-
miehensä. Oppisopimussuhteessa olevista tamperelaisista noin 51 
prosenttia työskenteli suurteollisuuden palveluksessa ja loput pie-
nemmissä käsityö-ja pienteollisuusliikkeissä.212  Kaksi suurinta työnan- 

210 Tampereen ammattioppilaslautakunnan kertomus v. 1924; Ammattioppilaslauta-
kunnan ptk:t v. 1924, 1925, TKA. 

211 Tampereen ammattioppilaslautakunnan kertomukset 1930-1935. 

212 Esim. Ammattioppilaslautakunnan ptk:t 14.1.1927, 28.10.1927, TKA; Tampereen 
ammattioppilaslautakunnan kertomukset v. 1925, 1927, 1930. 
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tajaa olivat työllistäneet yli puolet ammattioppilaista. Virallisia ja am-
mattioppilaslautakunnan rekisterissä olevia ammattioppilaita ei ollut 
naisvaltaisessa vaatetusteollisuudessa eikä kenkä- ja nahkateollisuu-
dessa.213  

Tyttöjä työskenteli lukuisissa tamperelaisissa ompelu- ja muotiliik-
keissä, mutta näiden pikkuliikkeitten omistajat olivat haluttomia te-
kemään oppisopimuksia, joihin liittyi aina pitkäaikaisia velvotteita. 
Esimerkiksi modisteille eli naisten hattujen valmistajille ei ollut ole-
massa mitään systemaattista ammattikasvatusta. Systemaattista koko-
päiväistä ompelu- ja vaatetusalan opetusta oli vain tyttöammattikou-
lujen ompeluosastoilla.214  

Graafinen teollisuus sekä kampaamo- ja parturiliikkeet olivat aloja, 
joissa tarjoutui tytöillekin oppisopimuspaikkoja. Kuitenkin tyttöjen 
asema oli erityisesti kirjansitomoissa ristiriitainen. Työnantajien mu-
kaan naisten työ kirjansitomoissa ei ollut ammattityötä vaan aputyötä 
eikä vaatinut ammattiopetusta. Kirjatyöntekijöiden Liitto vaati vuonna 
1927, että oppisopimuslakia oli noudatettava myös kirjansitomo-
alalla.215  

Miesten työ käsityö- ja tehdaslaitoksissa oli muotoutunut sellaiseksi, 
että siihen sisältyi erillinen oppilasvaihe, ja naiset olivat aputyövoi-
mana.2t6  Metalliteollisuudessa ja pienemmissä tehdas- ja käsityövers-
taissa jatkui oppilaskasvatuskäytäntö uuden lain säätelemänä, ja tähän 
vaikutti vuosisatainen ammattikuntalaitos, jossa oppilaat olivat oppi-
poikia. Kysymys oli työnjaosta. Naiset ja miehet työskentelivät eri 
teollisuuden aloilla. Naiset sijoittuivat tulitikkutehtaisiin, tekstiiliteh-
taisiin ja tupakkatehtaisiin, jossa suorittivat työn, ja miehet hoitivat 
työnjohdon. Samoilla työpaikoilla naiset ja miehet tekivät erilaisia töi-
tä, ja heidät oli sijoitettu eri työpisteisiin. Naiset toimivat miesten 
alaisuudessa.217  Tämä näkyi myös tamperelaisissa tekstiilitehtaissa. 

Tyttöjen oli kaikkialla poikia vaikeampi päästä oppisopimuskoulu-
tukseen. Keski-Euroopassa pojille annettiin mahdollisuus ammatti-
taidon hankkimiseen. Saksassa tyttöjen osuus ammattioppilaista oli 
ainoastaan noin 14 prosenttia.218  Vuonna 1923 Wienissä väestönlas-
kun mukaan naisia oli lähes puolet ammatissatoimivasta väestöstä, 

213 Jalkinealan ammattiopetusta alettiin järjestää 1930-luvun alussa. Ks. seuraava luku 
yleisestä ammattilaiskoulusta. 

214 Kekkonen, Jalmari, Elämänuran ja ammatin valinta, 107-108. 

215 Suonoja 1977, 70; Lähteenmäki 1995, 295-296. 

216 Wikander 1988, 116-118, 219. 

217 Wikander 1992, 37-38; Jenson 1989, 145-151. 

218 Peukert 1987, 110. 
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mutta ammattioppilaista vain neljäsosa. Tytöt pääsivät oppilaiksi 
yleensä vain ompeluliikkeisiin, joissa työpäivät olivat pitkiä ja oppilas 
joutui olemaan joskus ensimmäiset kuukaudet jopa ilman palkkaa.219  

Tamperelaisilla työpaikoilla oli omia oppilaskasvatuskäytäntöjä, jot-
ka toimivat kaupungin ammattioppilaslautakunnan ulkopuolella. 
Työnantajat pitivät oppilaita mutta eivät välttämättä tehneet heidän 
kanssaan virallista sopimusta. Esimerkiksi Finlaysonilla kasvatettiin 
pojista laitosmiehiä, mutta tyttöjä ei ollut siellä ammattioppilaina. Fin-
laysonille vuonna 1926 apupojaksi mennyt Kosti Mäkelä kertoi uras-
taan: 

"Olihan verstaassa kulunut runsas vuosi, kun rohkaisin 
mieleni ja menin kutomonjohtajan puheille. Pyysin laitos-
miesoppilaaksi. Hän suostui pyyntööni ja niin se oppiminen 
aloitettiin. Olin kutojan ensin runsaan vuoden ja kutojan 
paikkaa vaihdettiin aika usein, helpommista vaikeisiin ko-
neisiin. Kutojan ammatti oli opeteltava täydellisesti, siinä 
otettiin huomioon seuraavat seikat: työn määrä, laatu ja 
raaka-aineen säästävä käyttö. Otettiin huomioon myös työs-
tä poissaolot, myöhästymiset ja fyysinen kunto. Eteenpäin ei 
päässyt, jollei täyttänyt vaatimuksia. Minä läpäisin tämän 
seulan. Kutomomestari haki minut konttoriin ja kysyi, ha-
luaisinko mennä teknilliselle oppilaitokselle kutomakurssille 
iltasilla. Tehdas maksaisi kyllä kurssimaksun. Olinhan minä 
siellä kaksi vuotta ja sain sekä teoreettista että käytännön 
opetusta...Kukaan tehtaan laitosmiehistä ei halunnut opet-
taa, koska pitivät sitä ammattisalaisuutena. Ammattihan 
täytyi kutomossa opetella joskus erehdysten ja kokemusten 
kautta. "220  

Kutomateollisuudessa pojat koulutettiin laitosmiehiksi. Uraan sisältyi 
oppilasvaihe. Nainen oli kutojana uransa huipulla. Kutojan ammatti 
opittiin etenemällä helpommasta kankaasta vaikeampaan. Välttämät-
tömät taidot opetti joku toinen kutoja oman työnsä ohessa. Naisten 
ammattitaito kehittyi erilaisen vaiheen kautta. Ammattitaitoista hyvää 
kutojaa arvostettiin ja hän itse oli ylpeä työstään: 

"Lapinniemellä kannoin puolia automaattikoneeseen. In-
sinööri sanoi, että olisin ollut hyvä oppimaan, että hän ei 
anna työtodistustakaan kun lähden pois. Mutta antoi se kui- 

219 Roberts 1984, 64-68; Wegs, 107; Purvis 1989, 32-33; Jenson 1989, 147; Horn 
1988, 80-81. 

220 Miettinen 1990, 124-125. 
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tomaan. Siivosin sen koneen, ja kaveri sanoi takaani, että 
siivoa se sitten hyväksi, sillä laitosmies vaatii kauheasti. Mä 
ajattelin, että en tänne koneita tule siivoamaan. Kun olin 
siivonnut, se toi tukin päälle ja käski ruveta kutomaan. Sa-
noin, että en minä osaa. Sitten se takakumppani opetti mul-
le kankaansolmun. Silloin kudottiin vain yhtä konetta. Se 
sanoikin, ettei ole noin hyväoppista likkaa nähnyt ikinä. 
Mä opin heti sen solmun tekemään. Sitä solmua eivät kaikki 
osaa tehdä, se menee niin, ettei se solmu aukea millään. 
Pellavatehtaalla olin kutojana koko ajan. Ensin kudoin sel-
laisia juuttisäkkejä. En ollut siinä kai kun pari viikkoa, kun 
laitettiin pyyheliinoja kutomaan. Siitä vietiin lakanaan. Sit-
ten haettiin insinöörin toimistoon ja sanottiin, että salvettia 
kutomaan. Sanoin, että en osaa, ja insinööri löi nyrkkiä 
pöytään ja sanoi tietävänsä, että osaan. Oli sitten sellainen 
Rosenlundin Tilda, joka opetti kutomaan niitä salvetteja. Sit-
ten mut vietiin pöytäliinakoneisiin. Kudoin pöytäliinoja ja 
automaattisia viimeksi. "221 

Teollisuustyön muuttuminen ja jako pienempiin työvaiheisün vaikut-
ti siihen, miten tietyt tehtävät jaettiin miesten ja naisten välillä. Naiset 
olivat saaneet tehtävät, joissa ei katsottu tarvittavan tiettyä ammattiin 
oppimisvaihetta. Kuten edellinen esimerkki osoitti, naisten työltä 
edellytettiin taitoa ja oppimiskykyä. Kysymys ei niinkään ollut työn 
vaativuudesta tai siitä, kuinka monimutkainen ja vaikeasti opittava 
työprosessi oli. Naiset tekivät tehtaissa eri töitä kuin miehet. Kysymys 
oli työtehtävän statuksesta.222  Naisten työntekoon on liitetty tilapäi-
syys, ja naiset sijoittuivat usein rutiininomaisiin ja avustaviin tehtä-
viin.223  Tämäntapainen sisäänrakentunut työnjaon malli sääteli myös 
koulutusta, ja se ilmenee erinomaisesti Tampereella. Siitä on osoituk-
sena selkeästi se, mihin työpaikkoihin ammattioppilaita otettiin, ja 
millaisia esitietoja heiltä edellytettiin. Kun poika otettiin työhön teh-
taaseen, oli aina olemassa mahdollisuus, että häntä ryhdyttiin koulut-
tamaan ammattimieheksi, jos pohjakoulutus oli kunnossa. Eino Ahl-
gren on muistellut uransa alkua oppipoikana seuraavasti: 

"Ensimmäinen päivä oli kyllä kamala, kun minä jouduin 
seitsemänkymmenvuotiaitten pappojen kanssa öljyämään 
semmosia vanhoja laakereita. Minun työnäni oli vaihtaa 
niihin veegalangat. Sitten tuli insinööri Laurila, jota sanot- 

221 Hilda Mäkysen haastattelu. 

222 Wikander 1992, 39. 

223 Jenson 1989, 145-151. 
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tiin pistemikoksi, joka sanoi, että ei ole sopivaa nuoren mie-
hen kiipeillä täällä teikoilla ja korjailla villalankoja. Seu-
raavana päivänä sain sitten määräyksen mennä verstaalle 
oppipojaksi. Oli päätetty, että ammattikoulun käyneen täy-
tyy päästä itseään kehittään muallekin kuin villalankojen 
vaihtamiseen... „224 

Oppisopimusoppilaiden työolot ja palkkaus 

Oppisopimuslaki ei lisännyt oleellisen paljon ammattiopiskelumah-
dollisuuksia. Välittömästi lain voimaanastumisen jälkeen käynnistyi 
keskustelu sen toteuttamisperiaatteista. Ongelmakohtia olivat edel-
leen työnantajien epäluuloinen suhtautuminen lain tuottamiin velvoit-
teisiin. Lain tarkoituksena oli ammattitaidon kohottaminen, mutta oli 
vaikea pakottaa työnantajat solmimaan oppisopimuksia. Ammattiop-
pilaslautakuntien puheenjohtajat pohtivat myös, olisiko ollut mahdol-
lista ulottaa lain voima ennen vuotta 1923 tehtyihin sopimuksiin, ja 
olisiko ollut mahdollista ulottaa sopimukset jo 18 vuotta täyttäneisiin 
henkilöihin.225  

Oppisopimuslaki aiheutti ristiriitoja, koska aina ei ollut selvää, oli-
ko työ, jota nuoret liikkeissä tekivät sellaista ammattityötä, että työ-
suhde oli tulkittava oppisopimussuhteeksi. Työnantajien haluttomuus 
ottaa oppilaita ilmeni joskus siten, että nuori työntekijä siirrettiin toi-
seen tehtävään, jota ei voinut katsoa ammattityöksi. Näin työnantaja 
vapautui lain asettamasta velvoitteesta.226  

Tampereella oli poikienkin vaikea päästä oppisopimusoppilaaksi. 
Tampereen Käsityö- ja tehdasyhdistys kehotti työnantajia ottamaan 
oppilaita, mutta uusi lainsäädäntökään ei saanut työnantajia innostu-
maan oppilaiden pidosta.227  Kun kansakoulun päätti vuosittain noin 
200 poikaa, oli noin 10-15 prosentilla periaatteessa mahdollisuus 
päästä oppisopimuskoulutukseen.228  Vuonna 1927 kansakoulun päät-
täneistä pojista ainoastaan 11 onnistui pääsemään oppisopimuskou-
lutukseen. Se on noin viisi prosenttia tästä ikäryhmästä. Pojista peräti 
kahdeksan oli käynyt ensin poikien ammattikoulun. Näiden poikien 

224 Ruohonen, Ajan Rattaat: Eino Ahlgrenin haastattelu, 150-151. 

225 Keskustelupöytäkirja ammattioppilaslautakuntien edustajien kokouksessa säätyta-
lolla Helsingissä 22. ja 23. toukokuuta 1925, 3-4, 10-15. 

226 Esim. Tampereen ammattioppilaslautakunnan ptk 12.9.1925, TKA; Ammattioppi-
laslautakunnan kertomus 1925; Keskustelupöytäkirja ammattioppilaslautakuntien edus-
tajien kokouksessa säätytalolla Helsingissä 22 ja 23 toukokuuta 1925, 10-11, 62-67. 

227 Tampereen Käsityö- ja tehdasyhdistyksen valtuutettujen kokous. Käsityö- ja teol-
lisuus 1926, 13. 

228 Tampereen ammattioppilaslautakunnan kertomukset 1924-1930; Tampereen kan-
sakoululaitoksen kertomus 1925-1930. 
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kanssa työnantajat tekivät kirjalliset sopimukset. Ammattioppilaiden 
osuus on kuitenkin noin yhdeksän prosenttia, kun mukaan otetaan 
myös ne ammattioppilaat, joilla ei ollut kirjallista sopimusta.229  

1920-luvun lopussa alkanut pulakausi ja joukkotyöttömyys vaikut-
tivat oppisopimusjärjestelmään siten, että vuosittain solmittujen so-
pimusten määrä putosi nopeasti. Lamavuosina uusien oppisopimus-
ten määrä putosi kolmannekseen siitä, mitä niitä oli tehty 1920-luvun 
jälkimmäisellä puoliskolla. Työnantajat eivät olleet halukkaita otta-
maan uusia velvotteita, koska vakituisia ja pitkäaikaisia työntekijöitä-
kin jouduttiin irtisanomaan.230  Vuonna 1930 Tampereella rekisteröi-
tiin ainoastaan 11 uutta oppisopimusta ja vuonna 1931 putosi uusien 
sopimusten määrä seitsemään.23I  

Oppisopimuskoulutus oli ammattialasta riippuen kolmi- tai nelivuo-
tinen. Oppiaika ei saanut olla neljää vuotta pitempi. Oppilas oli kol-
me ensimmäistä kuukautta ns. koeajalla, jonka kuluessa molemmilla 
osapuolilla oli mahdollisuus irtisanoa sopimus. Oppilaan palkka riip-
pui sekä oppialasta että oppivuosien määrästä. Palkka kohosi tietä-
myksen ja taidon eli oppivuosien mukana. Vuonna 1930 parhaimmin 
palkattuja olivat kaivertajaoppilaat, joiden viikkoansio oli 185 mark-
kaa. Toisena vuonna palkka oli kohonnut 230 markkaan ja neljäntenä 
vuonna kaivertajaoppilas ansaitsi jo 305 markkaa viikossa. Selvästi 
muita huonommin palkattuja olivat valokuvaaja- ja modistioppilaat. 
He ansaitsivat ensimmäisenä vuonna 60 markkaa viikossa ja kolman-
tena vuonna 95 markkaa. Huonoa palkkaa saivat oppilaat, jotka toi-
mivat alalla, jossa naisia oli mukana. Tähän kuuluvat mm. graafinen 
teollisuus ja kirjapainot.232  

Tytöt yleisessä ammattilaiskoulussa ja teollisuuskoulussa 

Oppisopimuskoulutuksessa olevien oli opiskeltava iltaisin yleisissä 
ammattilaiskouluissa, joiden edeltäjiä olivat sunnuntaikoulut ja käsi-
työläiskoulut.233  Tampereen käsityöläiskouluissa oli ollut viimeisenä 

229 Tampereen ammattioppilaslautakunnan kertomukset 1930-1935; Tutkimusaineis-
to. Nuoret. 

230 Tampereen ammattioppilaslautakunnan ptk:t esim. 27.3.1925, 29.5.1925, 
26.8.1925, TKA; Tampereen ammattioppilaslautakunnan kertomukset v. 1924-1930. 

231 Tampereen ammattioppilaslautakunnan kertomukset v. 1930-1931. 

232 Tampereen ammattioppilaslautakunnan kertomus 1930. 

233 Oppipojille ryhdyttiin antamaan 1800-luvun alussa yleissivistävää opetusta sun-
nuntaikouluissa. Ensimmäinen sunnuntaikoulu perustettiin Turkuun. Pian sunnuntai-
kouluja perustettiin myös muihin kaupunkeihin. Koulunkäynti tuli kisälleille pakolli-
seksi vuonna 1842. Vuoden 1858 asetuksella sunnuntaikoulut laajennettiin kaksiluok-
kaisiksi, ja niiden jatkoksi perustettiin kaksivuotisia iltakouluja. Vuoden 1885 asetuk-
sella sunnuntaikoulut muutettiin alemmiksi ja ylemmiksi käsityökouluiksi. Sunnuntai- 
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lukuvuonna 1923-1924 yhteensä 50 oppilasta, joista tyttöjä oli yli 
puolet. Koulun muuttuessa lukuvuoden 1924/25 alussa yleiseksi am-
mattilaiskouluksi oppilasmäärä kääntyi nousuun, kun syksyllä ilmoit-
tautui ensimmäiselle luokalle 56 oppilasta ja toiselle luokalle 15 op-
pilasta. Tyttöoppilaiden osuus kääntyi samalla voimakkaaseen las-
kuun. Syksyllä 1924 koulun oppilaista ainoastaan noin viidesosa oli 
tyttöjä. Seuraavana vuonna tyttöjen osuus oli pienentynyt edelleen; 
se oli ainoastaan 12 prosenttia.

234  

Tyttöjen ja naisten opiskelua teollisuuskoulussa ja yleisessä ammatti-
laiskoulussa ei oltu rajoitettu millään säädöksillä, mutta tyttöjä ei Tam-
pereella näihin oppilaitoksiin juurikaan sijoittunut. Tampereella käsityön 
ja teollisuuden opiskelijamäärä lisääntyi 1920-luvun alusta 1930-luvun 
puoliväliin yli nelinkertaisesti. Poika-ammattikoulun lisäksi oppilaiden 
määrä kohosi yleisessä ammattilaiskoulussa ja teollisuuskoulussa. 

Taulukko 22. Opiskelijoiden määrä käsityön ja teollisuuden kan- 
sakoulupohjaisissa 	ammatillisissa 	oppilaitoksissa 	Tampereella 
1920, 1925, 1930, 1935. 

Oppilaitos 	 1920 	1925 	1930 	1935 

	

NM 	NM 	NM 	NM 

Poika-ammattikoulu 
Yleinen ammattilais- 

- 71 - 88 - 	105 	- 	164 

koulu 45 54 9 57 1 	81 	23 174 
Tyttöammattikoulu/ 
ompelu 66 	- 	109 
Teollisuuskoulu - 46 - 60 - 	225 216 
Teollisuuskoulu/Iltak. - 	114 94 
Muut kurssit - 16 - 	31 	3 41 
Oppisopimusoppilaat - 11 68 7 	72 	1 70 

Yhteensä 45 171 20 289 74 	628 	136 759 

Lähteet: Poika-ammattikoulun kertomukset, Tyttöammattikoulun ker-
tomukset, Yleisen ammattilaiskoulun kertomukset, Ammattioppilas-
lautakunnan kertomukset, Tampereen teollisuuskoulun kertomukset. 

kouluja ei tarvittu enää kaupungeissa alkeisopetuksen antamiseen. Vuoden 1912 am-
mattikasvatuskomitea yritti tehostaa työssäkäyvien nuorten opintoja käsityöläiskouluis-
sa uudistamalla oppisisältöjä. Komitean esitykset eivät kuitenkaan toteutuneet. Vuoden 
1920 asetus muutti alemmat ja ylemmät käsityöläiskoulut yleisiksi ammattilaiskoulu ksi. 
Ask 51/1920; Komiteanmietintö 1918:2, 13-19. 

234 Tampereen käsityöläiskoulujen kertomus 1923/1924; Tampereen yleisen ammat-
tilaiskoulun kertomukset 1925-1935. 
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Tampereella tyttöjen määrä oli pieni verrattuna muiden isojen kau-
punkien yleisiin ammattilaiskouluihin. Yleisillä ammattilaiskouluilla 
oli eri kaupungeissa erilainen asema tyttöjen ja poikien ammattiopin-
noissa. Viipurin ja Turun yleisissä ammattilaiskouluissa tyttöjen 
osuus 1920-1930-luvuilla oli selvästi korkeampi kuin Tampereella. Tu-
russa tyttöjä oli noin kolmannes oppilaista ja Viipurissa tyttöjä oli 
joinakin vuosina yli puolet oppilaista. Helsingin yleisessä ammattilais-
koulussa oli joskus selkeä tyttöenemmistö.235  Hämeenlinnan yleisessä 
ammattilaiskoulussa tyttöjä oli noin 40 prosenttia. Turussa, Hämeen-
linnassa ja Kuopiossa tyttöoppilaiden määrään vaikutti se, ettei paik-
kakunnalla ollut tyttöammattikoulua tai muuta ammatillista oppilai-
tosta.236  

Alkuvaiheessa yleisen ammattilaiskoulun opetus noudatti käsityö-
läiskoulujen aikana vakiintunutta opetusohjelmaa. Kaksivuotisen 
kurssin aikana opiskeltiin yleisiä aineita ja ammattiaineita. Tyttöjen 
ja poikien opetus oli ollut käsityöläiskoulun aikana yhteistä lukuunot-
tamatta ammattipiirustuksen tunteja. Tässä oppiaineessa tytöillä oli 
ollut oma ryhmä, jossa opetettiin ammattipiirustuksen ohella käsitöi-
tä. Opetukseen oli sisältynyt kaavapiirustusta, värien ja mallien som-
mittelua sekä vaateompelua.237  Tyttöjen erillinen käsityönopetus jäi 
ammattipiirustuksen yhteydestä pois, koska tyttöoppilaiden määrä vä-
heni. Tamperelaistytöt eivät olleet kiinnostuneita yleisen ammattilais-
koulun tarjonnasta. 1920-luvun alussa Tampereen käsityöläiskouluissa 
oli ollut tyttöjä enemmän, koska kaupungissa ei vielä silloin ollut 
tyttöammattikoulua. Teollisuustyössä olevat tamperelaistytöt eivät 
opiskelleet iltaisin omaan työalaansa liittyviä aineita, vaan he menivät 
jatkokouluun ja kauppa-apulaiskouluun. Tytöt opiskelivat mieluum-
min yleissivistäviä aineita tai aineita, jotka antoivat mahdollisuuden 
alan vaihtoon. 

Tampereen yleistä ammattilaiskoulua yritettiin kehittää ja laajentaa 
monipuolisemmaksi ammatilliseksi oppilaitokseksi kurssitoiminnan 
avulla.238  Vuonna 1931 koulun yhteyteen hyväksyttiin Kähertäjäin Lii- 

235 Helsingin, Viipurin ja Turun käsityöläiskoulujen kertomukset lukuvuonna 1920/21 
ja yleisten ammattilaiskoulujen kertomukset 1925/26, 1930/31, 1935/36. 

236 Helsingin, Viipurin, Turun, Kuopion, Hämeenlinnan yleisten ammattilaiskoulujen 
kertomukset 1920-1930. 

237 Tampereen käsityöläiskoulujen kertomus 1923/24; Tampereen yleisen ammatti-
laiskoulun kertomukset 1924/25, 1925/26. 

238 Tampereen yleisen ammattilaiskoulun kertomukset 1926/27-1930/31. Jatkokurs-
seja alettiin pitää 1920-luvun jälkimmäisellä puoliskolla. Syksyllä 1926 koulussa aloit-
tivat kone- ja rakennusteollisuuden jatkoluokat. Nämä erikoisluokat olivat tarkoitetut 
työssäkäyville jo aikaisemmin kaksivuotisen yleisen ammattilaiskoulun suorittaneille 
ammattimiehille. Jatkoluokkien avulla oli tarkoitus kehittää ammattitaitoa tai valmen-
tautua teollisuuskoulua varten. 
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ton Tampereen osaston kolmivuotiset parturioppilaskurssit. Partu-
rioppilaat suorittivat syyskuun 1931 alusta alkaen äidinkielen, ammat-
tilaskennon, kansalaisopin, ammattihygienian ja kirjanpidon kurssit 
yleisessä ammattilaiskoulussa yhden lukuvuoden aikana.239  Lukuvuon-
na 1932/33 oppilasmäärää kasvatti kenkäteollisuusluokka, jonka op-
pilaat olivat tamperelaisten jalkinetehtaiden nuoria työläisiä.24°  

Tampereen teollisuuskoulussa tytöt olivat 1920-luvulla harvinaisia. 
Teollisuuslaitoksissa työnjohtajia olivat miehet, ja alan opetus teolli-
suuskoulussa oli työnjohtajakoulutusta.241  Teknilliseen opistoon tyt-
töjä ilmestyi enemmän 1930-luvun alun jälkeen, mutta teollisuuskou-
lussa ei yhtaikaa opiskellut neljää tyttöä enempää. Vuonna 1886 toi-
mintansa aloittanut Tampereen teollisuuskoulu olikin tarkoitettu "ete-
ville työmiehille, jotka halusivat hankkia teknillisiä tietoja pystyäk-
seen työnjohtajiksi tai hoitamaan paremmin ammattiansa".242  1920-lu-
vulla koulun kurssin suorittaminen kesti kaksi yhdeksän kuukauden 
mittaista lukukautta.

243  Pääsyvaatimuksena oli 17 vuoden ikä, kansa-
koulun päästötodistus sekä kahden vuoden työkokemus alalta, jota 
tarkoittavalla koulun osastolla aikoi opiskella.

244  

Teollisuuskoulussa oli järjestetty vuodesta 1889 lähtien säännölli-
sesti iltakursseja tamperelaiselle teollisuustyöväestölle.245  Tekstiiliteol 
lisuuden kaupungissa kutomateollisuuskurssi oli tärkeä, ja se järjes-
tettiin ensimmäisen kerran vuonna 1906.246  1920-luvun kutomateol-
lisuuskursseilla ei ollut naisopiskelijoita. Vuonna 1930 valmistui ku-
tomailtakurssilta yhdeksän oppilasta, joiden joukossa oli yksi tyttö. 
Vuoden 1931 syksyllä alkaneen kurssin oppilaista oli jo neljäsosa nai- 

239 Tampereen ammattioppilaslautakunnan kertomus toiminnasta v. 1930, 4. 

240 Tampereen yleisen ammattilaiskoulun kertomus 1932/33. 

241 Vrt esim. Kekkonen, Jalmari, Elämänuran ja ammatin valinta, 121. 

242 Talvitie 1962, 32-34. 

243 Vuonna 1847 annettiin asetus, jossa säädettiin teknillisten reaalikoulujen perusta-
misesta Helsinkiin, Turkuun ja Vaasaan. Niiden tarkoituksena oli antaa koulutusta sel-
laisille nuorukaisille, jotka halusivat omistautua teollisuusammatteihin. Suomen teknil-
listä opetusta uusittiin vuoden 1858 asetuksella. Sunnuntaikoulujen oppilaille avautui 
mahdollisuus opiskella myöhemmin teknillisissä reaalikouluissa. Asetuksen jälkeen Hel-
singin reaalikoulu alkoi kehittyä omaan suuntaansa. Vuonna 1886 annettiin asetus teol-
lisuuskouluista, joita määrättiin perustettavaksi Helsinkiin, Turkuun, Vaasaan, Kuopi-
oon, Tampereelle ja Viipuriin. Ks. Rousi 1986, 11-29, 54-55; Valorinta 1986, 63.72. 

244 Tampereen teollisuuskoulussa oli aluksi kaksi osastoa, kone- ja rakennusosasto. 
Rakennusosasto jaettiin vuonna 1891 huonerakennus- ja kulkulaitosrakennusosastoiksi. 
Vuonna 1906 kouluun perustettiin väliaikaiset ammattiosastot kutoma-, paperi-, ja tek-
nokemiallista teollisuutta varten. Valorinta 1986, 29-30; Talvitie 1962, 5-6, 9. 

245 Ask 24/1885. 

246 Talvitie 1962, 70-71. 32-34. 
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sia. Kutomakurssi oli tällöin suosittu, koska se järjestettiin vaikeana 
pula-aikana, ja ilmeisesti tehtaista lomautetut työntekijät pyrkivät 
opintielle.247  Kurssin ohjelmaan kuului kutomateknologiaa, sidosop-
pia, kaavanharjoitusta, suunnittelua, tehdaskäytännön järjestelyä, las-
kentoa ja ammattipiirustusta.248  Erikoiskurssien oppilaista monet kes-
keyttivät opintonsa jo syyslukukaudella ja kaikki loppuun asti mukana 
olleetkaan eivät saaneet kurssitodistusta.249 

 Kurssilaiset olivat tampe-
relaisia tehdastyöläisiä, joilla oli kansakoulupohja ja alan työkoke-
musta. 

Syksyllä 1928 käynnistyi oppilaitoksessa teknillinen iltakurssi, jonka 
tavoitteena oli teollisuuskoulun suorittaminen kuusivuotisena ilta-
kurssina.250  Vuosina 1928-1938 iltakurssin aloitti 378 miesopiskelijaa, 
joista vuoteen 1945 mennessä oli valmistunut yhdeksän prosenttia.251  

Tampereen teknillisen oppilaitoksen järjestämällä kurssitoiminnalla 
oli tärkeä merkitys tamperelaisen työväestön ammattikouluttajana, 
koska useiden eri alojen kurssit tarjosivat työssäkäyville mahdollisuu-
den opiskeluun ja ammattitaidon kehittämiseen. Samalla teknillinen 
oppilaitos on esimerkki, kuinka ammattikoulutuksen voi hankkia jo 
useita vuosia työelämässä olleena. Tämä oli kuitenkin pääasiassa mies-
ten ammattikoulutusmuoto. Teollisuuskoulun ja erikoiskurssien op-
pilaiden keski-ikä oli noin 24-25 vuotta. Naiset ja tytöt olivat tässä 
vaiheessa usein sidottuja kotiin, ja he olivat jättäneet työelämän ai-
nakin vähäksi aikaa. 

Ammattiopiskelumahdollisuuksien lisääminen ei vielä sotien välisel-
lä kaudella oleellisesti muuttanut ammattiopetuksen asemaa yhteis-
kunnassa. Suomalaisissa käsityöläisperheissä lapset laitettiin oppikou-
luun eikä käsityöläistraditiota ylläpidetty kotona. Suomeen ei ollut 
muodostunut sellaista työläisaristokratiaa kuin muihin maihin. Oppi-
koulu ja ammatilliset oppilaitokset olivat kilpailutilanteessa, jota esi-
merkiksi työläiskirjailija Alli Walli kosketteli 1930-luvulla ilmestynees-
sä romaanissaan. Hän käytti miehen suulla puheenvuoron ammat-
tiopetuksen puolesta, mikä oli sinällään harvinainen kannanotto kau-
nokirjallisuudessa. 

247 Esimerkiksi Suomen Trikoolla oli työntekijöitä v. 1929 noin tuhat, joista vähen-
nettiin tällöin 243 ja seuraavana vuonna vielä 49 henkilöä. Ks. Raevuori 1954, 181. 

248 Tampereen teknillisen oppilaitoksen vuosikertomukset 1923-1939. 

249 Tampereen teknillisen oppilaitoksen vuosikertomukset 1923-1939. 

250 Tampereen teknillisen oppilaitoksen vuosikertomus 1928/29, 6; Talvitie 1962, 
97. 

251 Talvitie 1962, 98-99. 
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uuden ja köyhän maan ei kannattaisi uhrata kan-
salaistensa aikaa ja voimia teoreettisiin tietoihin ja opintoi-
hin. Kohta ollaan siinä, että meillä on joka toinen ihminen 
oppinut ja sivistynyt; pystytään kyllä keskustelemaan hie-
nosti ja henkevästi, osataan vähän vieraita kieliä monger-
taa ja muistetaan kasviopista ja historiasta joitakin haja-
tietoja, mutta sitä, mikä on kansakunnan varsinainen mah-
ti ja voima, taloudellista riippumattomuutta ei saavuteta ru-
nojen lukemisella tai yrttien keräämisellä, siihen tarvitaan 
pitkälle kehittynyttä ammattiopetusta, yhteiskunnallista tie-
toa ja koko kansakunnan varallisuuden kohottamista. Meil-
lä alkaa kohta olla lukeneita liiaksi, mutta meillä ei tule 
koskaan olleeksi käteviä ihmisiä liikanaisesti. "252  

8. Nykyajan tehtaantyttö 

Tyyne Maija Salmisen teoksessa Tehtaantyttö on päähenkilönä nuori 
työläistyttö. Salminen kuvaa nuorten työläisten arkipäivää, työssä-
käyntiä, vapaa-aikaa, kotioloja, nuorten seurustelua ja avioitumista. 
Salminen kuvasi itselleen tuttua yhteisöä, sillä hän oli tehdastyönte-
kijä ennen kirjailijanuraansa.253  Hän on tavoittanut Tehtaantyttö-ro-
maanissaan juuri tämän nuoren työläistytön elämän arjen, jota ei voi-
nut katkaista mikään muu kuin avioliitto työläispojan kanssa. 

"Kulosaaren huvila-asutus oli kaunista, mutta tämä Ho-
peasalmentie oli kaikista kaunein. Että ihmiset saivat asua 
näin kauniisti ja leveästi? Tytöt kadehtivat tätä kauneutta 
niiltä, jotka sen omistivat. He kadehtivat jokaista hyvinpuet-
tua ihmistä, joka tuli heitä vastaan. Olisi ollut onnea asua 
näin. Tällainen elämä ei kuitenkaan tulisi heidän osalleen. 
Vaikka he toisinaan ajattelivat ja toivoivat kaikkea mah-
dollista, niin sittenkin he ymmärsivät, että oli olemassa eräs 
raja, jonka yli he eivät omin voimin päässeet, eikä maail-
massa ollut ketään, joka olisi tahtonut heitä auttaa. Kar-
keantyöntekijöitä he vaan olivat ja tulisivat sellaisina pysy-
mään. Ja vastakohdaksi, ikäänkuin tasapainoksi elämän 
kovuudelle rehoitti heidän rinnoissaan täyttymättömien toi-
veiden sarja. Eivät he olleet laskevia, kylmiä, ilkeitä, vaikka 
heidän elämänsä sellaista edellyttikin. He olivat pieniä ih- 

252 Walli, Alli, Näköala yli kattojen, 63. 

253 Palmgren 1984, 315-319. 
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misiä, nuoria naisia, joille elämä oli kovaa. Pinta oli kova 
ja sen täytyikin kovettua kestääkseen kaikki vaivat ja rasi-
tukset, mutta syvällä pinnan alla asui haaveilija, onnenet-
sijä, joka uneksi onnesta tehtaan työnhälinänkin keskellä. 
Heillä ei ollut mitään korkeata tulevaisuudentoivetta, mihin 
he olisivat pyrkineet. Ainoa, minkä he varmasti tiesivät, oli: 
joka päivä me tulemme vanhemmaksi! - Kaikki muu oli 
sattuman varassa. Päivä taittoi toisen päivän. Aamulla työ-
tä kahdeksan tuntia, illalla kotiin syömään ja sitten va-
pauteen, vaikkapa sellaiseen vapauteen, joka oli mitä ah-
taimmissa puitteissa. Näin tulisi tapahtumaan aina, jollei 
sattuisi sairautta tai avioliittoa jonkun työläispojan kanssa, 
mutta sekään ei keskeyttäisi päivien tasaista kulkua työn 
ja kodin välillä. "254  

Todennäköistä oli, että tamperelaisen työläistytön tie kulki tehtaan 
portin kautta. Säännöllinen koulunkäynti oli kestänyt useimpien elä-
mässä vain kuusi vuotta, osalla kahdeksan vuotta. Kouluvuosien jäl-
keen alkoi jokapäiväinen ansiotyö. Tehtaantytön elämä jäsentyi päi-
vätyöstä, harrastuksista ja kotielämästä perheen keskuudessa. Tämän-
kaltainen oli tyypillinen kaupunkilaisen työläistytön elämänkulku seit-
semän ja 20 ikävuoden välillä. 

Taulukko 23. 15-19-vuotiaiden tamperelaisten tyttöjen ja poikien 
ammatti- ja elinkeinoalat vuonna 1930. 

Ammattiala 	 Tytöt 	Pojat 
Teollisuustyöntekijät 	 52 	65 
Palvelualan työntekijät 	7 	15 
Kotitaloustyöntekijät 	 25 	6 
Konttoristit 	 13 	9 
Työnjohtajat & esimiehet 	1 	2 
Itsenäiset elinkeinon harj. 	1 	1 
Maataloustyöntekijät 	 1 	2 
Yht.% 	 100 	100 

N=2450 N=1637 

Lähde: SVT VI C. Vuoden 1930 väestönlaskenta Tampereella. 

254 Salminen, Tyyne Maija, Tehtaantyttö, 10-11. 
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Tamperelaistytöt ja -pojat kävivät työntekijätason ammatillisia oppi-
laitoksia tai jatkokoulua. He eivät sijoittuneet teollisuuskouluun ja 
kauppakouluun, jotka avasivat tien keskiluokkaisiin ammatteihin. Ne 
ikäluokat, jotka olisivat voineet sijoittua oppilaitoksiin olivat ansio-
työssä. 15-19-vuotiaista tamperelaistytöistä oli vuonna 1930 noin 92 
prosenttia ansiotyössä, ja ainoastaan viisi prosenttia oli opiskelijoi-
ta.255  Opiskelu oli poikkeuksellinen etuoikeus. 

Tytöt hakivat ansiotyön puuvilla-, pellava-, tai trikootehtaista, ja 
enemmistö ansiotyössä käyvistä 15-19-vuotiaista tamperelaistytöistä 
oli teollisuustyöntekijöitä ja heistä 84 prosenttia työskenteli kutomo-
ja vaatetusteollisuuden työntekijöinä.25  Tämän jälkeen tyttöjä sijoittui 
eniten paperiteollisuuden työntekijöiksi. Tekstiiliteollisuuden osuus 
oli yhtä suuri kaikissa ikäryhmissä. Puu- ja paperiteollisuudessa työs-
kennelleiden naisten osuus oli kuusi prosenttia.257  Poikien tilanne oli 
erilainen. 15-19-vuotiaita poikiakin työskenteli suhteellisesti eniten 
tekstiiliteollisuuden palveluksessa, mutta näiden osuus oli ainoastaan 
runsas kolmannes. Poikia työllistivät metalliteollisuus, rakennusteol-
lisuus sekä puu- ja paperiteollisuus.

258  

Työ antoi leiman kaikelle toiminnalle, ja se vaikutti vapaa-aikaan ja 
opiskeluun. Tehdas antoi toimeentulon ja taloudellisen riippumatto-
muuden, mutta samalla se sijoitti tytön tehtaantytöksi, tehtaalaiseksi. 

"Vielä unissaankin Mimmi oli tekevinään koteloita. Hän ja 
Oili olivat kotelokoneita. Hui! noin vaan he valmistivat ko-
telon! Kädet tekivät muutaman määrätyn, täsmällisen liik-
keen ja kotelo oli valmis. Satoja, tuhansia koteloita he teki-
vät päivässä. Oksanen seisoi vieressä ja hykersi käsiään. 
Näitä koneita minä en myy miljoonallakaan markalla, sa-
noi hän. Se oli uni se!"259  

Tehtaantyttö oli 1920-luvun nykyajan kaupunkilaistyttö, vaikka hän 
ei ollutkaan se nykyajan tyttö, joka tuli tutuksi kirjallisuudesta ja suo-
malaisesta elokuvasta.26o  Nykyajan tyttö oli aikakauden teksteissä 
konttoristi. Kirjallisuudesta löytyy esimerkkejä työläistaustaisista nuo- 

255 SVT VI C. Tampereen väestölaskenta 27.11.1930. Taulu XII. Ammatinharjoittajat 
ryhmiteltynä iän, elinkeinohaarojen ja ammattiaseman mukaan, 67-73. 

256 SVT VI C. Tampereen väestölaskenta 27.11.1930, 67-73: Taulu 2, Väestö jaettuna 
syntymävuosien, sukupuolen ja siviilisäädyn mukaan. 

257 Liitetaulukko 3. 

258 SVT VI C. Tampereen väestölaskenta 27.11.1930. Taulu XII. 

259 Salminen, Tyyne Maija, Tehtaantyttö, 138-139. 

260 Vrt. esim. Hapuli 1992 et al., 107. 
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Tampereen jatko-
koulun retkeily-
kerhon tyttöjä 
hiihtoretkellä 
1920-luvulla. 
Tampereen mu-
seoiden valokuva-
arkisto. 

rista tytöistä, jotka kuitenkin ammattinsa ja vähintään keskikoulun 
kautta sijoittuivat konttoriin. Näille tytöille oma tausta saattoi muut-
tua ongelmaksi, joka piti salata.261  

Noin puolet vuonna 1927 kansakoulun päättäneistä tamperelaisty-
töistä sijoittui tehtaaseen. Naisvaltaisen tekstiiliteollisuuden valtavasta 
vetovoimasta ja sen merkityksestä tehdaskaupungin työläistytöille an-
taa käsityksen yhden ikäluokan koulunkäynnin ja työhön menon tar-
kastelu. Tehtaassa työskenteli jossain vaiheessa 54 prosenttia näistä 
tytöistä. Jos tamperelaistyttö ei mennyt työhön tehtaaseen, hän sijoit-
tui kotiapulaiseksi tai myyjättäreksi. Nämä olivat ne vaihtoehdot, jot-
ka lähes kaikkialla teollistuneissa kaupungeissa olivat vain vähän kou-
lutusta saaneiden tyttöjen ulottuvilla.262  

261 Valtonen, Hilja, Älä nuolaise ennenkuin tipahtaa, 15, 19-21; Walli, Alli, Näköala 
yli kattojen. 

262 Ks. esim. Linton 1988, 388-389; Roberts 1984, 54-64; Horn 1988, 77-78. 
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Taulukko 24. Vuonna 1927 kansakoulun päättäneiden tyttöjen 
ensimmäinen ja toinen ammatti. 

Ammatti I % II 
Tehtaantyöntekijöitä 78 42,4 82 44,6 
Ompelijat, kutojat 13 7,1 18 9,8 
Kotiapulaisia 26 14,1 12 6,5 
Myyjät, liikeapulaiset 25 13,6 32 17,4 
Asiatytöt 5 2,7 2 1,1 
Konttoriapulaiset 13 7,1 16 8,7 
Harjoittelijat, oppilaat 6 3,2 1 0,5 
Ei tietoa 18 9,8 18 9,8 
Sairaanhoitaja/sairaala-apulainen 2 1,1 
Alakansakoulunopettaja 1 0,5 
Yht. 184 100,0 184 100,0 

Lähde: Tutkimusaineisto. Nuoret. dbf. 

Tamperelaistyttöjen ammatillinen liikkuvuus oli vähäistä. Muutamat teh-
taantytöt vaihtoivat työpaikkaa ja menivät myyjättäriksi ja konttoriapu-
laisiksi. Tehtaantytöt olivat halukkaita alanvaihtoon, ja tätä osoittaa tam-
perelaisten tehtaantyttöjen kaupallisten aineiden iltaopiskelu. Tehdas-
työssä olevista tytöistä 60 prosenttia opiskeli iltaisin jatkokoulussa tai 
oli suorittanut jatkokoulun kurssin. Tehdastyössä olevat jatkokoulutytöt 
olivat valinneet opintoalakseen liikelinjan, joka oli vastapainona päivä-
työlle ja antoi toivon noususta toisenlaiseen työhön.263  

Palvelijan työ ei kiinnostanut tamperelaistyttöjä enää 1920-luvun 
loppupuolella, eivätkä tyttöammattikoulun talousosaston suorittaneet 
tytöt sijoittuneet välttämättä kotiapulaisiksi. Kotiapulaisen paikat vä-
henivät, ja palvelijattarien määrä oli kääntynyt laskuun jo 1900-luvun 
alussa. Vuonna 1920 oli työnantajan taloudessa asuvia palvelijattaria 
noin 14 prosenttia ammatissa toimivista naisista. Ammattitaitoisia ta-
loudenhoitajia tarvittiin myös muualla kuin yksityistalouksissa. Naisia 
työskenteli kouluissa, sairaaloissa ja muissa laitoksissa erilaisissa ta-
lous- ja puhtaanapitotehtävissä. Näiden työntekijöiden määrä kohosi 
1920-luvun kuluessa. Vuonna 1930 palvelijattaret mukaan lukien eri-
laisissa taloustöissä olevien naisten osuus ammatissa toimivista naisis-
ta oli 17 prosenttia.

264  

263 Tutkimusaineisto Nuoret.dbf. 

264 SVT VI C 1930. Tampereen väestölaskenta 27.11.1930. 
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Taulukko 25. Tehtaantyttöjen kouluopinnot kansakoulun jälkeen. 

Koulu 	tyttöjä 
Tyttöammattikoulu 11 14 
Jatkokoulu 
Liikelinja 19 24 
Kotitalous 6 8 
Käsityöt 9 12 
Päiväjatko 7 9 
Muut 5 6 
Kauppa-apulaiskoulu 4 5 
Ei opintoja 17 22 
Yht. 78 100 

Lähde: Tutkimusaineisto: Nuoret.dbf 

Ilman ammatillisia opintoja jääneet tamperelaistytöt sijoittuivat teol-
lisuustyöhön ja kotiapulaisen työhön. Tyttöammattikoulua käyneille 
koulu avasi helpommin tien muihin tehtäviin. Toimistotyöhön onnis-
tui sijoittumaan myös muutamia sellaisia tyttöjä, jotka eivät olleet 
käyneet mitään koulua kansakoulun jälkeen. Samoin tytöt, jotka olivat 
käyneet kuusivuotisen kansakoulun jälkeen pari vuotta oppikoulua, 
sijoittuivat liikeapulaisiksi ja konttoristeiksi. Nämä tytöt kävivät Tam-
pereella konekirjoituskursseja ja muita mahdollisia maksullisia kurs-
seja, jotka antoivat heille ammatillisia valmiuksia. Merkittävä konekir-
joittajien kouluttaja oli 1920-luvulla Osakeyhtiö Systema. Se perusti 
ensimmäisen konekirjoituskoulun vuonna 1914 ja Tampereen koulu 
avattiin vuonna 1920.265  

Tamperelaistyttöjen työhön sijoittumiseen vaikutti ajanjakson ta-
loudellinen kehitys ja työvoiman kysyntä erityisesti tekstiili- ja vaate-
tusteollisuudessa, jonka piirissä työskenteli vuonna 1930 yli 18 000 
naista. Näistä oli Tampereella 5400 eli noin 29 prosenttia kaikista 
tekstiilitehtaiden naistyöntekijöistä. Koko maassa oli vuonna 1930 
teollisuuden palveluksessa 60 000 naista. Elintarvike-, kutoma- ja vaa-
tetusteollisuus työllistivät noin puolet koko maassa teollisuuselinkei-
non piirissä olevista naisista.266  

Sotien välisenä aikana Tampereella kohosi työntekijöiden määrä tri-
koo- ja sukankutomoissa. Vuonna 1920 niissä oli 434 naispuolista 
teollisuustyöntekijää ja kymmenen vuotta myöhemmin 1136 nais-
työntekijää. Kutomoteollisuuden työntekijöistä noin kaksi kolmasosaa 
oli alle 30-vuotiaita. Naistyöntekijöiden määrä kohosi jalkineteollisuu- 

265 Lund, 9-10. 

266 SVT VI C. Tampereen väestölaskenta 27.11.1930; Vattula 1981, 72. 
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dessa, koska kaupunkiin perustettiin uusia jalkinetehtaita ja vanhat 
teollisuuslaitokset laajenivat. Naisia oli vähän muilla teollisuuden 
aloilla. Tamperelaisen metalliteollisuudenkin palveluksessa oli vuon- 
na 1920 työntekijänä 22 naista ja kymmenen vuotta myöhemmin 
38.267 

Tamperelaisen tehtaantytön ja työläisperheen tyttären työ, opiske-
lumahdollisuudet ja jopa omat valinnat olivat hyvin tyypillisiä sotien 
välisen kauden työläisyhteiskunnan nuorten toiminnalle. Wegsin tut-
kimuksessa koulun päättäneiden wieniläistyttöjen ammatin valinnasta 
ilmeni, että 1920-luvun alkupuolella tyttöjä kiinnostivat eniten liikeala 
ja pukuompelu. Kymmenen vuotta myöhemmin tytöt olivat edelleen 
kiinnostuneita myyjättären työstä, mutta pukuompelu oli ohittanut 
kampaamo- ja parturialan.268  

Työssäkäyvät nuoret asuivat yleensä vanhempien luona avioitumi-
seen asti. 1920-luvun lopulla 13-22- vuotiaista työssäkäyvistä nuorista 
kolme neljästä asui vanhempiensa tai muiden omaistensa luona, 15 
prosenttia työnantajan luona ja loput vierailta vuokratuissa huoneissa. 
Nuorilla työläisillä, jotka asuivat lapsuuskodissaan, ei ollut omaa huo-
netta. Tyypillisessä kotitaloudessa kolme neljä henkilöä nukkui sa-
massa huoneessa.2G9  

Sotien välisenä ajanjaksona eri nuorisoryhmillä oli omat yhdistyk-
sensä ja omat eriytyneet harrastuksensa. Kaupunkilaispojat harrastivat 
vapaa-aikanaan urheilua ja tytöt kotiaskareita ja käsitöitä. Tytöt käyt-
tivät poikia enemmän aikaa lukemiseen. Opiskelu oli suunnilleen sa-
malla sijalla sekä tyttöjen että poikien harrastuksissa. Nuorisoa syy-
tettiin pohjattomasta huvittelusta ja huonosta elämästä, mutta vuoden 
1928 työläisnuorisotutkimuksessa vain harvat nuoret myönsivät otta-
vansa osaa julkisiin huveihin kuten käyvänsä tansseissa, elokuvissa ja 
teattereissa.270  

Tyyne Maija Salmisen tehtaantytön elämän muutti avioliitto työläis-
pojan kanssa. Vielä noin paria vuotta ennen avioitumistaan hän oli 
pohtinut: "Ei, ei! Minä en mene koskaan naimisiin. Minä en nai työ-
läispoikaa, eikä minulla ole tilaisuutta rakastua rikkaaseen. Minä en 
tahdo tulla ryppyiseksi ja kärttyisäksi akaksi, joka jo nelikymmen-
vuotiaana on melkein loppuun kulutettu".271  Avioliiton alussa Mimmi 

267 SVT VI C. Tampereen väestölaskenta 27.11.1930; Kutomateollisuuden työntekijäin 
olot vuonna 1929. SVT XXXII:15, 12. 

268 Wegs 1989, 109. 

269 SVT XXXII:13, 70. 

270 SVT XXXII:13, 83-84; vrt. esim Reima, Vilho, Nuoriso huvittelee; Reima, Vilho, 
Nuorison kasvatus, 73-83; Reima, Vilho, Nuoriso huvittelee, 3-5, 13-35. 

271 Salminen, Tyyne Maija, Tehtaantyttö, 57. 
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ajatteli onnellisena ja tyytyväisenä: "Hänellä oli mies - oma koti. Se 
oli hänen mielestään hyvin tärkeätä, niin tärkeätä, että hän ajatteli 
innoissaan: Mitään tärkeämpää ei yhdellekään naiselle voi 

p ja 	
tapah- 

272 	ioliiton älkeen jäivät harrastukset 	opinnot. Näin kävi j  
tua." Av 	

.. 
 

myös monelle tamperelaiselle tehtaantytölle. Tytöistä avioitui 62 pro-
senttia. Avioliitto solmittiin yleensä 21-29 ikävuoden välillä. Tampe-
relaisten tehtaantyttöjen puolisot sijoittuivat työväestöön. He olivat 
teollisuuden ammattimiehiä, rakennustyöntekijöitä, autonkuljettajia 
ja liikealan työntekijöitä. Muutama tehtaantyttö avioitui rautatieläisen 
kanssa. Myös liikeapulaiset ja myyjättäret avioituivat tehtaalaisten ja 
muiden ammattityöntekijöiden kanssa. Puoliso löytyi useimmissa ta-
pauksissa omasta yhteiskuntaluokasta. Ne kansakoulun suorittaneet 
tytöt, jotka sijoittuivat konttoreihin ja toimistoihin, löysivät yleensä 
valkokaulusammattiin sijoittuvan puolison. Konttoritytöt avioituivat 
konttoristien työnjohtajien ja alempien virkamiesten kanssa.273  

272 Salminen, Tyyne Maija, Tuntematon huomen, 9. 

273 Nuoret.dbf. 
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Osa III 

Tampereen Suomalainen Tyttökoulu sai oman koulutalon vuonna 1902. Rakennuksen 
piirustukset oli laatinut koulun entinen oppilas Wivi Lönn. Vuonna 1918 koulu siirtyi 
valtiolle ja aloitti Tampereen tyttölyseon. Anna Sommersin arkisto, TKA. 



■ Oppikoululaiset 

1. Väylä sosiaaliseen nousuun 

Laajeneva oppikoulu 

"Opettaja tuli meille kotiin, sanoi, että pistäkää toi poika 
lyseoon, että hän hankkii sille vapaapaikan. Jäi niin mie-
leeni se äidin sana: ei meidän poika kerkee mennä, meidän 
pojan täytyy mennä työhön. Se koulunkäynti oli sillä siisti ".1  

Suomalaislapset olivat 10.11-vuotiaina elämänsä tärkeässä käännekoh-
dassa, jolloin oppikouluun pyrkiminen tuli ajankohtaiseksi neljän kan-
sakouluvuoden jälkeen.' Ylivoimaiselle enemmistölle kansakoulu jäi 
ainoaksi kouluksi, mutta 1920-luvulla oppikoulun käynti yleistyi eri-
tyisesti kaupungeissa ja isoilla paikkakunnilla. Lukuisat muistelukset, 
jossa vain kansakoulun suorittaneet henkilöt kertovat opettajan ke-
hotuksista pyrkiä oppikouluun ja opettajan käynneistä kotona puhu-
massa vanhemmille lapsen laittamisesta opintielle, osoittavat, miten 
tärkeänä ja mieleenpainuvana asiana oppikoulua ja opiskelua pidet-
tiin.3  Samalla ne kertovat jotakin yleistä suomalaisten koulutushalusta. 
Opettajat yrittivät ohjata lahjakkaita työläistaustaisia lapsia opintielle. 
Samalla he halusivat, erityisesti pienillä paikkakunnilla, turvata oppi-
koulun olemassaolon ja huolehtia siitä, ettei paikallisen opinahjon 
oppilasmäärä pudonnut kovasti. 

1 TaY Kansanperinteen laitos nauha 7252. 

2 Vuoteen 1920 asti tytöt aloittivat oppikoulun 11-vuotiaina, ja pojat 9-13-vuotiaina. 
Tyttökouluun pyrkijän ikäraja oli peräisin vuoden 1885 koulujärjestyksestä eikä sitä 
oltu muutettu vuoden 1915 asetuksessa. Koulukomitea oli esittänyt tyttökoulujen pää-
syikärajaksi 9-13 vuotta. Jo vuoden 1872 koulujärjestyksessä säädettiin alkeiskoulujen 
alaikärajaksi yhdeksän vuotta, mutta vain tyttöoppilaitosten ikärajaa oli korotettu myö-
hemmin. Itsenäistymisen jälkeen pidettiin tyttökoulujen korkeampaa ikärajaa epäkoh-
tana, olihan tyttökoulujen keskikouluaste kuusivuotinen. Esimerkiksi oppikoulujen 
opettajaneuvosto otti kantaa tähän kysymykseen jo tammikuussa 1919. Opettajaneu-
vosto esitti, että pääsyiän tyttökouluun tuli olla 9-13 vuotta eli sama kuin pojilla. Vuon-
na 1920 annettiin asetus tyttökouluihin otettavien oppilaiden iästä. Sen johdosta tyt-
tökouluja tulivat koskemaan myös muiden oppilaitosten ikärajat. Ask 10/1920; Keto-
nen 1980, 19-20; Komiteanmietintö 1908:16-19, 219. 

3 Ks. myös Kotipiirin kirja, 179-180. 
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Suomessa työväestö suhtautui myönteisesti lastensa kouluttami-
seen. Englannissa ja Keski-Euroopassa pojat hakeutuivat käsityöam-
matteihin, usein samalle alalle, jolla isä oli toiminut. Vanhemmat aset-
tivat erityisesti oppisopimuskoulutuksen oppikoulua vastaavan kou-
lun edelle. Tähän oli useita syitä. Lasten tuomat ansiot olivat työläis-
perheille tärkeitä. Vanhemmat myös ajattelivat koulunkäynnin erot-
tavan lapset perheyhteisöstä. Työläislasten oli kaikenkaikkiaan vaikea 
keskittyä koulunkäyntiin, koska heidän oli jaettava aikansa koulun ja 
työnteon välillä. Kysymys oli työläisyhteisön asenteista koulunkäyntiä 
kohtaan sekä konkreettisista koulunkäynnin esteistä.4  

Suomalainen oppikoulu koki 1920-luvulla merkittävän laajentumis-
vaiheen, jonka perusta oli luotu jo varhain autonomian kaudella. Vielä 
1900-luvun alkupuolella oppikoulu oli yläluokkien lasten koulutus-
paikka, jossa heille turvattiin hyvä yhteiskunnallinen asema. Oppi-
koulun aloitti koko maassa vuonna 1910 seitsemän prosenttia ikäluo-
kasta. Seuraavan kahden vuosikymmenen kuluessa oppikoulun käy-
minen yleistyi kaupunkien keskiluokan, varakkaampien maanviljeli-
jöiden ja kaupunkityöväestön keskuudessa. Vuonna 1920 oppikou-
luun pääsi yhdeksän prosenttia ikäluokasta ja vuonna 1930 jo 15 
prosenttia ikäluokasta. Vuonna 1920 oppikouluissa oli noin 30000 
oppilasta ja neljä vuotta myöhemmin oppilaita oli jo yli 40000. Op-
pilasmäärän kasvu hidastui vuosikymmenen puolivälissä ja pysähtyi 
kokonaan 1930-luvun alussa. Oppikoululaisten osuus suhteessa väki-
lukuun oli Suomessa huomattavan korkea. 1920-luvun puolivälissä 
heitä oli tuhatta asukasta kohden 13, Ruotsissa 12 ja Norjassa kym-
menen. Pohjoismaista ainoastaan Tanska oli Suomea edellä. Siellä op-
pikoululaisia oli tuhatta asukasta kohden 15.6  

1920-luvulla perustettiin 43 uutta yksityisoppikoulua ja 28 valtion 
koulua. Eri läänien välillä oli eroja oppikoulujen perustamisaktiivisuu-
dessa.7  Lukuvuonna 1936/37 Uudenmaan läänissä oli oppikoululaisia 
tuhatta asukasta kohden 30, mutta Kuopion 8,6 ja Mikkelin läänissä 
7.8  Silti oppikouluissa oli kaksi kertaa enemmän oppilaita kuin käsi-
työn, teollisuuden, kaupan sekä maa- ja kotitalouden ammatillisissa 
oppilaitoksissa. 

4 Wegs 1989, 86-97. 

5 Haapala 1993, 55: Kivinen 1988, 295. 

6 Kivialho, K., Maamme oppikoululaitoksen viimeaikainen kehitys. Kasvatus ja koulu 
1926, 144-149. 

7 Kivialho, K., Maamme oppikoululaitoksen viimeaikainen kehitys. Kasvatus ja koulu 
1926, 145-149; Kivasmaa 1982, 229; Laine 1990, 155. 

8 Laine 1990, 155-156. 

9 Liitetaulukko 2. 
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Suomalaisen oppikoulun erityispiirteitä 1920-luvulla olivat sekä 
koulujen ja oppilasmäärien nopea lisääntyminen että tyttöjen korkea 
osuus oppikoulujen oppilaista. Lukuvuonna 1910/11 tyttöoppilaita 
oli ensi kerran hiukan enemmän kuin poikia (50,6 %), ja 1920-luvun 
alussa tyttöjä oli 54 prosenttia. Tyttöoppilaiden suhteellinen osuus 
on kasvanut silloin, kun oppikoululaisten määrä on kokonaisuudes-
saan ollut noususuunnassa. Pulavuosina tyttöoppikoululaisten luku-
määrä kääntyi hetkeksi laskuun, kun poikien määrä kasvoi koko ajan 
joskin hyvin hitaasti. 1930-luvun puolivälin jälkeen tyttöjen määrä 
lähti jälleen nopeaan nousuun.10 

Kuvio 1. Oppikoululaiset sukupuolen mukaan ja tyttöjen %-osuus 
lukuvuosina 1915/16 - 1938/39 

10 Kivasmaa 1982, 239; Huuhka 1955, 86. 
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Oppikoulun laajentumista ei koettu yksinomaan myönteisenä ilmiö-
nä. Oppikoulunopettajat sekä kouluhallinnon virkamiehet käynnisti-
vät kasvatusalan lehdissä liikakoulutuskeskustelun." Opettajat arveli-
vat, että oppikouluopinnot aloitettiin liian kevyin perustein ilman 
riittäviä edellytyksiä koulunkäyntiin.'2  Samalla oltiin huolestuneita 
kouluajan pitenemisestä. Kansakoulun neljälle luokalle pohjautuva 
koulujärjestelmä kesti 12-13 vuotta, minkä jälkeen vasta alkoi amma-
tinhankinta.13  Liikakoulutuskeskustelussa viitattiin oppikoulujen tyt-
töistymiseen sekä työläistaustaisten oppilaiden lukumäärän kohoami-
seen. Oppikoulun saama tärkeä asema suomalaisessa koulupolitiikas-
sa sekä koko yhteiskunnassa liittyi kielikysymykseen, sortovuosien 
venäläistämispolitiikkaan sekä naisasialiikkeen pyrkimyksiin naisten 
aseman kohottamiseksi. 

Autonomian kauden perintö 

Autonomian aikana muotoutunut koulujärjestelmä vaikutti siihen, 
että suomalaiset tytöt oli laitettu opintielle, ja että Suomessa poik-
keuksellisesti 1920-luvulla tyttöjä oli jopa hiukan enemmän oppikou-
luissa kuin poikia. Suomalainen oppikoulu on kokenut vuosisatojen 
kuluessa monimuotoisen kehityksen, kun pojille tarkoitetuista trivi-
aalikouluista ja kymnaaseista muodostui kahdeksanvuotinen lyseo.14  

Ensimmäiset valtion tyttökoulut syntyivät 1840-luvulla. Tällöin Van-
han Suomen ja muun Suomen koulujärjestelmää yhtenäistettiin, ja 
valtio alkoi ottaa osaa myös tyttöjen koulutukseen.15  Tyttökoulujen 

11 Puolakkainen, Olga, Ylioppilastulva ja ammatinvalinta. Suomen Kasvatusopillisen 
Yhdistyksen Aikakauskirja 1933, 11; AO, Oppilaiden valinnasta oppikouluihin. Kasva-
tus ja koulu 1933, 74-77; AO, Liikakoulutuksesta (Katsauksia), Kasvatus ja koulu 1928, 
57-61; Pyykkö, Alli, Eräs yritys ylioppilastulvan vähentämiseksi Saksassa. Suomen Kas-
vatusopillisen Yhdistyksen Aikakauskirja 1934, 276-280. 

12 Oppikouluopintojen yleistymisestä puhuttiin ja kirjoitettiin jo vuonna 1917 nimen-
omaan tyttöjen koulunkäynnin tarkastelun yhteydessä Ks. Okerblom, Max, Mietteitä 
muutamasta "naisasian" puolesta. Valvoja, 1917, 192-196; Jenny Elfving totesi samana 
vuonna ylioppilastulvan olevan luonnottomalla asteella. Ks. Valvoja 1917, ss 191; Hu-
manisti, Oppikoulut ja ylioppilastulva. Kasvatus ja koulu 1931, 74-75; A.O.,Oppilaiden 
valinnasta oppikouluun. Kasvatus ja koulu 1933, 74-77. 

13 A. 0., Liikakoulutuksesta. Kasvatus ja koulu 1928, 57-61; Reinilä, E. J. Olisiko op-
pilastulvaa oppikoulujemme alimmalla asteella rajoitettava. Tampereen kasvatusopilli-
sen yhdistyksen ptk 7.12.1922, HMA. 

14 Waris 1947, 235-245. 1870-luvulla oli vain kolme suomenkielistä oppikoulua, mutta 
1880 näitä oli jo 39 ja 1910 94; Kivasmaa 1982, 91-92. 

15 Suomen kaupungeissa oli jo 1600-luvulla mamsellien kouluja, joissa aiemmin ko-
tiopettajattarina toimineet naiset opettivat tytöille koruompelua, ranskankielisiä pu-
heenparsia, kukkasmaalausta ja pianon soiton alkeita. 1800-luvun alkupuoliskolla oli 
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vaatimukset ja oppisisällöt erosivat selkeästi pojille tarkoitettujen ylä-
ja ala-alkeiskoulujen sekä lukioiden opetusohjelmista. Tyttökoulut si-
joittuivat näiden välimaastoon. 

Merkittävä muutosvaihe tyttöjen koulunkäynnissä sijoittuu 1850-lu-
vun puolivälistä 1880-luvulle, jolloin syntyivät yksityiset suomenkie-
liset tyttökoulut. 1880-luvun kaupunkien koulujärjestelmä toimi neli-
kenttänä, jossa ensin perustettiin ruotsinkielinen lyseo pojille, ruot-
sinkielinen tyttökoulu, suomenkielinen yksityinen lyseo ja suomen-
kielinen yksityinen tyttökoulu. Vuonna 1883 oli toiminnassa yhteensä 
14 yksityistä suomenkielistä tyttökoulua. Ruotsinkielisistä tyttökou-
luista oli seitsemän valtion omistamaa ja 20 yksityistä.'G  Suomenkie-
listen oppikoulujen perustaminen oli osa suomalaiskansallisen yhteis-
kunnan ja kulttuurin rakentamista, mikä merkitsi laajan oppikoulu-
verkoston luomista. Laaja ja kehittynyt oppikouluverkosto oli edelly-
tys uuden keskiluokan muotoutumiselle." 

Valtio ryhtyi huolehtimaan 1880-luvun puolivälissä myös suomen-
kielisten tyttöjen korkeammasta sivistyksestä. Vuonna 1885 annetulla 
asetuksella muutettiin kaikki valtion tyttökoulut varsinaisen koulun 
osalta viisiluokkaisiksi, ja valtio otti haltuunsa viisi yksityistä suomen-
kielistä tyttökoulua. Näin tyttökoulut tulivat laajuudeltaan ja oppisisäl-
löiltään lähemmäksi lyseoita, sillä tyttökoulut vastasivat karkeasti ly-
seoiden keskikouluastetta. Keskeinen ero oli kuitenkin vielä se, että 
tyttökoulut eivät johtaneet yliopistoon eikä tytöille avautunut mah-
dollisuutta ylioppilastutkinnon suorittamiseen. Vuodesta 1870 lähtien 
naiset olivat hakeneet erivapausteitse yliopisto-opiskeluoikeutta, ja 
1880-luvun puolivälistä lähtien anomuksia tehtiin säännöllisesti vuo-
sittain.18  Vuoden 1885 asetus ei vastannut aikakauden todellista tyt-
töjen koulutustarvetta. 

Kuitenkin tilanne Suomessa oli oleellisesti erilainen kuin naapuri-
maassa Ruotsissa. Suomessa 1800-luvun nationalismin seurauksena 
valtio ryhtyi huolehtimaan tyttöjen korkeammasta sivistyksestä. Ruot-
sissa tyttökoululaitos oli kehittynyt täysin poikakouluista erillään, eikä 
tytöille ollut tarjoutunut samanlaista mahdollisuutta yliopistoon joh- 

jo pienimmissäkin kaupungeissa tällainen tyttöpensionaatti. Tunnetuin opetustointa 
harjoittanut ja pensionaattia ylläpitänyt oli Sara Wacklin. Hän oli itsenäinen yrittäjä 
opetuksen alalla, ja hänen tyttökoulunsa oli korkeampaa tasoa kuin mamsellien koulut 
yleensä. Nainen kuului yksityiselämään ja häneltä olivat myös julkiset koulut suljettu-
ja.Tyttöoppikoulujen historiasta ja tyttöjen kasvatusperiaatteista ks. tarkemmin: Wilka-
ma 1938, 1-11; Ketonen 1977, 18-25; Kivasmaa 1980; Häggman 1994, 148-153. 

16 Hakaste 1992, 141. 

17 Haapala 1994, 5-6. 

18 Ketonen 1977, 62-67; Korppi-Tommola, 1987, 149. 

152 ■ OPPIKOULULAISET 



tavaan opiskeluun.19  Tyttöjen koulutuksen järjestäminen oli Ruotsissa 
1800-luvun suuria koulupoliittisia kysymyksiä. Keskustelua käytiin siitä, 
miten valtion piti osallistua tyttöjen kasvatukseen.20  Ruotsalainen tyttö-
koulu eli omaa elämäänsä kansakoulun ja yliopiston välissä. Ruotsissa 
oppikoulu, läroverket säilyi pitempään miesten maailmana. Oppikoulut 
tarjosivat ainoan kanavan virkamiesammatteihin, ja koulut olivat keskei-
siä välineitä säilyttämässä ja luomassa miehisiä valtarakenteita. Myös op-
pikoulun kehitystä säätelevät valtarakenteet olivat miehisiä.21  

Sekä Suomessa että Ruotsissa yhteiskoulut tarjosivat tytöille kana-
van ylioppilastutkintoon ja yliopisto-opintoihin. Vuonna 1876 Ruot-
siin perustettiin ensimmäinen yhteiskoulu Palmgrenska skolan, joka 
oli perustamisajankohtanaan oppikoulun ja kansakoulun rakenteiden 
ulkopuolella.22  Suomessa alkoi 1880-luvun alkupuolella vilkas keskus-
telu tyttöjen oikeudesta ylioppilastutkintoon ja yliopisto-opiskeluun.23  
Kuopiossa syntyi ajatus naislyseon perustamisesta Helsinkiin, ja Min-
na Canth oli hankkeen avainhenkilö. Mielipiteitä jakoi, pitikö tyttöjä 
varten perustaa erilliskoulu vai yhteiskoulu. Vilkkaan keskustelun ja 
monien vaiheiden jälkeen Helsingissä aloitti 3.9.1883 toimintansa Lä-
roverket för gossar och flickor. Koulussa yhdistyivät tyttöjen ja poi-
kien yhteiskasvatus, reaaliopetus ja ruotsalaisuus. Koulu johti yliopis-
toon.24  Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu perustettiin kolme vuotta 
myöhemmin.25  

Suomen ja Ruotsin keskeinen ero oli siinä, että Suomessa tyttökou-
lut oli liitetty oppikoulujärjestelmään, ja niiden opintosuunnitelmia 
oli yhdenmukaistettu. Tytöt olivat mukana oppikoulujärjestelmässä. 
Ruotsissa valtio antoi 1900-luvun alussa tukea yksityisille tyttökouluil-
le, ja vuoden 1905 uudistuksen seurauksena tyttökouluja muutettiin 
yhteiskouluiksi, joita valtio ja kunnat yhdessä ylläpitivät. Nämä koulut 
eivät kuitenkaan johtaneet yliopistoon, ja tyttöjen yliopistoon johtava 
opetus jäi edelleen yksityiseksi tehtäväksi.26  

19 Ks. Florin & Johansson 1993, 45-55. 

20 Kyle 1988, 123; Kyle 1972, 183-185. 

21 Florin & Johansson 1993, 280-282. 

22 Kyle 1972; Hakaste 1992, 275. 

23 Sisko Wilkama on väitöskirjassaan käsitellyt tätä keskustelua yksityiskohtaisesti. Kes-
kustelu alkoi Kuopion naisten 20-21.11.1882 Helsingin lehdissä julkaistuista vetoomuk-
sista. Wilkaman mukaan tällöin alkoi varsinainen taistelukausi. Wilkama 1938, 289-306. 

24 Wilkama 1938, 321; Hakaste 1992, 220-222. 

25 Hakaste 1992, 239. 

26 Komiteanmietintö 1908:14-16, 178. 
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Tamperelaiset tytöt ja pojat oppikoulussa 

Isoissa kaupungeissa kuten Tampereella oli paljon helpompi päästä 
opintielle kuin maan syrjäseuduilla. Tampereella toimi 1920-luvulla 
viisi suomenkielistä oppikoulua. Poikien opinahjoja olivat Tampereen 
lyseo ja klassillinen lyseo. Molemmat koulut olivat valtion omistamia. 
Tyttöjä varten oli Tampereella tyttölyseo ja tyttökoulu. Jälkimmäises-
sä koulussa ei voinut suorittaa kuin kuusivuotisen keskikoulukurssin. 
Lisäksi tamperelaisnuorten oli mahdollista opiskella Tampereen suo-
malaisessa yhteiskoulussa ja ruotsalaisessa yhteiskoulussa.27  

1920-luvun lopussa tamperelaisista 10-19-vuotiaista nuorista noin 
18 prosenttia oli oppikoululaisia. Pojista oppikoululaisia oli lähes joka 
viides, ja tytöistä noin 16 prosenttia. Tyttöjen oppikoulun käynti oli 
alttiimpi vaihteluille.28  

Vuonna 1920 tamperelaisten oppikoulujen ensimmäisillä luokilla 
oli oppilaina 163 tamperelaistyttöä ja viisi vuotta myöhemmin 195 
tamperelaistyttöä. Vuonna 1920 aloitti oppikoulun 139 tamperelais-
poikaa ja viisi vuotta myöhemmin 137 poikaa.29  Vuonna 1920 noin 
10-11-vuotiaista tytöistä karkeasti joka kolmas pääsi aloittamaan op-
pikoulun ja vuonna 1925 lähes joka toinen.30  1920-luvulla oppikou-
luun menneiden osuus ikäluokasta vaihteli 20 prosentista 30 prosent-
tiin. 1930-luvulla oppikoulun aloittaneiden määrä oli joinakin vuosina 
yli 30 prosenttia. Tampereella oppikoulun pääsi aloittamaan ikäluo-
kasta huomattavasti suurempi osuus kuin koko maassa keskimäärin.31  

Oppikouluun pääsyn edellytyksenä oli vähintään ylemmän kansa-
koulun toisen luokan oppimäärä sekä hyväksytty sisäänpääsykoe. 
1920-luvulla oppikoulun oppilaista 75-80 prosenttia tuli kansakouluis- 

27 Jutikkala 1979, 632-638; Ks. myös Rasila 1984, 638-642. 

28 SVT IX. Oppikoulut 1930/31; SVT VI C. Tampereen väestölaskenta 27.11.1930. 
Väestö jaettuna ikävuosien sukupuolen ja siviilisäädyn mukaan, 16-21. 

29 Tutkimusaineisto: Neidot, pojat. dbf. 

30 Vuonna 1920 10.11-vuotiaita tyttöjä oli kaupungissa 513, ja tamperelaisia tyttöjä oli 
samanaikaisesti oppikoulujen ensimmäisillä luokilla 163. 10-11-vuotiaita poikia oli kau-
pungissa 509 ja oppikoulussa 163. Vuonna 1925 oppikoulun aloittaneiden osuus ikä-
ryhmästä on laskettu käyttäen apuna vuoden 1930 väestölaskenta tietoja, jonka mukaan 
kaupungissa oli vuonna 1914 syntyneitä 400. 

31 Käytettävissä olevien tietojen perusteella oppikouluun menneiden osuutta on vai-
kea laskea. Edellä mainittu luku on karkea arvio, joka on saatu laskemalla oppikoulun 
ensimmäisten luokkien tamperelaisoppilaiden määrä ja verrattu sitä edellisen kevään 
kansakoulun neljännen luokan oppilasmäärään. Tässä on kuitenkin otettava huomioon 
se, että osa meni oppikouluun vasta viidenneltä luokalta. Lisäksi ensimmäisten luok-
kien oppilasmäärään on laskettu vain tyttö- ja poikakoulut, koska yhteiskoulujen op-
pilaat tulivat suureksi osaksi oman koulun valmistavasta koulusta. Liitetaulukko 12. 
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ta. Valmistavien koulujen suosio laski koko vuosikymmenen ajan.32  

Oppikouluihin pyrki 1920-luvulla oppilaita paljon enemmän kuin voi-
tiin ottaa sisään. Vuonna 1925 valtion oppikoulujen ulkopuolelle jäi 
noin kymmenen prosenttia hyväksytyn pääsytutkinnon suorittaneista. 
Esimerkiksi Tampereen lyseoon pyrkineistä noin 70 prosenttia hy-
väksyttiin pääsykokeessa, mutta hyväksytyistä jäi vuosittain tilanpuut-
teen vuoksi ulkopuolelle 20.40 oppilasta. Koko maassa tilanne oli 
samanlainen.33  

Lapsen koulutus vaati suuria kustannuksia. Kysymys ei ollut ainoas-
taan lukukausi- ja kirjamaksuista, vaan koko työläisperheen ansiotu-
loista ja perheen mahdollisuuksista käyttää ansaitut varat. Koulua käy-
vät tytöt ja pojat eivät voineet tuoda osaansa perheen yhteiseen ta-
loudenpitoon. Tamperelainen työväestö suhtautui periaatteessa 
myönteisesti lastensa kouluttamiseen. Tytöille ja pojille annettiin 
mahdollisuus koulunkäyntiin. Työväestö oli valmis käyttämään lisään-
tyneet tulonsa nimenomaan lasten kouluttamiseen. Oppikoulu laajeni 
1920-luvulla, jolloin elettiin nousukautta, mutta heikentyneet ansiot 
löivät leimansa lasten koulunkäyntimahdollisuuksiin. Pulakauden ai-
kana vuosina 1930-1933 vähenivät eniten maatalousväestön ja työvä-
estön tulot, kun virkamiehet ja muut itsenäisessä asemassa olevat 
ammatinharjoittajat selvisivät pienemmillä ansionmenetyksillä.34  

Tamperelaisten oppikoulujen oppilaista oli ensimmäisen maail-
mansodan jälkeen 13,5 prosenttia työväestön lapsia.35  Kuten koko 
maassa myös Tampereella työväestön lasten osuus oppikouluissa pu-
tosi sodan jälkeen, mutta kääntyi pian nousuun. Lukuvuonna 1925/26 
työläistaustaisia lapsia oli tamperelaisissa oppikouluissa noin 16 pro-
senttia. 1930-luvulla työläislasten osuus palautui 13 prosentin tie-
noille. 

32 Vuonna 1905 annettiin asetus (Ask 41/1905), jonka mukaan yläkansakoulun kahden 
ensimmäisen vuoden kurssi tuli oppikouluun pääsemisen oppimääräksi ja samalla py-
rittiin tehostamaan vaatimusta, ettei valmistaville kouluille myönnettäisi enää valtion-
apua. Tämän jälkeen suurin osa oppikoulujen ensimmäisille luokille tulevista oppilaista 
tuli kansakoulusta. 1920-luvulla koko maassa valmistavissa kouluissa oli yhteensä noin 
2000 oppilasta. Lukuvuonna 1920/21 oppikoulujen ensimmäisille luokille otetuista op-
pilaista noin yksi viidesosa tuli valmistavista kouluista. Tampereella valmistavat koulut 
toimivat suomalaisen yhteiskoulun yhteydessä sekä ruotsalaisen yhteiskoulun yhteydes-
sä. Tampereella kuten muuallakaan se ei ollut työväestön lasten opinahjo. Heikkinen 
1987, 29; SVT IX. Oppikoulut. 

33 SVT IX. Oppikoulut; Tampereen lyseon vuosikertomukset. Kaikista tamperelaisista 
oppikouluista ei ole saatavissa koulukohtaisia tilastoja pyrkineistä ja otetuista. 

34 Waris 1945, 134. 

35 Jutikkala 1979, 632-638. 
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Taulukko 26 Tamperelaisten oppikoulujen oppilaiden sosiaalinen 
tausta 1920-1930. 

Isän ammattiasema 1920/21 1925/26 1930/31 

Virkamiehet 23,1 16,9 17,9 
Suurliikkeenharj. 13,5 12,7 13,0 
Pikkuliikkeenharj. 40,2 41,4 42,3 
Työväkeä 11,7 16,2 13,4 
Suurtilallisia 5,5 3,9 5,1 
Pikkutilallisia 5,7 8,3 7,0 
Torpparit, maatyöv. 0,3 0,6 1,3 
Yht. % 100,0 100,0 100,0 
N= 1793 2307 2385 

Lähde: SVT IX. Oppikoulut 1920/21, 1925/26, 1930/31. (Mukana 
sekä tamperelaiset oppilaat että Tampereen kaupungin ulkopuolelta 
maaseutukunnista tulleet oppilaat). 

Tamperelaisten oppikoulujen oppilaiden sosiaalisen taustan tarkaste-
lu ei kuitenkaan kerro suoraan tamperelaisten koulutuskäyttäytymi-
sestä, koska maaseudulta lähetettiin oppilaita tamperelaisiin koului-
hin. Maaseudun oppilaiden osuus tamperelaisissa oppikouluissa py-
sytteli koko 1920-luvun 30 prosentin tuntumassa muutamaa poik-
keusvuotta lukuun ottamatta. Tamperelaistytöillä oli paremmat mah-
dollisuudet sijoittua kotikaupungin oppikouluihin, koska maaseudul-
ta ei lähetetty tyttöjä yhtä runsaslukuisesti opintielle kuin poikia. 
Tämä selittää myös sitä, miksi tyttökoulujen oppilaista oli suhteelli-
sesti enemmän työläisperheistä lähtöisin olevia.36  

Tarkasteltaessa tamperelaisten oppikoulujen ensimmäisten luokki-
en oppilasainesta käy ilmi tamperelaisen työväestön koulutushalu. 
Kun maaseutukunnista tulleet jätetään ulkopuolelle tamperelaisoppi-
laista lähes puolet oli työväestön lapsia. Työläistyttöjen ja poikien 
osuus oli yhtä suuri. Kaikkiaan syksyllä 1925 tamperelaisten suomen-
kielisten oppikoulujen ensimmäisten luokkien oppilaista 29 prosent-
tia oli tamperelaisen työväestön lapsia. Heidän osuutensa ensimmäi-
sillä luokilla oli suurempi kuin oppikouluissa keskimäärin, mikä osoit-
taa sen, että koulunkäynti tässä ryhmässä keskeytyi usein, jo muuta-
man oppikouluvuoden jälkeen. Työläisperheiden lapset opiskelivat 
valtion kouluissa, sillä yksityiset oppikoulut (Suomalainen yhteiskou- 

36 Liitetaulukko 6. 
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lu ja Svenska Samskolan i Tammerfors) olivat sangen yläluokkaisia, 
ja niissä oli ainoastaan muutamia työläislapsia. 

Taulukko 27. Ensimmäisten luokkien tamperelaisoppilaiden so-
siaalinen tausta 1920 ja 1925 tytöt ja pojat. 

Huoltajan ammatti (tytöt) 1920 1925 

Ylemmät virkamiehet, vapaat ammatit 5,5 7,3 
Alemmat virkamiehet, toimihenkilöt 20,9 19,5 
Kauppiaat, liikkeenharjoittajat 19,6 11,3 
Maanviljelijät - 3,2 
Tehtailijat 1,8 1,0 
Talonomistajat 3,7 6,2 
Ammattityöntekijät 18,4 28,3 
Työmiehet, sekatyömiehet 14,1 4,7 
Rautatieläiset 4,3 6,2 
Kaupan liikenteen, 
palvelujen työntekijät 

8,0 7,2 

Ei tietoa 3,7 5,1 
Yht. % 100,0 100,0 
N= 163 195 

Huoltajan ammatti (pojat) 
Ylemmät virkamiehet, vapaat ammatit 12,2 7,4 
Alemmat virkamiehet, toimihenkilöt 20,1 17,0 
Kauppiaat, liikkeen harjoittajat 13,7 14,6 
Maanviljelijät 0,8 0,8 
Tehtailijat 0,8 0,8 
Talonomistajat 6,5 2,9 
Ammattityöntekijät 18,7 19,7 
Työmiehet, sekatyömiehet 10,1 12,4 
Rautatieläiset 9,4 10,8 
Kaupan, liikenteen 
palvelujen työntekijät 

5,0 10,8 

Ei tietoa 2,7 2,8 
Yht. % 100,0 100,0 
N= 139 137 

Lähde:Tutkirnusaineisto: Neidot, pojat. (dbf) 

Työväestön sisällä ammattityöväestön lapsilla oli parhaimmat mahdol-
lisuudet päästä oppikouluun. Vuonna 1920 puolet oppikoulun aloit-
taneista tamperelaisnuorista oli ammattityöläisten ja rautatieläisten 
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lapsia. Vuonna 1925 ero ammattityöntekijöiden eduksi oli erittäin 
selkeä. Tällöin ammattityöväestön tyttäriä oli oppikoulun aloittaneista 
työläistytöistä kaksi kolmasosaa.37  

Kuusivuotisen kansakoulun käyneiden ja oppikouluun menneiden 
työläisnuorten isän ammattiasema ei kuitenkaan eroa kovin suuresti 
toisistaan. Rautatieläiset kouluttivat lapsiaan innokkaasti, kun sen si-
jaan työmiesten, sekatyöläisten ja tehtaalaisten lapsia oli suhteellisesti 
enemmän kansakoululaisten joukossa. Oppikouluopintojen edellytyk-
senä oli yleensä se, oliko isä ylipäätään elossa ja se, kuinka paljon 
perheessä oli lapsia, ja kuinka moni oli ansaitsemassa. 

Pyrkimykset kohti yhtenäiskoulua 

Vaikka useimmat tamperelaiset tytöt ja pojat olivat 10-11 vuoden iäs-
sä tienhaarassa, jossa oli pohdittava mahdollisuutta aloittaa oppikou-
lu, ei tämä ikäraja ollut itsestäänselvyys enää 1920-luvun lopussa. 
Tampereelle perustettiin vuonna 1929 Tampereen yhteislyseo, joka 
oli koko kansakoulukurssin pohjalle rakentuva oppikoulu.38  

Uuden oppikoulun perustaminen liittyi oppikoulun järjestysmuo-
tokysymykseen ja yhtenäiskoulukeskusteluun. Kysymys oli demo-
kraattisemman koululaitoksen luomisesta. Keskustelu kosketti erityi-
sesti työläisperheiden lapsia; "pohjakerrosten" lahjakkaille lapsille ha-
luttiin tarjota mahdollisuus koulunkäyntiin ja väylä sosiaaliseen nou-
suun.39  

Tarkoitus oli, että kansakoulun oppilaat olisivat kaksi vuotta pitem-
pään yhdessä ennen teiden eroamista. Tämä koski käytännössä paljon 
pientilallisten, torppareiden ja maaseututyöväestön lapsia, joiden oli 
kaikkein vaikeinta päästä opintielle huonojen kulkuyhteyksien vuok-
si. Maaseutuväestön kannalta olisi ollut erittäin edullista pitää lapset 
kaksi vuotta pidempään kotikylän kansakoulussa, jos oppikoulu olisi 
rakentunut koko kansakoulun oppimäärälle.4°  

Yhtenäiskoulukysymystä pohdittiin 1920- ja 1930-luvulla useissa 
koulukomiteoissa, ja yhtenäiskoulua varten tehtiin lakiesityksiä. Kes-
kusteluun liittyi tyttöjen koulunkäyntiä koskevia yksityiskohtia. Kou-
luhallitus laati ylijohtaja Mikael Soinisen johdolla lakiluonnoksen 

37 Ryhmään ammattityöväestö on luettu: käsityöammattien harjoittajat (puusepät, kir-
vesmiehet, muurarit, räätälit), metalliteollisuuden työntekijät kuten metallimiehet, sor-
vaajat, sekä tehtaiden laitosmiehet. 

38 Jutikkala 1979, 633. 

39 Oppikoulun järjestysmuotokysymyksestä 1920-1930-luvuilla Kivasmaa 1971, 130-
135. 

40 Kivasmaa 1971, 11, 17-23. 
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vuonna 1921. Siinä määriteltiin valtion oppikoulut keskikouluiksi ja 
lyseoiksi sekä poikia että tyttöjä varten tai molemmille yhteisiksi. La-
kiluonnoksen mukaan keskikoulut olivat joko kolme- tai nelivuotisia, 
jolloin ne perustuivat kansakoulun koko oppimäärälle tai viisivuoti-
sia, jos ne pohjautuivat yläkansakoulun kahden ylimmän luokan va-
raan. Lakiluonnoksessa tuotiin esiin mahdollisuus tyttöoppilaiden 
koulunkäynnin pidentämisestä yhdellä vuodella tai ottamalla käyttöön 
erityinen vapaaehtoinen täydennysluokka, jonka oppiaineena olisi 
pääasiassa käsitöitä ja kotitaloutta. Ehdotusta perusteltiin tyttöjen tar-
peella saada levätä keskikoulun jälkeen yksi vuosi rauhassa ennen 
lukiota. Vapaaehtoisuus perustui siihen, että "lahjakkaille ja terveille 
tytöille" annettiin mahdollisuus nopeampaan etenemiseen.41  Tämän-
tapaiset suunnitelmat liittyivät yleensä vallalla oleviin käsityksiin nais-
sivistyksen erityistarpeista. 

Koko kansakoululle pohjautuvaa oppikoulua kokeiltiin käytännössä 
sekä valtion perustamissa koekouluissa että yksityisissä kouluissa.42  

1920- ja 1930-luvuilla ei päästy yksimielisyyteen oppikoulun järjestys-
muotokysymyksestä. Kouluhallituksen ylijohtaja Oskari Mantere oli 
yhtenäiskoulun kannattaja. Mantere korosti, että kansakoulun ja op-
pikoulun suhde oli saatava kiinteämmäksi. Mantereen komitean mie-
tinnön pohjalta jätetyssä lakiesityksessä esitettiin yhtenäiskoulua val-
litsevaksi oppikoulumalliksi seitsenluokkaisena. Vuonna 1938 lakiesi-
tys vedettiin pois eduskunnasta ja vaikka oppikoulun uudistamisen 
suunnittelua jatkettiin, ei se toteutunut käytännössä ennen sota-
vuosia. Vanhamuotoinen oppikoulu kuitenkin säilytti asemansa vielä 
kymmeniä vuosia. 

2. Oppikoululaisen arki 

Koulupäivä 

Koulupäivä oli viiden - kuuden tunnin mittainen. Oppikouluissa nou-
datettiin yleensä kaksijakoista työpäivää siten, että tunnit pidettiin 
aamulla kello 8-11 ja iltapäivällä 13-15. Oppilailla oli keskellä päivää 
kahden tunnin vapaa. Tämä käytäntö oli rasittava oppilaille, joiden 

41 Kivasmaa 1971, 8-9. 

42 Kivasmaa 1982, 258. Ensimmäisinä perustettiin Helsingin koelyseo ja Jyväskylän 
koeyhteislyseo vuonna 1919. Kaikkiaan 1920-luvulla perustettiin viisi yksityista uus-
muotoista oppikoulua. Lisäksi valtion kouluina perustettiin Turun II Suomalainen lyseo 
(1928), Tampereen ja Kristiinankaupungin yhteislyseot sekä Helsingin III Suomalainen 
tyttökoulu (1929) ja seuraavana vuonna Andra Svenska Lyceum. 
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koulumatka oli pitkä, ja jotka eivät asuneet koulupaikkakunnalla. Näi-
den oppilaiden koulupäivä saattoi venyä 10-12 tunnin mittaiseksi, jos 
he joutuivat kulkemaan junalla tai linja-autolla.43  Tästä syystä esimer-
kiksi Tampereen tyttökoulussa kokeiltiinkin koulutuntien pitämistä 
kello kahdeksasta kello 13:een välissä ainoastaan noin puolen tunnin 
ruokatauko. Oppilaiden vanhemmat olivat tällaiseen järjestelyyn tyy-
tyväisiä, mutta lukuunottamatta klassillista lyseota eivät muut tampe-
relaiset oppikoulut halunneet siirtyä yhtäjaksoiseen koulupäivään.44  

Koululaisten päivittäistä työskentelyaikaa lisäsivät kotitehtävät. Op-
pikoululaiset tekivät kotitöitä vähintään tunnin ja enintään kolme tun-
tia koulupäivän jälkeen.45  Keskikoulun alemmilla luokilla koulutehtä-
vistä selviydyttiin vajaassa kahdessa tunnissa, mutta tyttökouluissa 
neljänneltä luokalta lähtien piteni kotitehtäviin käytetty aika, ja ly-
seoissa vasta viides eli viimeinen keskikouluvuosi vaati pitemmän 
ajan kotitehtävien suorittamiseen. Lukion toiseksi viimeisellä luokalla 
tytöt joutuivat tekemään kotitöitä kaksi ja puoli tuntia ja pojat noin 
kaksi tuntia. Kaikilla luokka-asteilla tytöt tekivät hiukan poikia enem-
män kotitöitä.46  

Naissivistyksen erityisvaatimukset oppisisällöissä 

Oppikoululaiset opiskelivat 1920- ja 1930 luvuilla senaatin kesäkuus-
sa 1918 vahvistaman väliaikaisen lukusuunnitelman mukaan.47  Tyttö-
ja poikakoulujen lukusuunnitelmat olivat erilaiset, ja eri oppiaineiden 
saama painotus vaikutti tyttöjen ja poikien myöhempiin opintoihin 
ja yhteiskuntaan sijoittumiseen. Tyttökoulujen lukusuunnitelmassa oli 

43 Tampereen tyttökoulun vuosikertomus 1928/29, 3-5; Wilskman, Ivar, Onko maam-
me oppikoulujen oppilaissa liikarasitusta huomattavissa. Suomen Kasvatusopillisen Yh-
distyksen Aikakauskirja 1927, 312-313. 

44 Tampereen kasvatusopillisen yhdistyksen ptk 10.12.1919; Tampereen tyttökoulun 
ja Tampereen tyttölyseon vuosikertomukset; vrt. esim. Helena Kyöstin haastattelu. 

45 Wilskman, Ivar, Onko maamme oppikoulujen oppilaissa liikarasitusta huomattavis-
sa. Suomen Kasvatusopillisen Yhdistyksen Aikakauskirja 1926, 212-213, 1927, 37-47, 
147-152, 311-319; Ks. myös: A-o N., Rasittaako nykyinen oppikoulujärjestelmä tilaksi 
koulunuorisoa. Nuori Voima 1926, 279. 

46 Wilskman 1926, 214; Wilskman 1927, 38. 

47 Vuoden 1918 väliaikainen opetussuunnitelma nojautui pääasiassa vuosina 1915 ja 
1917 vahvistettuihin lukusuunnitelmün, ja pohjatyö oli tehty vuoden 1906 kouluko-
miteassa. Senaatin vahvistaessa vuonna 1915 uudet opetussuunnitelmat erosivat ne 
koulukomitean mietinnön esityksestä kuten koulutoimen ylihallituksen laatimasta eh-
dotuksesta. Vuoden 1915 asetuksessa venäjän kieli oli saanut keskeisen sijan. Tyttö-
lyseon keskikoulussa ja lukiossa venäjän kieltä oli 37 tuntia kun opetuskieltä suomea 
tai ruotsia oli ainoastaan 27 tuntia ja toista kotimaista kieltä 20 tuntia. 
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otettu huomioon naiskasvatuksen erityisvaatimukset, joita olivat käy-
tännöllisyys ja liikarasituksen estäminen. Huomattavin muutos uusi-
tussa lukusuunnitelmassa oli venäjän kielen poistaminen kokonaan 
oppikoulusta, mikä pienensi vieraiden kielten osuutta sekä lyseoissa 
että tyttökouluissa.48  Tyttökouluissa oli kuitenkin kieliä enemmän 
kuin poikakouluissa. Uusiksi pakollisiksi oppiaineiksi otettiin saksan 
kieli ja englannin tai ranskan kieli. Tyttöjen pakollisista aineista pojilta 
puuttui kokonaan valinnainen vieras kieli.49  Tyttökouluissa ei opetet-
tu lainkaan latinaa, vaikka tytöt olisivat sitä tarvinneet. Tytöt menivät 
opiskelemaan erityisesti Helsingin yliopiston historiallis-kielitieteelli-
seen osastoon, jossa joutuivat ensimmäiseksi suorittamaan latinan pro 
exercitio-kokeen.5°  

Uskonnon opetusta lisättiin kahdella tunnilla ja sitä opetettiin ty-
töille enemmän kuin pojille. Tyttökoulujen sielutiede ja kasvatusoppi 
muutettiin filosofiaksi kuten poikakouluissakin, ja sen tuntimäärää 
korotettiin yhdellä tunnilla. Tytöillä oli nyt filosofiaa yhtä paljon kuin 
pojilla. Sama viikkotuntimäärä lyseoissa ja tyttökouluissa oli annettu 
äidinkielelle, toiselle kotimaiselle kielelle sekä luonnonhistorialle. Po-
jille kirjanpito oli pakollista mutta tytöille vapaaehtoista.51  

Tyttöoppikoulujen käytännöllisyyden vaatimus oli mahdollista to-
teuttaa voimistelun, terveysopin, käsityön ja kotitalouden opetukse-
na. Voimistelun ja terveysopin 14 tuntia muuttuivat 18 tunniksi. Voi-
mistelu oli tärkeää koulutuntien välissä ja tytöillä oli voimistelua viisi 
tuntia enemmän kuin pojille.52  Tyttöjen käsityönopetusta sen sijaan 
supistettiin.53  Tässä näkyy suhtautuminen vanhaan säätyläistyttöjen 
kasvatukseen ja ns. pensionaattisivistykseen, josta haluttiin päästä 
eroon. Kivasmaan mukaan tyttökoulujen uusitussa lukusuunnitelmas-
sa näkyi pyrkimys saada tyttöjen oppijaksot enemmän erikoisen nais-
sivistyksen vaatimuksia vastaavaksi ja vähemmän rasittavaksi.54  

48 Linjajakoisen lyseon ja keskikoulun keskikouluasteen väliaikainen lukusuunnitelma, 
senaatin vahvistama 27.6.1918; Väliaikainen lukusuunnitelma tyttökouluja ja tyttö-
lyseolta varten, senaatin vahvistama 27.6.1918; Klassillisen lyseon lukusuunnitelma. 
Ketonen 1980, liitteet s. 193-195. 

49 Lukusuunnitelmat 1918. Ketonen 1980, lättet s. 193-195. 

50 Ketonen 1977, 105-107. 

51 Kivasmaa 1982; Ketonen 1980, 193-195. 

52 Lukusuunnitelmat 1918. 

53 SVT IX. Oppikoulut 1918-1919. Lukusuunnitelmat 1918. 

54 Kivasmaa 1982, 202-208. 
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Kuusivuotisen keskikoulun toteuttaminen 

Tyttökoululaisten oppikouluvuosiin löi leimansa kuusivuotinen kes-
kikouluaste, jota alettiin toteuttaa vuodesta 1920 lähtien. Ajatus tyt-
töjen keskikoulun luokkaluvun korottamisesta viidestä kuuteen konk-
retisoitui vuoden 1906 koulukomiteassa, jossa tyttöjen kasvatuksen 
asiantuntijoina toimivat Helsingin suomalaisen tyttökoulun johtajatar 
Ottilia Stenbäck ja Helsingin yksityisen ruotsalaisen tyttökoulun joh-
tajatar Selma Elisabet Quist." Tyttöjen koulunkäynnin päämääristä 
käytyyn keskusteluun löi leimansa Ottilia Stenbäckin näkemykset tyt-
töjen kasvatuksesta ja naisen yhteiskunnallisesta tehtävästä. Hän ei 
nähnyt omaksi tehtäväkseen tulevien tiedenaisten tai taiteilijoiden 
keksimistä tai rohkaisemista, vaan ensisijaisesti normaalin keskitason 
naisen kasvatusta, jonka tehtävä oli kodissa tulevan sukupolven kas-
vattajana.56  Kehitys oli johtanut siihen, että yhä useammat tytöt suo-
rittivat ylioppilastutkinnon, mutta tytöille haluttiin tarjota muita vaih-
toehtoja. Tyttöjen piti saada sama tietomäärä kuin poikien, mutta 
tytöt tarvitsivat lisäksi erityisaineita. Ottilia Stenbäck ja koulukomitea 
myönsivät ylioppilastutkinnon merkityksen, mutta samalla piti ylläpi-
tää muita koulutusväyliä, koska ylioppilastutkinto ei ollut kaikille ty-
töille välttämätön tai tarpeellinen. Oppisisällöissä piti ottaa huomioon 
naissivistyksen erityisvaatimukset, jotka oli mahdollista toteuttaa li-
säämällä ylimääräinen luokka tyttökouluihin.57  

Kuusivuotista keskikoulua oli mahdollista perustella huolella tyttö-
jen liikarasituksesta sekä tyttöjen ja poikien erilaisella ruumiillisella 
kehityksellä. Siinä vaiheessa, jolloin tytöt kasvoivat ja kehittyivät nai-
siksi, ei heitä saanut rasittaa liiallisella koulutyöllä. Komitea sai tyttö-
jen ja poikien erilaista kehitystä ja kuusivuotista keskikoulua puolta-
vat lääkärinlausunnot.58  

Kuusiluokkaiselle keskikoululle esitettiin myös toinen vaihtoehto, 
jossa ehdotettiin tyttölukion pidentämistä nelivuotiseksi. Kuusivuoti-
nen keskikoulu sai kuitenkin laajemman kannatuksen. Kuudetta luok-
kaa perusteltiin myös sukupuoleen liittyvillä erityisillä ominaisuuksil-
la, jotka koskivat naisen erilaisia tehtäviä yhteiskunnassa. Tytöt tar- 

55 Komiteanmietintö 1908: 15-19; Ketonen 1977, 97. Ottilia Stenbäck (1848-1939) 
toimi vuosina 1876-1919 Helsingin suomalaisen tyttökoulun opettajana ja johtajattarena 
ja vuosina 1881-1927 Helsingin suomalaisen jatko-opiston opettajana (v. 1904-1925 
johtajattarena). Hän oli vuosina 1896-1932 Helsingin NNKY:n puheenjohtaja. Ottilia 
Stenbäck oli valmistunut kansakoulunopettajaksi Jyväskylän seminaarista. Tuulio 1950. 

56 Tuulio 1950, 227-230. 

57 Komiteanmietintö 1908; 15-19, 199-208; Ketonen 1977, 98; Tuulio 1950, 300-302. 

58 Komiteanmietintö 1908, 209, 211; Ketonen 1977, 98-99. 
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vitsivat pitemmän koulutusajan, koska he tarvitsivat erityisiä käytän-
nöllisiä valmiuksia teoreettisen tiedon lisäksi. Tässä vaiheessa käytän-
nöllisyysvaatimukset yhdistyivät käsityönopetukseen.59  

Tyttöoppilaitokset järjestettiin uudelleen 2.9.1915 annetulla asetuksel-
la, jonka mukaan Helsingin suomalainen tyttökoulu muuttui tyttölyseok-
si. Kuusi ensimmäistä luokkaa käsittivät keskikoulun päättyvine oppi-
määrineen. Maan muut valtion tyttökoulut muutettiin asetuksella kuu-
siluokkaisiksi keskikouluiksi tyttöjä varten.6o  Tyttökoulun kuusi luokkaa 
suoritettuaan oppilaat saivat päästötodistuksen, joka antoi heille saman 
pätevyyden kuin reaalilyseossa suoritetun keskikoulukurssin todistus. 

Miksi tyttökoululaisten keskikoulu pidennettiin kuusivuotiseksi? 
Kuusivuotinen keskikoulu ylläpiti erityistä naiskasvatusta, koska sen 
avulla oli edelleen mahdollista muokata tyttö- ja poikakoulua käyvien 
oppisisällöt erilaisiksi. Tässä mielessä se oli jäänne vanhoista tyttökou-
luista ja vanhasta naissivistyksestä. Ideaan vaikutti Ottilia Stenbäckin 
asema koulukomiteassa naissivistyksen asiantuntijana, koska hän jat-
kokoulun pitkäaikaisena johtajattarena ja opettajana halusi säilyttää lu-
kion vaihtoehtoisia linjoja. Kun tyttöjen keskikoulua pidennettiin, vai-
kutettiln sen avulla joko tahallisesti tai tahattomasti tyttöjen myöhem-
pien opintoihin. Mitä kauemmin keskikoulun suorittaminen kesti, sen 
epätodennäköisempää oli, että tytöillä olisi enää ollut halua ja mah-
dollisuuksia jatkaa koulunkäyntiä. Tällä tavoin karsiutui väkisinkin osa 
pois. Monissa työläisperheissä kouluvuosi oli merkittävä taloudellinen 
kysymys. Samalla vähävaraisten kotien tyttärille sallittiin entistä vähem-
män epäonnistumisia. Vaikka tyttökoulujen kuudetta luokkaa perus-
teltiin terveydellisillä ja käytännöllisillä naissukupuoleen liittyvillä eri-
tyisominaisuuksilla, toimi se karsintamekanismina. Yhteiskoulut olivat 
kalliita yksityiskouluja, ja niissä tyttöjen ja poikien oppikurssit olivat 
samanpituiset. Tampereella yhteiskoulut olivat selvästi ylempien yh-
teiskuntaluokkien lasten kouluja. Toisin sanoen varakkaiden perhei-
den nuorten oli mahdollista välttää kuusivuotinen keskikoulu. 

Vaikka keskikoulu oli tyttölyseoissa kuusivuotinen jäivät vuoden 
1918 lukusuunnitelmassa matematiikan, fysiikan ja kemian tuntimää-
rät pienemmiksi kuin lyseoissa. Tytöillä oli tunteja enemmän kieliai-
neiden ohella uskonnossa, historiassa, kaunokirjoituksessa, piirustuk-
sessa ja muovailussa, voimistelussa, terveysopissa ja laulussa. Lisäksi 
tytöillä oli pakollisina aineina kotitalous ja käsityöt.61  Pojille uutena 
vapaaehtoisena aineena tuli puutyö ja veisto. 

59 Ketonen 1977, 99; Vrt. Komiteanmietintö 1915:5, 69. 

60 Koulutoimen ylihallitus yhtyi koulukomitean näkemyksiin tyttökoulun keskikoulu-
asteen pidentämisestä kuusivuotiseksi. Ask 44/1915; Ketonen 1977, 103-106. 

61 Ketonen 1980, 23-25, 93, 193-195. (Ask 44/1915). 
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Liikarasitushuoli 

Naiskasvatuksen erityisvaatimukset ja ennen kaikkea tyttökoulujen kuu-
des luokka muuttuivat konkreettiseksi huoleksi tyttöjen liikarasituksesta. 
Kun kuusivuotinen keskikoulu oli toiminnassa vuodesta 1920 lähtien, 
ilmeni pian, etteivät tytöt eivätkä heidän vanhempansa suhtautuneet 
myönteisesti tähän kouluajan pitenemiseen. Ylimääräisen luokan arvel-
tiin rasittavan tyttöjä eikä suinkaan keventävän opintosuunnitelmaa. 
Useissa kouluissa eri puolella Suomea ilmeni, että tytöt erosivat koulusta 
viidennen luokan jälkeen.G2  Tyttökoulujen lukusuunnitelmaa rasittivat 
lisäksi vieraat kielet, koska tyttökoulujen lukusuunnitelmassa oli yksi 
pakollinen kieli enemmän kuin poikakouluissa. 

Liikarasituksesta keskusteltiin runsaasti sekä sanomalehdissä että 
kasvatusalan lehdissä. Kouluhallitus joutui ottamaan kantaa kysymyk-
seen. Se toimeenpani 1920-luvun alkupuolella tutkimuksen, jossa yri-
tettiin selvittää, olivatko oppilaat "liiallisesti rasittuneita" ja samalla 
haluttiin saada tietoa "niistä terveydellisistä ja siveellisistä vaaroista, 
jotka oppilaita liiallisen rasittuneisuuden johdosta uhkasi".G3  Tutki-
muksessa selvitettiin koulutehtäviin käytettyä aikaa, päivittäistä ulkoi-
lua, yölepoa, vapaa-ajan viettoa ja harrastustoimintaa sekä mielipiteitä 
kaikkein rasittavimmista kouluaineista. Kysely lähetettiin kaikkiin op-
pikouluihin, ja sen piiriin tulivat kaikki oppilaat lukuunottamatta yli-
oppilaskokelaita, jotka eivät enää tutkimuksen suorittamisen ajankoh-
tana olleet koulussa. Tutkimuksessa tarkasteltiin erikseen tyttökoulu-
jen oppilaita, poikakoulujen oppilaita sekä yhteiskoululaisia. Tutki-
muksen mukaan oppikoulujen oppilaat eivät olleet liikarasittuneita.64  
Kysymyksen esiinnostoon vaikutti ennen kaikkea huoli tyttöjen ter-
veydestä, mikä oli yhteydessä naisten opiskelun yleistymiseen. Tyttö 
ei jaksanut ponnistella koulun vaatimusten mukaan, ja samanaikaises-
ti tämä johti hänet laiskuuteen.G5  Tyttöjen ruumis ja sielu kaipasivat 
erityistä huolenpitoa, jota vanhemmat eivät ehkä ymmärtäneet sijoit-
taessaan tyttärensä koulunpenkille. Ammattikasvattajat kiinnittivät 
huomion tyttöihin tulevina äiteinä ja lapsen synnyttäjinä. 

62 Ketonen 1977, 120; Tampereen tyttökoulun vuosikertomukset 1920/21, 1921/22; 
Johtajatar Toini Voipion vastaus kouluhallituksen kiertokirjeeseen 8.4.1926. Tampe-
reen tyttökoulun vuosikertomus 1925/26, 32-35. 

63 Wilskman 1926, 212-213; Johtajatar Toini Voipion vastaus kouluhallituksen kierto-
kirjeeseen 8.4. 1926. Tampereen tyttökoulun kertomus 1925/26, 32-37. 

64 Wilskman 1927, 218-319. 

65 Esim. Elfving, Jenny, Naiset, ammattivalmistus ja kotitoimct. Valvoja 1917, 190; 
Reima, Laiminlyöty murrosikä, 34-35. 
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Yhteiskasvatuskysymys 

Kuusivuotinen keskikoulu ja Iiikarasitushuoli liittyivät erillis- ja yhteis-
kouluista käytyyn keskusteluun. Kysymys oli siitä, kumpi näistä kou-
lumuodoista pystyi antamaan tytöille paremmat valmiudet suoriutua 
toisaalta luontaisesta kutsumuksesta eli äitiydestä, ja toisaalta kumpi 
pystyi tarjoamaan paremman pohjan ja perustan myöhemmille am-
mattiin tähtääville opinnoille. Lisäksi pohdittiin sitä, kumpi koulu-
muoto oli tytöille vähemmän rasittava. Kaikki naiskasvatuksen vaati-
mukset tiivistyvät 1920-luvun lopulla Kasvatus ja koulu -lehdessä jul-
kaistussa kirjoituksessa: 

'Naisten kehitystä taas ei sopisi ensinkään sulloa kouluihin, 
sillä joka koulu on keinotekoinen muodostus, ja se menettää 
paljon elämäntotuudesta siksi, että siellä monet toimivat yh-
dessä kaavamaisesti. Nykyajan naisen on paitsi alkuperäis-
tä kutsumustaan, jonka kehittämiseen eivät parhaatkaan 
koulut riitä, vielä useimmiten otettava huomioon johonkin 
elämäntehtävään valmistuminen. Jos tämä kaikki tahdo-
taan keittää samassa padassa, räjähtää se automaattisesti. 
Tämä ei ikinä mahdu kouluun." 

1920- ja 1930-luvuilla tehtiin monia tutkimuksia, joissa yritettiin sel-
vittää ja mitata yhteis- ja erilliskouluissa opiskelevien koulumenestystä 
eri oppiaineissa ja ylioppilaskirjoituksissa. Kuitenkaan missään vai-
heessa ei saatu yksiselitteisiä tuloksia eri koulumuotojen paremmuu-
desta tai huonommuudesta toisiinsa nähden.' Yhteiskouluissa opis-
kelevien tyttöjen määrä kohosi, koska 1920-luvun uudet oppikoulut 
olivat yhteiskouluja. Tilanne oli kuitenkin eri paikkakunnilla erilai-
nen. Esimerkiksi Tampereella vuosina 1920 ja 1925 oppikoulun aloit-
taneista tamperelaistytöistä vain runsas neljäsosa opiskeli yhteiskou-
luissa, ja enemmistö opiskeli tyttökouluissa, koska Tampereella oli 
mahdollista valita oppikoulu, mutta pienillä paikkakunnilla se ei käy-
nyt päinsä. Pienessä harvaanasutussa maassa yhteiskoulut olivat vält-
tämättömiä, koska joka paikkakunnalle ei ollut mahdollista perustaa 
tyttö- ja poikakouluja. Yhteiskoulua puolustettiin Suomessa vedoten 
täysin käytännöllisiin syihin. Toisaalta oppikoululaitosta kritisoitiin, 

66 AO, Liikakoulutuksesta. Kasvatus ja koulu 1928, 58. 

67 Kaarela, P, Eri koulumuodot ylioppilaskirjoitusten valossa. Suomen Kasvatusopilli-
sen Yhdistyksen aikakauskirja 1938, 75-85.; H. V., Yhteiskasvatuksesta. Kasvatus ja 
koulu 1931, 23-28; Lilius 1928, 258. Myös Iiikarasitustutkimus suoritettiin koulumuo-
doittain. Ks. Wilskman 1926, 1927. 
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koska laajan oppikouluverkoston johdosta oppikouluihin väitettiin tu-
levan oppilaita ilman menestymisedellytyksiä.68  

Kuvio 2. Tyttöjen jakaantuminen tyttö- ja yhteiskouluihin Suomessa 

II yhteensä tyttöjä 
oppikouluissa 
tyttöoppikouluissa 

-o-tyttöoppikouluissa % 

Lähde: Ketonen, 89. 

1920/21 	1930/31 	1938/39 	1940/41 

Yhteiskouluja arvosteltiin, koska niissä ei oltu otettu huomioon tyt-
töjen ja poikien erilaista henkistä ja biologista kehitystä. Vuonna 1919 
oli ilmestynyt Kaino V. Oksasen yhteiskasvatusta käsittelevä väitös-
kirja, jossa hän todisti, että yhteiskoulun tyttöoppilat eivät sairasta-
neet eivätkä olleet poikia enemmän ylirasittuneita. Aksel Rafael Ro-
senqvist pyrki osoittamaan Kaino Oksasen tulokset virheellisiksi väit-
täen väitöskirja-aineistoa puutteelliseksi. Rosenqvistin mukaan poh- 

68 Oker-Blom, Max, Mietteitä muutamasta "naisasian" puolesta. Valvoja 1917, 192-196; 
Sarva, Gunnar, Oppikoulut eri sukupuolien tarpeiden ja kykyjen mukaisiksi. Kotiliesi 
1931, 806-807. 
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joismaissa oppikoulua käyvät tytöt olivat selvästi poikia sairaaloisem-
pia.G9  Yhteis- ja erillisopetuksesta käytyyn keskusteluun vaikutti tyt-
töoppikoulujen suosion lasku, kun yhä suurempi osa tytöistä opiskeli 
yhteiskouluissa. 

Kotitalousopetus herättää keskustelua 

Äitiyden, perheenemännyyden ja käytännöllisyyden asettamat vaati-
mukset oli mahdollista toteuttaa kotitalousopetuksen avulla. 1930-lu-
vun alussa kotitalousopetus kytkeytyi liikarasituskeskusteluun, koska 
katsottiin, että kotitalous toi vaihtelua lukuaineisiin painottuneeseen 
koulupäivään. Tämä koski tietenkin vain tyttökoululaisia. Näin koti-
talousopetuskin kytkeytyi yhteis- ja erilliskouluista käytyyn mielipitei-
den vaihtoon. Kotitaloutta oli alettu vaatia tyttöoppikoulujen oppiai-
neeksi 1910-luvulla. Tyttökoulujen kotitalousopetukseen vaikutti 
Naisten taloudenhoitokomitean työ, koska sen toiminta ajoittuu sa-
malle ajanjaksolle kuin oppikoulun uudistaminen.70  

Taloudenhoitokomitea esitti vuonna 1915 tyttökoulun kuudennen 
luokan 30 viikkotunnista viittä tuntia talousopetukselle. Tällöin pe-
rusteluissa kytkeytyivät luokkaan ja sukupuoleen liittyvät erityisvaati-
mukset. Taloudenhoitokomitea sai tukea Helsingin suomalaisen tyt-
tökoulun opettajakunnalta.71  Tyttökoulun opettajien lausunnossa il-
meni huoli muutoksesta, joka oli alempien yhteiskuntaluokkien kou-
lutuskäyttäytymisessä tapahtumassa. Opettajat arvelivat, että teoreet-
tinen tieto ja kirjasivistys vähentäisi käytännöllisen työn arvostusta. 
Oppilaat ymmärtäisivät ja arvostaisivat käytännöllistä työtä, kun sitä 
opetettiin koulussa. Komiteassa todettiin: "Täten olisi talousopetus 
omansa täyttämään eri kansanluokkien ja paikoin perheenkin eri jä-
senten kesken vallitsevaa juopaa ja tasoittamaan niissä ilmeneviä mur-
rosajan vastakohtia. Mutta tämähän on kansanvaltaisen aikamme pää-
tehtäviä, ja siihen on kasvatustyönkin voimiensa mukaan pyrittävä. 
Tämä päämäärä vaan ei ole saavutettavissa ainoastaan siten, että yh-
teisen kansan sivistystä kohotetaan vaan myöskin siten, että ylem-
pienkin yhteiskuntakerrosten jäseniä kiintyy käytännölliseen työhön. 
Tämä enemmän kuin mitkään teoriat kasvattaisi laajoissa piireissä sitä 
työn, ruumiillisen yhtä hyvin kuin henkisenkin työn kunnioitusta, 

69 Rosenqvist, A. R., Yhteiskasvatukseta ja -opetuksesta. Kansakoululehti 1919, 302- 
307. 

70 Naisten taloudenhoito-opetuskomitea ihmetteli sitä, ettei koulukomitea ollut liittä-
nyt talousopetusta opetusohjelmaan. Komiteanmietintö 1915:5, 69; Ketonen 1977, 
102-104. 

71 Komiteanmietintö 1915:5, 69-71. 
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jota me tässä maassa niin kipeästi kaipaamme."72  
Vuoden 1915 lukusuunnitelmassa tytöillä oli talousoppia kaksi viik-

kotuntia. Oppiaine muutettiin kotitaloudeksi vuoden 1918 lukusuun-
nitelmassa ja tuntimäärä korotettiin kuuteen. Kotitaloutta oli sekä vii-
dennellä että kuudennella luokalla. Taloudenhoitokomitea esitti ta-
lousopetuksen liittämistä yhteiskoulujenkin ohjelmaan, mutta tämä 
ehdotus ei toteutunut.73  

Vuoden 1932 oppikoulukomitea (Mantereen komitea) määritteli 
tyttöjen erikoisaloiksi käsityöt, kotitalouden, lapsipsykologian ja kas-
vatusopin. Pojille erikoisen sopiviksi oppiaineiksi tulkittiin yhteiskun-
taoppi, fysiikka ja kemia, sekä näiden soveltaminen käytännölliseen 
elämään oppilaslaboratorioissa. Mantereen komitea oli 1920- ja 1930-
lukujen taitteessa merkittävin koulutuspolitiikkaa suunnitteleva elin. 
Komitean kantana oli, että molempien sukupuolten piti saada saman-
lainen yleissivistys, mutta sitä oli sovellettava sukupuolten erikoistar-
peisiin.74  Kotitalousopetus oli tällainen tyttöjen erityisaine, jota oli 
luontevaa perustella naisten perheenemännyys- ja äitiystehtävällä. Ko-
titalousopetusta perusteltiin myös toisella tavalla. Kotitalous- ja käsi-
työnopetuksella tytöt voitiin vapauttaa "teoreettisten aineiden voimia 
kysyvästä opiskelusta ja siihen liittyvästä kotiopiskelusta. Sitä paitsi 
talouspuuhissa vallitseva suurempi vapaus ja erilaisissa käytännöllisis-
sä tehtävissä liikkuminenkin muodostaa virkistävää vaihtelua, joten 
se ei kuluta voimia samassa määrin kuin lukutyö".75  Teoreettisen tie-
don sijasta Mantereen komitea halusi ohjata tytöt rentouttavaan työ-
hön lieden ääreen koulukeittiöön. Toisin sanoen kotitaloustyö nähtiin 
helppona ja keveänä puuhasteluna. Näin komitea yritti huolehtia tyt-
töjen ruumiillisesta ja henkisestä hyvinvoinnista yrittäen ehkäistä 
mahdollista rasitusta. 

Mantereen komitea halusi lisätä tyttökoulujen kotitaloustuntien 
määrän kuudesta kymmeneen, ja samalla se yritti liittää kotitalouden 
yhteiskoulujen tyttöjen opinto-ohjelmaan. Yhteiskoulujen kotitalous-
tuntien määräksi esitettiin kahdeksaa.76  Kouluneuvos ja tunnettu op- 

72 Komiteanmietintö 1915:5, 69-70. 

73 Komiteanmietintö 1915:5, 73; Ask 44/1915; Ketonen 1980, 195: Tyttölyseon lu• 
kusuunnitelma 1918. 

74 Komiteanmietintö 1933:6, 67-68. Komitean tehtävänä oli oppikoulun uudelleen jär-
jestäminen sekä laatia ehdotus laiksi oppikoulun järjestysmuodon perusteista. Oppi-
koulukomitean esitykset eivät toteutuneet sotien välisellä kaudella, ja vuonna 1918 
hyväksytyt väliaikaiset lukusuunnitelmat olivat käytössä; Ks. myös Sarva, Gunnar, Op-
pikoulut eri sukupuolien tarpeiden ja kykyjen mukaisiksi. Kotiliesi 1931, 806-807. 

75 Komiteanmietintö 1933:6, 67-68. 

76 Komiteanmietintö 1933:6, 134-136. Kotitalousopetuksen asiantuntijoina Mantereen 
komitea käytti Katri Lainetta ja Sievä Karttusta. Katri Laine oli laajasti perehtynyt kä- 
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pikoulumies Gunnar Sarva oli täysin näiden periaatteiden takana, ja 
korosti selkeästi tarvetta opettaa sekä tyttö- että yhteiskoulujen ty-
töille kodinhoitotaitoja.77  

Kotitalousopetuksen asema oppikoulussa oli monitahoinen kysy-
mys. Esimerkiksi vuonna 1931 tohtoriksi väitellyt Elsa Enäjärvi puo-
lusti 1930-luvulla yhteiskoulua, ja piti molemmille sukupuolille yh-
teistä koulua parhaana vaihtoehtona. Hän oli itse käynyt Suomalaista 
yhteiskoulua. Vuosia myöhemmin hän oli valmis muuttamaan mieli-
piteensä juuri kotitalousopetuksen ja perheenemännän tehtävän mer-
kityksen vuoksi. Hän koki kotitalousopetuksen puutteen ongelmaksi 
oman kotitaloutensa hoidossa.78  Tyttökoulujen kotitalousopetuksen 
avulla varmistettiin, että akateemiselle uralle tähtäävät tytöt hallitsivat 
kotitaloustyöt. Samalla oli mahdollista estää tyttöjen vieraantuminen 
kodin askareista, joka koettiin ongelmaksi. Tyttökoulua saattoi luon-
nehtia työkouluksi kotitalouden ja käsityön vuoksi.79  

Kotitalousopetuksen lisäämisessä oli myös toinen puoli. Käytän-
töön suuntautunut tyttöjen lukusuunnitelma saattoi vaikeuttaa heidän 
sijoittumistaan luonnontieteellisille ja teknisille aloille ja näin rajoittaa 
tyttökoulua käyvien ammatinvalintaa oppikoulun jälkeen. Kotita-
lousopettajatkaan eivät yksiviivaisesti hyväksyneet kotitalousopetuk-
sen laajentamista. Tyttöjen kotitalousoppijaksoon suunniteltiin myös 
ns. ravintokemiaa, mistä syystä tyttöjen oppijaksoon ei olisi keski-
kouluasteella tarvinnut sisällyttää lainkaan kemiaa. Kotitalousopettajat 
eivät pitäneet tätä hyvänä vaihtoehtona, vaan he tähdensivät, että 
tyttöjen piti saada sama kemiankurssi kuin poikienkin, jottei tytöiltä 
rajautuisi pois joitakin ammatteja. Kotitalousopettajat eivät myöskään 
pitäneet tarpeellisena sijoittaa kotitaloustunteja lukion ohjelmaan ku-
ten Mantereen komitea esitti. Lukion kotitaloustunteja ei pidetty tar-
koituksenmukaisena, koska niiden arveltiin hajottavan muuta lukuai-
neisiin painottuvaa opetusta. Lukiossa kuitenkin tähdättiin ensisijai-
sesti ylioppilastutkintoon.80  

Kaikkein eniten tyttöjen oppikouluvuosiin vaikutti keskikoulun 
kuudes luokka. Kotitalousopetus-, liikarasitus- ja yhteiskoulukeskus- 

sityö- ja kotitalousopetuksen tilaan Suomessa. 

77 Sarva, Gunnar, Oppikoulut eri sukupuolien tarpeiden ja kykyjen mukaisiksi. Koti-
liesi 1931, 806-807. 

78 Pidot tornissa, 276-277; Sievänen-Allen 1993, 239-240, 325-326; Vrt myös Rytkönen 
1994, 17-18. 

79 Reima, Laiminlyöty murrosikä; Reima, Isät kotona, 13-14; Rytkönen 1994, 17-18. 

80 Lindqvist, Elise-Marie, Huslig ekonomi och hemvård. Suomen oppikoulunopettajain 
yleinen kokous Helsingissä 3.-5.1.1934, 370-371; Ptk oppikoulunopettajain yleisen ko-
kouksen kotitalousjaoston kokouksessa 3.1.1934. 
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teluissa palattiin itseasiassa koulumuotojen erilaiseen luokkalukuun. 
Mantereen komitea joutui toteamaan tyttökoulun kuudennen luokan 
osoittautuneen epäonnistuneeksi ratkaisuksi. Tyttöjen ylimääräinen 
luokka ei suinkaan ollut vähentänyt liikarasitusta vaan oli lisännyt 
sitä. Komitea esitti tyttökoulujen keskikoulun luokkaluvun yhdenmu-
kaistamista yhteiskoulujen ja lyseoiden kanssa. Komitean mukaan 
"näinkin menetellen voidaan tytöille antaa yhtä arvokas yleissivistys 
kuin pojille. Sitä vaativatkin nykyiset taloudelliset olot, jotka pakot-
tavat naisiakin ansiotulojen hankkimiseen".S1  Tyttökoulujen keskikou-
lut olivat kuusivuotisia 1970-luvulle asti. 

Vapaa-aika ja harrastukset 

Oppikoululaiset muodostivat kaupungeissa oman erityisen nuo-
risoryhmän, joka erottui muista koululaisista ja työssä käyvistä nuo-
rista. Oppikoululaisilla oli omat koulut, oma toveripiiri, omat harras-
tukset kerhoineen ja konventteineen. Tamperelaiskoulujen oppilai-
den harrastukset, pukeutuminen ja vapaa-ajan vietto erosivat helsin-
kiläisestä oppikoulukulttuurista. Tampereella esimerkiksi tyttölyseos-
sa kaikki oppilaat olivat vaatimattomasti pukeutuneita eikä kukaan 
erottunut joukosta erityisen muodikkaana ja hienona.S2  Kotikutsut eli 
baalit kuuluivat yläluokkalaisten vapaa-aikaan.83  Oppikoulutytöt saat-
toivat olla ulkoiselta olemukseltaan jazz-tyttöjä ja parjattuja nykyajan 
tyttöjä. Pohjimmiltaan tytöt olivat kilttejä, kouluelämään mukautuvia 
ja ahkeria. Kapinointi ja ristiriidat selvisivät yleensä koulun asettamis-
sa puitteissa.8  Yleisin oppikouluissa käytetty rangaistusmuoto oli jäl-
ki-istunto, ja useimmissa tapauksissa sen oli aiheuttanut oppitunnin 
häiritseminen, sopimaton käyttäytyminen tai luvaton poissaolo. Rik-
komukset saattoivat johtaa myös koulusta erottamiseen.85  

Koulunkäynnin välissä oppikoululaisilta liikeni aikaa harrastuksiin. 

81 Komiteanmietintö 1933:6, 67-69. 

82 Sylvi Mäkelän haastattelu. 

83 SKS:n Elämäkertakirjoituskilpailu. Satasärmäinen nainen. Mirjam Mäkinen; Kaarina 
Ruohtula, SKS; Tampereen tyttölyseon toverikunnan ptk:t 1925-1930, HMA. Helsingis-
sä koulua käyneiden muistelmissa tulevat esiin kotikutsut ns. baalit, tanssiaiset, joita 
ei tamperelaisten oppikoululaisten muistelmissa esiinny. 

84 SKS:n Elämäkertakirjoituskilpailu. Satasärmäinen nainen. Mirjam Mäkinen ja Kaarina 
Ruohtula, SKS; Sylvi Mäkelän haastattelu. 

85 Kivasmaa 1985, 151-152. 
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Viimeisen kerran 
koulutyttöinä. 
Tamperelaisia abt-
turientteja maalis-
kuussa 1924. Kou-
lun päättyessä jär-
jestettiin penkin-
painajaiset, johon 
kuului pukeutumi-
nen, autoajelu 
kaupungilla sekä 
tanssiaiset illalla. 
Jokaisella koululla 
oli omia penkin-
painajaistraditioi-
ta. Tampereen mu-
seoiden valokuva-
arkisto. 

Tyttöjen ja poikien harrastukset olivat erilaisia. Selkein ero on siinä, 
että tytöt käyttivät päivittäin noin tunnin vähemmän aikaa ulkoiluun 
kuin pojat.87  Tyttöjen suosituimpia harrastuksia olivat urheilu, käsi-
työt, lukeminen ja musiikki. Pojat olivat urheilusta tyttöjä innos-
tuneempia, ja käsitöiden sijaan pojat harrastivat "radiota ja kokeilua 
sekä shakkipeliä". Pojista yli puolet harrasti säännöllisesti vapaa-aika-
naan urheilua ja tyttöoppikoululaisista runsas neljäsosa. Oppikoulu-
laisten liikuntaharrastusta oli omiaan edistämään hiihtoloma, jota vie-
tettiin ensimmäisen kerran vuonna 1934.88  Tytöt olivat vapaa-aikana 
hieman kiinnostuneempia urheilusta kuin käsitöistä. Tähän vaikutti 
se, että käsityöt liittyivät pakollisina koulun opetusohjelmaan. 

86 Harrastustiedot perustuvat oppilaiden omiin ilmoituksiin, ja ne kertovat siitä, mitä 
oppilaat itse ymmärsivät harrastuksina. Tiedot eivät kerro mitä oppilaat tosiasiassa 
tekivät. Harrastustiedoissa ovat mukana ainoastaan tyttökoulujen tytöt ja lyseoiden po-
jat. Yhteiskoulut eivät ole taulukossa mukana. 

87 Wilskman 1927, 315. 

88 Kivasmaa 1985, 148. 
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Taulukko 28. Oppikoululaisten harrastukset 1920-luvun alussa. 

Harrastukset Tytöt Pojat 
Urheilu 28,7 52,8 
Radio ja kokeilu - 5,7 
Musiikki 15,8 9,7 
Lukeminen 22,2 7,6 
Piirustus ja maalaus 6,8 4,0 
Käsityöt 24,2 
Kotiaskartelu 5,9 
Veisto ja muovailu 3,0 
Postimerkkien keruu 2,7 
Shakkipeli 1,3 

Lähde: Wilskman, Ivar, Onko maamme oppikoulujen oppilaissa liika-
rasitusta huomattavissa. Suomen Kasvatusopillisen Yhdistyksen Aika-
kauskirja 1926, 219 ja 1927, 43-44. 

Tytöt harrastivat enemmän lukemista kuin pojat. Lukeminen oli pe-
riaatteessa hyvä harrastus, mutta opettajat eivät olleet aina tyytyväisiä 
oppilaiden kirjavalintoihin. Tytöt lukivat mieluiten tytöille tarkoitet-
tuja ns. tyttökirjoja. Tyttöjen mielikirjallisuuden valinnassa oli mää-
räävänä "tunnesyyt ja naisluonteen mukaiset ihanteet". Poikia johti 
kirjallisuuden valinnassa sankarin etsintä, halu oppia tuntemaan vie-
raita maita, suuria ja voimaa kysyviä tekoja sekä merkillisiä keksintöjä 
ja seikkailuja.89  

Tyttöjen lukuharrastuksen, joka painottui romanttis-jännittäviin 
kertomuksiin, pelättiin aiheuttavan "tuntuvia häiriöitä tytön hermos-
ton toiminnassa". Poikien lukuharrastuksen, joka kohdistui seikkailu-
kertomuksiin, ei nähty aiheuttavan mitään terveydellistä haittaa. Tytöt 
kohdistivat kiinnostuksensa liian usein vääränlaiseen kirjallisuuteen, 
joita olivat kevyet romaanit: "Katsele edelleen naisiamme junissa. Uu-
denaikainen romaani on kädessä ja sitä ahneesti imetään. Eivät vie-
hetä matkan nähtävyydet, eivät ympäröivät ihmiset, joista ja joilta 
olisi paljon opittavaa. Kaikki huvi löydetään yksin romaanista."90  Tyt-
töjä syytettiin laiskoiksi ja kotitöitä vältteleviksi, kun he viettivät päi- 

89 Wilskman 1926, 219-220; Wilskman 1927; 43-44; Soveri, A. J., Mitä kirjoja tytöt 
lukevat. Tampereen tyttölyseon vuosikertomus 1928/29, 42-46; Salo, Aino, Jyväskylän 
koulunuorison kaunokirjallisista harrastuksista lukuvuonna 1932-1933. Kasvatus ja kou-
lu 1937, 11-20. 

90 Reima, Vilho, Nuoriso huvittelee, 35-38; Ks. myös Reima, Vilho, Nuorison kasvatus 
36-37, 74, 84. 
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väkausia romaanien parissa. Kuitenkin Tampereen kaupunginkirjas-
ton alle 16-vuotiaista käyttäjistä oli 1920-luvulla lähes 60 prosenttia 
poikia.91  Nämä olivat kuitenkin pääasiassa kansakoululaisia, koska op-
pikouluilla oli omat kirjastot. Tietokirjallisuutta oppilaat lukivat kai-
ken kaikkiaan melko vähän. Tämä oli kuitenkin se kirjallisuuden laji, 
jota kasvattajat suosittelivat nuorisolle.92  

Työläisperheiden tyttärien elämässä kotityöt äidin apuna kuuluivat 
päivittäisiin rutiineihin.93  Oppikoululaisten elämää kuvaavissa romaa-
neissa keskiluokkaiset tytöt omistautuivat kouluelämään eivätkä osal-
listuneet kotitöihin. Kotiapulaiset huolehtivat virkamiesperheiden ta-
loustöistä. Ainoastaan Eva Hirn on kuvannut perhettä, jossa työssä-
käyvän äidin vuoksi lukiossa opiskeleva tytär joutui keittiötehtäviin: 

"Kamreeri Sarkamaa tuli ovelle ja sanoi: 
- Keitäpä Heli meille teetä. Minulla on vieras ja Hilma taitaa olla 

ulkona. 
- Minulla on vielä historia lukematta. Eikö Veikko saa keittää teetä? 

Hän osaa tehdä sen yhtä hyvin, pyysi Heli. 
- Taloustoimet ovat tyttöjen erikoisala - - - 
- Mitä varten? 
- Älä keskeytä. Ne ovat ja sillä hyvä. Saat jatkaa lukujasi vain sillä 

ehdolla, ettet laiminlyö naisten luonnollisia tehtäviä. Pojat tekevät 
heille sopivia töitä, sanoi isä ja meni. 

- Mitähän te teette? Kysyi Heli Taunolta, joka tuli huoneestaan. 
- Hakataan esimerkiksi nauloja seiniin ja nostetaan huonekaluja ja 

vedellään korkkeja pulloista. 
- Kiskokaa ensin korkit omista päistänne, sanoi Heli ja meni keit-

tiöön. "94 

Tytöt koululaisjärjestöissä 

Oppikoululaiset ottivat osaa järjestötoimintaan. Heitä oli mukana ur-
heiluseuroissa, raittiusseuroissa, partiossa ja omien koulujen toveri-
kunnissa. Oppikoulua käyvistä pojista noin 18,3 prosenttia oli urhei-
luseurojen jäseninä ja 11 prosenttia partiossa. Tytöt osallistuivat rait- 

91 Tampereen kaupunginkirjaston toimintakertomukset 1925-1927. 

92 Soveri, A. J., Mitä kirjoja tytöt lukevat. Tampereen tyttölyseon kertomus 1928/29, 
42-46; Reima, Vilho, Nuoriso huvittelee, 44.45. 

93 Esimerkiksi Tampereen tyttökoulun johtaja Toini Voipio pahoitteli, ettei liikarasitus-
lomakkeessa kysytty oppilaiden osallistumista kotitöihin, koska hän tiesi koulunsa op-
pilaiden tekevän runsaasti kotona taloustöitä. Tampereen tyttökoulun kertomus 
1927/28. 

94 Hirn, Eva, Kun elämä on ihanaa, 10-11. 
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tiusseurojen toimintaan, joissa oppikoulutytöistä oli noin 14 prosent-
tia. Osallistumisaktiivisuudessa oli eroja eri tyyppisissä oppikouluissa 
opiskelevien oppilaiden kesken.95  Tamperelaiset kansakoulutytöt oli-
vat aktiivisesti mukana uskonnollisissa järjestöissä. Uskonnolliset jär-
jestöt eivät kuitenkaan kiinnostaneet yhtä runsaasti oppikoulutyttöjä. 
Esimerkiksi NNKY järjesti oppikoulutytöille omia kerhoja ja kesäisin 
yhden valtakunnallisen kolmi-nelipäiväisen koulutyttökokouksen, 
joka oli tarkoitettu ylempien luokkien oppilaille.96  

Koulunuorisoa lähimpänä oli oman koulun toverikunta, joka oli 
tarkoitettu ylimpien luokkien oppilaille. Lähes kaikki lukion oppilaat 
olivat jossain määrin mukana toiminnassa. Tyttökoulujen oppilaista 
noin neljäsosa oli toverikunnan varsinaisia jäseniä, ja lyseolaisten jou-
kossa jäseniä oli vain 15 prosenttia.97  Toverikuntatoiminnan tavoit-
teena oli liittää "nuoret reippaaseen itsenäiseen henkiseen työhön 
koulutyön ulkopuolella". Opettajat olivat mukana kuraattoreina. Käy-
tännössä he valvoivat, että iltamissa ja kokouksissa säilyi järjestys. 
Tampereen tyttölyseon toverikunta järjesti ohjelmallisia kokouksia, 
joissa oli soittoa, laulua ja näytelmiä. Se julkaisi lehteä Silmukat, jota 
luettiin ääneen. 

Tamperelaisten oppikoulujen toverikunnat alkoivat organisoida 
1920-luvun lopulla koulujen välistä yhteistoimintaa, joka toteutettiin 
konventtien muodossa. Klassillinen lyseo aloitti vuonna 1929 yhteis-
konventtien järjestämisen. Jo aikaisemmin oli ollut vastaavia yrityksiä, 
mutta ne eivät tuottaneet tulosta.98  Tyttökoululaiset suhtautuivat yh-
teistoimintaan myönteisesti: "Herkät tiput olivat yhteistoiminnan kan-
nattajia. Valtavin joukoin he ryntäsivät odotettuihin yhteiskonventtei-
hin ja valtasivat suurimman osan penkkiriveistä. Veri veti ja hauskaa 
oli".99  Tyttölyseolaiset joutuivat pyytämään rehtoriltaan luvan, jotta 
pääsivät mukaan yhteiskonventtiin. Tytöt saivat osallistua varsinai-
seen illanviettoon, mutta he eivät saaneet ottaa osaa keskusteluun, 
jota käytiin koulujen välisestä yhteistyöstä.10°  

Rauol Palmgren on kuvannut tamperelaisten oppikoululaisten en-
simmäistä yhteiskonventtia: "Lokakuun lopulla oli toverikuntien en-
simmäinen yhteinen illanvietto "yhteiskonventti" - Klassillisella lyse- 

95 Wilskman 1926, 220; Wilskman 1927, 44-45. 

96 Wilskman 1927, 44-45; Käsi auran kurjessa, 86-89; Tietoja Suomen Nuorten Nais-
ten Kristillisen Yhdistyksen toiminnasta 1896-1920, 25. 

97 Wilskman 1926, 220; Wilskman 1927, 44, 317. 

98 	Tampereen tyttölyseon toverikunnan ptk _t 13.9.1929; 5.10.1929, HMA. 

99 Tampereen tyttölyseon toverikunnan vuosikertomus 1928-1929, HMA. 

100 Tampereen tyttölyseon toverikunnan ptk 5.10.1929, HMA. 
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olla. Se oli ollut järjestäjille todellinen voimien koetus, ja viime het-
kellä se oli vielä hermojenkin koetus. Ensin oli saatu tapella ohjelma 
kokoon, sitten olivat järjestelytyöt juhlailtana ja vihdoin henkeäsal-
paava jännitys odoteltaessa tuleeko yleisöä. Mutta yleisöä tuli! Jo nel-
jännestunnin ennen juhlan alkua alkoi liike koulun leveissä por-
taikoissa, ja ennen pitkää muuttuivat yksinäiset ihmisryhmät tulijain 
tasaiseksi virraksi. Oman koulun yläluokkalaisia, reaalilyseolaisia, yh-
teiskoululaisia... ja tyttöjä, tyttöjä! Sellainen joukko värikkäitä pukuja, 
ihastuttavia kasvoja, mieltähämmentäviä vartaloja ja nilkkoja."101  Tä-
mänkaltaisia yhteiskonventteja järjestettiin muissakin koulukaupun-
geissa, ja ne kuuluivat oppikoulukulttuuriin.1°2  

Konventtien ohjelmaan sisältyi musiikkia, keskustelua, yhteislaulua, 
yksinlaulua, näytelmiä ja esitelmiä. Tilaisuudet päättyivät joskus van-
hoihin tansseihin tai piirileikkiin. Tanssikysymys askarrutti niin oppi-
laita kuin opettajiakin. Osa oppikoulujen opettajista vastusti tanssia 
ja tanssiaskelten opettamista tyttöjen voimistelutunnilla. Osa taas piti 
tanssin oppimista tärkeänä siron liikehtimisen ja rytmitajun kehityk-
sen kannalta.103  

Yleensä iltamien ja konventtien ohjelma oli isänmaallista. Ohjelmis-
tossa otettiin huomioon suurmiesten merkkipäivät ja kansalliset juh-
lapäivät.104  Tytöt järjestivät tilaisuuksiinsa vakavaa ja kasvattavaa oh-
jelmaa. Tampereen tyttölyseon tytöt eivät mielestään aina onnistu-
neet niissä tavoitteissaan, joita he juhlille ja ohjelmanumeroille aset-
tivat. Tytöt suhtautuivat itse kriittisesti toimintaansa. Ohjelma oli liian 
kepeää, tai huonosti valmisteltua. Toverikunnan puheenjohtajat va-
littivat tyttöjä vaivaavan suoranaisen laiskuuden. Toverikuntatoiminta 
keskittyi lukioluokille, ja päivittäinen koulutyö jo rasitti tyttöjä. 

Nuori Voima 

Oppikoulunuorison "äänenkannattajana" toimi WSOY:n julkaisema 
Nuori Voima -lehti, joka luonnehti itseään Suomen nousevan polven 
aikakauslehdeksi.105  Siinä kirjoitettiin aatteellisista ja itsekasvatuksel- 

101 R. Palomeri (Palmgren, Raoul), 30-luvun kuvat, 51-52. 

102 SKS:n elämäkertakirjoituskilpailu. Satasärmäinen nainen. Mirjam Mäkinen, SKS. 

103 Tampereen kasvatusopillisen yhdistyksen ptk 4.3.1920, HMA; Tampereen tyttö-
lyseon toverikunnan vuosikertomukset 1928-1930, HMA; vrt R. Palomeri, 30-luvun 
kuvat, 53. 

104 Tampereen tyttölyseon toverikunnan ptk:t 29.9.1928; Tampereen tyttölyseon to-
verikunnan vuosikertomukset 1929-1930, HMA. 

105 Koulujen oppilaskuntien yhteydenpito alkoi 1800-luvulla, ja kattojärjestöksi muo-
dostettiin vuonna 1906 Suomen koulunuorison liitto ja Svenska skolungdomsförbund. 
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lisista kysymyksistä, harrastuksista ja elämänurasta. Nuori Voima -leh-
den lukijoiden aloitteesta syntyi Nuoren Voiman Liitto vuonna 1921. 
Se jakaantui eri harrastuspiireihin, ja päästäkseen liiton jäseneksi oli 
lähetettävä harrastusnäyte. Vuoden 1921 aikana perustettiin Nuoren 
Voiman Liiton paikalliskerhot Helsinkiin ja Turkuun. Tampereen pai-
kalliskerho syntyi vuonna 1922. Tähän mennessä oli koko maassa 
600 virallisesti hyväksyttyä nuorvoimalaista. Tampereella oli alkuvai-
heessa toiminnassa mukana 30 henkilöä. Tampereen kerho järjesti 
matineoita, kirjoituskilpailuja ja taidenäyttelyjä.106  

Nuori Voima-lehdessä julkaistiin pääasiassa kahdenlaista aineistoa. 
Se oli tärkeä kanava niille tytöille ja pojille, joilla oli tarvetta ja halua 
saada kynänsä tuotteita julkisuuteen. Tärkeän osan aineistosta muo-
dostivat Nuoren Voiman Liittoon kuuluvien nuorten kirjoittamat ru-
not ja kertomukset.107  Nuori Voima-lehti oli monen kirjailijan ensim-
mäinen julkaisufoorumi. Toisen tärkeän osan muodostivat asiapitoiset 
kirjoitukset eri harrastuksista, ammateista ja kuuluisien henkilöiden 
elämäntyöstä. Tämäntapaiset artikkelit muodostivat lehden kasvatta-
van aineiston. Lehdessä julkaistiin säännöllisesti suurmieselämäkerto-
ja, joissa kuvattiin, kuinka vähäisistä lähtökohdista oli mahdollista 
ponnistaa ylöspäin. Elämänuran valintaa käsittelevät ammatit suun-
nattiln useammin selvästi vain pojille, ja ammatit esiteltiin siten, että 
vain pojilla oli mahdollisuus sijoittua niihin.108  Nuoressa Voimassa 
käsiteltiin harrastuksia, joissa pojat olivat pääosassa. Näitä olivat ur-
heilu, postimerkit, radio - lennätin, valokuvaus. Tämä ei tarkoita sitä, 
etteivät tytöt näitä asioita olisi voineet harrastaa, vaan sitä, että lehden 
tekijät eivät uskoneet tyttöjen näitä asioita harrastavan ja tytöille piti 
tarjota jotakin, mistä heidän uskottiin olevan kiinnostuneita. Vuonna 
1927 Nuori Voima -lehdessä alettiin julkaista erillistä tyttöjen osas-
toa.109  Tyttöjen osaston perustaminen osoitti, että tyttöjä haluttiin ve- 

Suomenkielisen liiton lehtenä alkoi vuonna 1908 ilmestyä Nuori Voima, joka siirtyi 
1910 WSOY:lle. Samalla lehti erkaantui koulunuorisoliitosta. Leino-Kaukiainen 1991, 
142. 

106 Tampereen Nuorvoimalaiset 1922-1972; Nuoren Voiman Liiton historia, 313-330. 

107 Nuoren Voiman Liiton historia, 56-61. 

108 Esim. K. W. Chanson, Ilmojen kautta lintujen teitä. Jos aikoisin ilmailualalle. Nuori 
Voima 1926, 394-401; H. N. , Upseeriura ja kadettikoulu. Nuori Voima 1926, 131-134; 
Mecklin, W., Jos tahtoisin ruveta radiosähköttäjäksi. Nuori Voima 1928, 204-206; Hei-
niö, Sulo, Jos tahtoisin ruveta teknikoksi. Pieniä viitteitä nuorelle miehelle. Nuori voi-
ma 1928, 492-494; Artikkelissa, joka käsitteli radiosähköttäjän ammattia, käytettiin 
mahdollisesta opiskelijasta yksinomaan termiä nuorukainen. Kilanlinna, J., Jos tahtoisin 
ruveta mainosmieheksi. Nuori Voima 1931, 8-9. 

109 Tyttöjen osasto oli aloittanut jo vuonna 1920, mutta se ei ollut toiminut menes-
tyksekkäästi. Ks. Nuori Voima 1920, 49-50. Osastoa yritettiin käynnistää uudelleen 
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tää enemmän mukaan toimintaan. Tytöille haluttiin tarjota jotakin, 
mistä heidän oletettiin olevan kiinnostuneita. 

Kun tyttöjen osasto käynnistyi, jouduttiin kuitenkin perustelemaan, 
että tytöt ylipäänsä harrastivat jotakin. Tämän jälkeen oli perusteltava 
se, että tyttöjen harrastukset olivat yhtä hyviä kuin poikienkin. Ai-
heesta, jopa viriteltiin laajempi keskustelu. Nuoren Voiman kautta 
löytyy se paljon parjattu "nykyajan jazz-tyttö", josta ei ollut mihinkään: 
"Nykyajan tytöt voidaan jakaa kahteen osaan: Niihin, jotka ovat jazzi-
tyttöjä, ja niihin, jotka toivoisivat sellaisia olevansa. Nämä jälkimmäi-
set ovat oikeastaan vielä kauheampia: he eroavat edellisistä vain siinä, 
että heillä on huonompi flaksi. Senvuoksi he halveksivat ja pilkkaavat 
jazzityttöjä ja luulevat olevansa jossakin suhteessa parempia. Ehkä 
sen vuoksi, että heitä ei niin usein pyydetä ulos. Mutta kaikessa hil-
jaisuudessa he kuitenkin itse toivoisivat olevansa samanlaisia. Heidän 
sisällään ei liiku yhtään sen enempää kuin noiden toistenkaan. Aivan 
käsittämättömän saamattomia ovat nykyajan tytöt. Uskallammepa lyö-
dä vetoa, että ei ole ainoatakaan, joka viitsisi edes nousta sukunsa 
puolesta vastaamaan tähän kirjoitukseen. Mitenkä saataisiin tämä asia 
autetuksi? Mitenkä saataisiin nykyajan tytöistä ihmisiä."110  Tytöt kim-
paantuivat kirjoituksesta ja vastasivat Nuoren Voiman palstoilla. Tytöt 
kertoivat "työpäivästään" harrastuksista ja kotitöistä, joita joutuivat 
tekemään äidin apuna.' 11 

Koulujen toverikunnissa, kuten Nuori Voima-lehdessä, tytöt joutui-
vat perustelemaan toimintansa mielen ja oikeutuksen. Tyttöjen har-
rastusten piti olla sellaisia, että pojat pitivät niitä oikeina harrastuk-
sina. Esimerkiksi tytöille tyypillinen päiväkirjan kirjoittaminen tai kir-
jeenvaihto ystävien kanssa ei poikien mielestä ollut oikea harrastus. 
Tytöt kärsivät herkästi huonosta omastatunnosta ja olivat itsekin kriit-
tisiä omalle toiminnalleen. Samoin tytöt aliarvioivat herkästi omia saa-
vutuksiaan. Teoksessa Tuntematon Marianne päähenkilö Sole ja hä-
nen luokkatoverinsa Mauri Pekarinen keskustelivat asioista, joissa toi-
nen oli hyvä ja toinen ei. Marianne oli juuri pelastanut toverinsa 
pinteestä, mutta vaivautui kehuista ja vähätteli omaa toimintaansa: 

vuonna 1926, mutta se ei innostanut kirjoittajia. Vuonna 1927 tyttöjen osaston toimit-
tajaksi tuli Aino Nissinen ja osasto pääsi kunnolla alkuun. Aino Nissinen toimi WSOY:n 
palveluksessa eri tehtävissä mm toimittajana, kuva-arkistonhoitajana. Hän oli valmistu-
nut filosofian maisteriksi v. 1923. Aino Nissinen julkaisi 1920-luvun loppupuolelta 
lähtien teoksia, jotka käsittelivät kansanomaista käsityötä. Tynni-Haavio 1978, 40-42; 
Nuori Voima 1927, 14. 

110 Mikko, Nykyajan tytöistä ei ole mihinkään. Nuori Voima 1928, 499-500. 

111 Tyttöjen osasto. Nuori Voima 1928, 560-564, 1932, 49-50. 
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Oheinen kuvasarja liittyi Nuoren Voiman artikkeliin, jossa puolustettlin nyky-
ajan tyttöjä niitä väitteitä vastaan, Joiden mukaan tytöt ainoastaan puuteroi-
vat nenäänsä ja istuivat kahviloissa ja elokuvissa. Artikkelissa yritettiin todis-
taa, että tytöt tekivät runsaasti taloustöitä kotona, mutta niitä el yleensä pidet-
ty harrastuksena tai hyödyllisenä ajankäyttönci keskusteltaessa tyttöjen vapaa-
ajasta. Nuori Voima 1932 s. 49-50. 
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"Olet sinä erinomainen tyttö! Minä kirjoitin puhetta kaksi päivää 
eikä siitä tullut likimainkaan niin hyvää kuin tästä, jonka kyhäsit ko-
koon muutamassa minuutissa. - Pyh, kaikkea kanssa! Minun neron-
leimaukseni syntyvät aina silmänräpäyksessä."112  

Keskustelu jatkuu sen jälkeen kun Mauri Pekarinen on pitänyt Solen 
kirjoittaman puheen. 

- Olen kamalan kiitollinen, kuiskasi Pekarinen palattuaan areenalta 
ja lisäsi murheellisena: - Olet kymmenen kertaa taitavampi kuin minä! 

- No en sentään, huomautin, sillä Pekarisen äkillinen nöyryys teki 
minut vallan noloksi. - Kaikkien älynnystyrät eivät ole samanlaisia. 
Sinä ymmärrät jääpalloa ja seiväshyppyä ja sakkipeliä ja moottoreita 
ja autoja ja kaikenlaista muuta, joista minulla ei ole aavistustakaan. 

- Niinkö? sanoi Pekarinen ilahtuneena."113  

Kun tytöt joutuivat oppikoulussa ja myöhemmin yliopistossa pyytä-
mään hyväksyntää ja oikeutusta harrastuksilleen, kysymys oli it-
seasiassa siitä, että he joutuivat pyytämään hyväksyntää läsnäolol-
leen.114  1920-luvun tyttöjä ei syytetty "jazzitytöiksi" siksi, että he oli-
sivat olleet jazzityttöjä, vaan siksi että tyttöjen harrastukset ja toimin-
tatapa miesten reviirillä aiheutti hämmennystä, joka purkautui jazz-
tyttö syytöksinä. Tyttöjen osaston sisältö vakiintui ompelu- ym. käsi-
työmallien esittelyksi, ja aikakauden "suurnaisten" lapsuusmuistoihin. 
Tyttöjen osaston lukijatkin, siis tytöt, tiedostivat kuinka heidät tällä 
tavalla suljettiin omaan ryhmäänsä naisellisten harrastusten pariin."

5  

Heimoaate ja koulunuoriso 

Nuori Voima ei ollut ainoa oppikoulunuorison yhteistoimintaa orga-
nisoiva elin 1920-luvun Suomessa. AKS, Itsenäisyyden Liitto ja Suo-
malaisuuden Liitto pyrkivät viemään heimoaatetta oppikoululaisten 
keskuuteen. Oppikouluihin perustettiin lähes sata AKS:n alaosastoa -
Karjala-Seuraa." Itsenäisyyden Liitto toimitti Toverikuntalehteä ja 
hankki kouluista tilauksia ja kirjeenvaihtajia lehteen. Se yritti tehdä 
Karjalan asiaa tunnetuiksi kouluissa ja kehotti oppikoululaisia järjes-
tämään Karjala-aiheisia juhlia. Kehoitusta noudattaen Tampereen tyt- 

112 Kaukovalta, Eila, Tuntematon Marianne, 100-101. 

113 Kaukovalta, Eila, Tuntematon Marianne, 100-101. 

114 Tyttöjen osasto. Nuori Voima 1927, 83, 115, 147; Tyttöjen osasto. Nuori Voima 
1928, 499, 560, 591. 

115 Tyttöjen osasto. Nuori Voima 1927, 14, 48, 82, 115, 210, 242, 344, 528; Tyttöjen 
osasto. Nuori Voima 1928, 470-471; Nuori Voima 1929, 111, 143, 146, 175. 

116 Nygård 1978, 141; Tampereen tyttölyseon toverikunnan vuosikertomus 1925-
1926, HMA. 
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tölyseon toverikunta järjesti syksyllä 1928 Karjala-juhlan. Jo aikaisem-
min toverikunnan kokouksissa oli pidetty Karjala-aiheisia esitelmiä. 
Vuonna 1929 tyttölyseolaiset järjestivät Kalevala-juhlan sijasta Viron 
juhlan, jossa esitelmöitiin Viron historiasta. Suomalaisuuden Liitto lä-
hestyi oppikoululaisia kehottamalla avustamaan liiviläisiä. Tampereen 
tyttölyseolaiset järjestivät asian hyväksi illanvieton ja myivät liiviläis-
ten juhlamerkkiä.117  

Tampereen tyttölyseolaiset eivät lähteneet kaikkiin hankkeisiin mu-
kaan. Toverikunta sai vuonna 1928 Kuopion oppikoulujen toverikun-
nilta kirjeen, jossa sitä kehotettiin liittymään mukaan toverikuntien 
työhön Suomen ilmapuolustuksen edistämiseksi. Tyttölyseolaiset kui-
tenkin totesivat hankkeesta: "Mutta meillä koululaisraukoilla kun nyt 
kerta kaikkiaan on omien asioidemmekin hoitamisessa työtä enem-
män kuin tarpeeksi, niin emme tietenkään voi ulottaa toimiamme 
näinkään isänmaalliseen ja hyödylliseen asiaan."118  Samoin tytöt suh-
tautuivat kriittisesti joihinkin Itsenäisyyden Liiton toimintamuotoi-
hin.119  

1920- ja 1930-lukujen poliittinen liikehdintä näkyi koulumaailmassa 
vaikkakaan ei Tampereen seudulla kovin voimakkaana. Suojeluskun-
nat, Lotta-Svärd järjestö, Lapuan liikkeen ja IKL:n nuorisojärjestö Si-
nimustat hankkivat heimojärjestöjen ohella kannattajia erityisesti op-
pikoululaisten keskuudesta. 

Kansalaissodan aikana liittyi koulupoikia suojeluskuntaan. Sotaa 
seuranneina vuosina oppikoululaisten suojeluskuntiin osallistuminen 
oli vilkasta. Vuonna 1919 suojeluskunnan jäsenistä oli oppikoululaisia 
ja ylioppilaita noin 7,5 prosenttia. Suojeluskunnan jäseneltä edelly-
tettiin kuitenkin 17 vuoden ikää. Suojeluskunnan nuorisotyön kana-
vaksi muodostettiin oravakomppanioita. 1920-luvun puolivälissä suo-
jeluskunnissa oli 11 prosenttia poikakoulujen oppilaista.120  Erityisesti 
suojeluskuntien urheiluharrastus veti oppikoulupoikia puoleensa.I2I  

Suojeluskunnat ottivat yhteyttä myös tyttökouluihin lähettämällä to-
verikunnille Hakkapeliitan tilauslistoja.122  Osa tamperelaisista oppi-
koulunopettajista suhtautui oravakomppanioihin hyvin kriittisesti, 
koska tämänkaltaiset yhdistykset jakoivat pojat eri leireihin, ja nuor- 

117 Tampereen tyttölyseon toverikunnan ptk:t 1928-1930; Tampereen tyttölyseon to-
verikunnan ptk:t v. 1928, 1929, HMA. 

118 Tampereen tyttölyseon toverikunnan ptk 15.11.1928, HMA. 

119 Tampereen tyttölyseon toverikunnan ptk 15.12.1926, HMA. 

120 Kivasmaa 1982, 300; Wilskman 1926, 220. 

121 Kivasmaa 1985, 153. 

122 'Tampereen tyttölyseon toverikunnan ptk 2.10.1926, HMA. 
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ten keskuuteen vietiin kahtiajako, mikä oli aikuisten välillä. Tampe-
reella poliisi oli 1920-luvun alussa joutunut selvittämään nuorten kes-
kinäisiä välejä. Opettajat kritisoivat myös partiota, koska se oli tuotu 
Suomeen ulkomailta, ja partioon liittyi liikaa ulkonaisia tunnusmerk-
kejä kuten puku ja merkki.123  Opettajat hyväksyivät koulujen toveri-
kunnat, jotka pystyivät tarjoamaan koululaisille harrastuksia. Muu yh-
distystoiminta vei liikaa aikaa koulutyöltä.124  

Lotta-Svärd-järjestön Tampereen paikallisosasto käynnisti tyttötyön 
tammikuussa 1932. Tyttötyön edellytyksenä oli oppikoulunopettajien 
myönteinen suhtautuminen. Tyttöosastoon otettiin jäseniksi 14-15-
vuotiaita, ja se aloitti marraskuussa 1932. Vuoden 1932 lopussa Tam-
pereen Lottien tyttöosastossa oli 31 jäsentä. Lottatyttöjen työmuotoi-
na olivat ompeluillat ja luentotilaisuudet.'25  

Vuonna 1932 alkoi Tampereella Lapuan liikkeen ja IKL:n nuo-
risojärjestön Sinimustien paikallisosaston toiminta. Talvella 1930 oli 
Lapualle perustettu Sinimusta -järjestö, jonka toiminta oli alkuvaihees-
sa sekoitettu oppikoulujen Karjala-seurojen työhön, ja Karjala-seurat 
toimivat sinimustien peitejärjestöinä.126  Lapuan yhteiskoulun toveri-
kunnan pojat lähettivät vuoden 1930 lopulla kaksi kiertokirjettä op-
pikoulujen toverikunnille. He tiedustelivat oppikoululaisten suhtau-
tumista Lapuan liikkeeseen ja kehottivat perustamaan sinimustaker-
hoja. Lähes samanaikaisesti kouluhallitus kehotti oppikoulujen rehto-
reita hillitsemään koululaisten politikointia.127  

Tampereen Sinimustissa oli 196 valantehnyttä jäsentä. Valan van-
nominen edellytti 15 vuoden ikää, ja vala merkitsi liittymistä varsinai-
siin sinimustiin. Jäseniä oli kaikissa tamperelaisissa oppikouluissa. Va-
lajäsenistä ainoastaan 77 eli noin 39 prosenttia oli tamperelaisia. Muil-
le sinimustille Tampere oli koulukaupunki, ja he asuivat Tampereen 
lähiseudun maaseutukunnissa. Tamperelaistyttöjä sinimustissa oli mu-
kana vain 14. Kaikkiaan tamperelaisista oppikoululaisista kuului sini-
mustiin noin kahdeksan prosenttia. Tamperelaisen nuorison keskuu-
dessa sinimustat eivät saaneet kovin suurta kannatusta. Mukana oli 
erityisesti virkamiesten ja opettajien lapsia. Sinimustat järjestivät omia 
kerhoiltoja ja jäseniltoja sekä yleisöjuhlia. Kerhoilloissa pidettiin esi-
telmiä ja opiskeltiin sinimusta-aatetta. Kesällä nuoret osallistuivat eri- 

123 Tampereen kasvatusopillisen yhdistyksen ptk 10.12.1919, HMA; Pirhonen 1977, 
53.65. 

124 Esim. Tampereen kasvatusopillisen yhdistyksen ptk 10.12.1919, HMA. 

125 Levas 1963, 124-131. 

126 Nygård 1982, 104-109. 

127 Kivasmaa 1982, 304-307; Maijala 1991, 1-2. 
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laisille leireille ja tekivät matkoja. Tytöille oli ohjelmatarjontaa vähem-
män kuin pojille.128  Sinimustien liikehdintä aiheutti kouluissa epäjär-
jestystä, rangaistusten lisääntymistä ja koululaisten keskinäistä na-
hinointia. Vuonna 1936 kouluhallitus kielsi koululaisten politikoin-
nin, ja tällöin Sinimusta-järjestö lakkautettiin.129  

Monet nuorisojärjestöistä olivat eriytyneet sukupuolen mukaan. Tä-
hän vaikutti Tampereella se, että enemmistö oppikoululaisista oli 
joko tyttö- tai poikakouluissa. Nuorisolle tarkoitettuun toimintaan tuli 
sukupuolenmukainen jako, mikä oli yleensäkin järjestöissä kuten lo-
tissa ja suojeluskunnissa. Yhteisjärjestöissä tytöille rakennettiin oma 
palsta tai oma reviiri. 

3. Tamperelaistyttöjen oppikoulu-ura 

'Mutta minä suoritin tyttökoulusta keskikoulukurssin ja oli-
sin lukenut enemmänkin kun en jäänyt luokalle, mutta äiti 
sanoi, että kyllä se jo saa riittää. ....Mutta minä olin vaka-
vasti päättänyt, etten rupeaisi pesijäksi, vaikka liike on hyvä 
ja sangen kannattava, mutta siitä saa punaiset ja paksut 
sormet, mikä ei vaikuta hienolta. Ja pesijä on kumminkin 
vain pesijä, vaikka olisi silittäjäkin, ja konttorityttö on va-
paa ihminen, jonka ei tarvitse passata kaiken maailman 
rouvia ja puhdistaa heidän likaisia hepeneitään. "130 

Oppikouluissa oli enemmän tyttöjä kuin poikia. Tyttöenemmistö oli 
vain keskikoulussa. Keskikoulututkintoon opintonsa päättäneiden 
joukossa oli tyttöjä kaksinkertainen määrä poikiin verrattuna. Lukiot 
olivat poikaenemmistöisiä. Koko maassa oli lukion ensimmäisillä luo-
killa vuosittain keskimäärin 400 poikaa enemmän kuin tyttöjä.131  Op-
pikoulujen tyttöenemmistöön vaikutti myös se, että tyttökouluissa oli 
kuusivuotisen keskikoulun vuoksi yksi ikäluokka enemmän. 

128 Maijala 1991, 41-45, 72-77. 

129 Kivasmaa 1985, 153-154. 

130 Setälä, Salme, Sangen tavallisia virkanaisia, 31. Salme Setälä oli professori, senaat-
tori E. N. Setälän tytär. Ylioppilas 1911, arkkitehti 1917. julkaisi 1920-luvulta lähtien 
useita romaaneita, toimi arkkitehtina rakennushallituksessa, pakinoitsija, Pääskysen toi-
mittaja. 

131 SVT IX Oppikoulut 1920-1935; Liitetaulukko 7; Liitetaulukko 8. 
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Taulukko 29. Keskikoulun oppimäärään opintonsa päättäneiden 
määrä koko maassa v. 1921, 1926, 1931, 1936 132  

Vuosi Tytöt Pojat 
1921 1008 553 
1926 1779 774 
1931 1977 742 
1936 1852 984 

Lähde: SVT IX. Oppikoulut 1920/21, 1925/26, 1930/31, 1935/36. 

Tyttöjen ja poikien opinnot oppikoulussa etenivät eri tavalla, ja tyt-
töjen ja poikien opintojen tavoitteet olivat erilaiset, sillä tytöt päätti-
vät poikia useammin opintonsa keskikouluvaiheeseen. Tamperelais-
tytöistä runsas kolmasosa lopetti oppikoulun keskikoulututkintoon. 
Joka neljäs tytöistä suoritti ylioppilastutkinnon, ja pojista joka kolmas. 
Tytöille keskikoulututkinto oli tavoite, joka ei tarjonnut ammattitai-
toa, mutta se avasi kuitenkin tien konttoriin ja tiettyihin oppilaitok-
siin. Keskikoulututkinnolla oli merkittävä asema 1920-luvun tytön elä-
mässä, koska tutkinnon avulla hän jo erottautui selvästi pelkän kan-
sakoulun suorittaneista ikätovereistaan. Näin työläistyttökin sijoittui 
jo keskiluokan portaille. Hilja Valtonen on kirjoittanut osuvan ver-
tauksen keskikoulutodistuksen merkityksestä: 

'Perhe ei voinut käsittää, miten heillä voi olla keskuudes-
saan niin ratki typerä jäsen, joka ei kykene keskikoulukurs-
sia läpäisemään. Sisarien käsityskyky lakkasi tyysten ole-
masta. En ymmärrä, miten he sellaisella käsityskyvyllä ovat 
hankkineet yliopistollisia arvolauseita ansioluetteloonsa. 
Niitten perusteella he nyt väittävät, ettei henkilö, jolta puut-
tuu keskikoulutodistus ole ihminen. "133 

132 Suomen Virallisen Tilaston osasta Oppikoulut IX, ei käy suoraan ilmi sukupuolen 
mukaan keskikoulun suorittaneet. Oheisen asetelman luvut on saatu siten, että oppi-
koulujen keskikoulujen viimeisten luokkien oppilasmäärästä on vähennetty seuraavan 
lukuvuoden lukion ensimmäisten luokkien oppilasmäärä. Näin saatu lukion ulkopuo-
lelle jääneiden määrä ei kerro koko totuutta, koska siinä ei ole voitu huomioida luokalle 
jääneitä. SVT IX:ssä on tilastoitu myös vuosittain koulunkäynnin päättäneet ja keski-
koulun tai koko koulun kurssin suorittaneet. Yhteiskoulujen yhteydessä tätä ei ole 
tehty sukupuolen mukaan, joten tarkkaa keskikoulun suorittaneiden määrää ei voi 
näinkään saada. Lisäksi on kouluja, joista ei käy ilmi, olivatko ne kuusiluokkaisia tyt-
tökouluja, vai oliko niissä mahdollista suorittaa myös ylioppilastutkinto. Tämä koski 
erityisesti yksityisiä tyttökouluja. 

133 Valtonen, Hilja, Vaimoke, 10-11. 
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Oppikoulu tarjosi mahdollisuuden sosiaaliseen nousuun, mutta hy-
vin todennäköistä oli koulunkäynnin keskeytyminen jo ennen keski-
koulun suorittamista. Oppikoulun loppuunsuorittaminen ja ylioppilas-
tutkinto oli kaikkein vaikeinta työläisperheiden tyttärille. Oppikoulun 
aloittaneista työläisperheiden tyttäristä ainoastaan hieman useampi 
kuin joka kymmenes pääsi ylioppilaaksi, pojista ylioppilastutkinnon 
suoritti joka neljäs. Virkamies- ja toimihenkilöperheiden tytöistä yliop-
pilastutkinnon suoritti 38 prosenttia ja pojista lähes puolet. Työläis-
perheiden tyttäristä lähes joka toinen joutui keskeyttämään koulun-
käynnin jo ennen keskikoulututkintoa. Työläistyttöjen keskeyttämis-
prosentti oli myös työläispoikia korkeampi. Oppikoulussa oli tyttö-
enemmistö, mutta tytöt karsiutuivat pois nopeammin matkan varrella. 

Taulukko 30. Vuosina 1920 ja 1925 oppikoulun aloittaneiden 
tamperelaisnuorten opintojen eteneminen. 

Opintojen eteneminen Tytöt Pojat 
N % N % 

Ylioppilastutkinto 86 24,0 95 34,4 
Keskikoulututkinto 130 36,3 72 26,1 
Keskeytti 142 39,7 109 39,5 
Yht. 358 100 276 100 

Lähde: Tutkimusaineisto: Neidot, pojat.dbf. 

Tytöistä ja pojista keskeytti opintonsa ennen mitään tutkintoa lähes 
yhtä suuri osa. Merkittävät erot sukupuolten välillä tulevat esiin vasta 
keskikouluvaiheessa. Tampereella tyttökouluja käyneistä tytöistä kes-
keytti opinnot ennen keskikoulun suorittamista lähes puolet, mutta 
yhteiskoulujen tytöistä vain vajaa neljäsosa. Yhteiskoululaiset olivat 
ylempien yhteiskuntaluokkien tyttäriä. Sen sijaan tyttölyseossa ja tyt-
tökoulussa oli runsaasti työläistyttöjä, joita pitkä kuusivuotinen kes-
kikoulu rasitti taloudellisesti eniten. Opintojen kriittinen vaihe sijoit-
tui keskikoululuokille. Tyttökouluissa yksi luokalle jääminen keski-
koulussa teki pelkästä keskikoulusta seitsemänvuotisen. Yhteiskoulu-
ja käyneistä keskisäädyn tyttäristä päätti hieman useampi opintonsa 
keskikoulututkintoon kuin kuusivuotisen keskikoulun suorittaneista 
tyttökoululaisista. Monelle virkamies- ja kauppiasperheen tyttärelle 
keskikoulutodistus riitti takaamaan ihmisarvon eli säädynmukaisen 
aseman.134 

134 Vrt Valtonen, Hilja, Vaimoke, 10-11. 
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Taulukko 31. Opintojen eteneminen sosiaalisen aseman ja suku-
puolen mukaan. 

Työväestö 	 tytöt pojat 

Ylioppilas 15 29 
Keskikoulututkinto 37 31 
Keskeytti 48 40 
Yht.% 100 100 
N= 167 134 
Virkamiehet, vapaat ammatit 

Ylioppilas 39 49 
Keskikoulututkinto 35 22 
Keskeytti 26 29 
Yht. % 100 100 
N= 95 78 
Kauppiaat, liikkeenharjoittajat 

Ylioppilas 32 28 
Keskikoulututkinto 36 23 
Keskeytti 32 49 
Yht. % 100 100 
N= 59 41 

Muut ammatit 

Ylioppilas 13 17 
Keskikoulututkinto 38 26 
Keskeytti 49 57 
Yht. % 100 100 
N= 37 23 

358 276 
Lähteet:Neidot.dbf; Pojat.dbf. 

Keskikoulututkinnolla oli vankka asema tyttöjen koulu-uralla. Oppi-
koulua käyvien tyttöjen opintojen päämäärää ei 1920-luvulla asetettu 
kyseenalaiseksi.135  Keskustelua käytiin siitä, pitikö tyttöjä rohkaista 
jatkamaan kohti ylioppilastutkintoa, vai suositella heitä päättämään 

135 Haahti, Hilja, Ajatuksia ja havaintoja Valvojan kyselyn johdosta. Valvoja 1917, 213-
216; Elfving, Jenny, Naiset, ammattivalmistus ja kotitoimet. Valvoja 1917, 186; Haa-
panen-Tallgren, Tyyni, Tytöt ja opinnot. Suomen Nainen 1927, 205-206; Sananen 
maamme nuorille naisille. Naisten Aäni 1924, 35-36, 52; Tyttäriemme elämänura. Valo 
1928, 1505-1513. 
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opintonsa jo keskikouluvaiheeseen, ja näin supistaa ylioppilastul-
vaa.13G  Naisopettajat ja tyttöjen kasvatukseen perehtyneet naiset suo-
sittelivat ylioppilastutkintoa vain niille tytöille, jotka osoittivat erityis-
tä lahjakkuutta ja halua korkeakouluopintoihin. Ylioppilastutkinto 
pelkän valkolakin vuoksi tuomittiin. Ylioppilastutkinnosta ja korkea-
kouluopinnoista aiheutuva liikarasitus yhdistettiin yksinomaan tyttöi-
hin.137  Keskikoulututkinnosta tuli tyttöjen tutkinto ja tyttöjen väylä 
naisammattiin. 

4. Oppikoulutytöt arkipäivän sankarittarina 

'Kyllä me itsenäisen Suomen polkkatukkaiset, polvihameiset 
tyttäret vuosien varrella jouduimme useastikin ristiriitaan 
koulun järjestyssääntöjen kanssa ja rehtorin puhutteluun, 
mutta pohjimmiltaan tuntui sittenkin turvalliselta, että 
meistä välitettiin. "138  

Oppikoululaisten jokapäiväisestä elämästä; koulutyöstä, vapaa-ajasta 
ja kotielämästä saa tietynlaisen kuvan 1920-luvun tyttökirjojen ja kou-
lulaisromaanien kautta. Niiden kirjoittaminen ja suosio olivat yh-
teydessä oppikoulun käynnin yleistymiseen ja aikakauden oppikou-
lukulttuuriin. Tyttökirjat ja koululaiskuvaukset loivat ja muokkasivat 
nuorisokulttuuria, koska oppikoululaisille muodostui koulunkäynnin 
seurauksena erillinen nuoruusvaihe, joka erosi selvästi lapsuudesta ja 
aikuisuudesta. Näin oppikoululaiset erottuivat työssä käyvistä nuoris-
ta. Oppikoululaiset olivat ennen kaikkea kaupunkilaisia. Kuva 1920-
luvun tytöstä ja todellisuus olivat erilaisia. Aikakauden tyypillinen tyt-
tö kuvattiin virkamiesperheen huolettomaksi oppikoululaiseksi. 

Suomessa tapahtui 1920-luvulla selkeä yksilöityminen tyttö- ja poi-
kakirjoihin. Anni Swan loi suomalaista tyttökirjaperinnettä, ja Kersti 
Bergroth (Mary Marck) kehitti suomalaisen koululaisromaanin. Myös 
Helga Nuorpuu, Salme Setälä, Eila Kaukovalta ja Eva Hirn kirjoittivat 

136 Aamulehti tiedusteli vuonna 1925 Toini Voipion, Jenny Elfvingin, Alli Kallionie-
men, Iida Yrjö-Koskisen ja Olga Lavoniuksen mielipiteitä tyttöjen koulunkäynnistä. 
Heitä pyydettiin vastaamaan mm. seuraaviin kysymyksiin: 1) Suhtautuminen tyttöjen 
keskikoulututkintoon 2) suhtautuminen tyttöjen korkeakouluopintoihin 3) suhtautu-
minen ammattiopetukseen 4) viimeinen kysymys koski perheenemännyyttä. Aamulehti 
tiedusteli, oliko vielä tavanomaista, että perheenemännän toimialaa pidettiin naisen 
toivotuimpana osana elämässä. Kyselyn vastaukset julkaistiin 28.5.1925. 

137 Aamulehti 28.5.1925; vrt myös Lehman, Edv., Nainen työvoimana. Valo B I 1927, 
1089-1095. 

138 SKS:n elämäkertakirjoituskilpailu. Satasärmäinen nainen: Mirjam Mäkinen, SKS. 
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Tampereen kevään 
1935 ylioppilaita. 
Kun ylioppilastut-
kinto oli siirtynyt 
kokonaan koului-
hin, sai lakktatspäi 
vänvietto kaupun-
geissa uudenlaisia 
muotoja. Lakkiaisil-
taan kuuluivat 
tanssiaiset ravinto-
lassa, joka saattoi 
sijaita kaupungin 
ulkopuolella. Auto-
ajelu kuului myös 
lakkiaispäivän oh-
jelmaan. Kaikki 
tamperelaisylioppi-
laat kokoontuivat 
samaan juhlapaik-
kaan, jossa otettiin 
yhteiskuva. Tampe-
reen museoiden va-
lokuva-arkisto. 

lukuisia koululaisromaaneita ja tyttökirjoja.'' Tyttökirjojen ja koulu-
laisromaanien kuvaukset kertovat, millaisena oikeanlainen tyttö ha-
luttiin nähdä ja millaiseksi häntä haluttiin kasvattaa hyvien esimerk-
kien ja oikeanlaisen tyttökirjallisuuden avulla. Lapsille ja nuorille tar-
koitetun kaunokirjallisuuden lähtökohtana ovat yleensä tietyt kasva-
tukselliset päämäärät.'

4°  

Anni Swanin tuotannossa tulevat esiin suomalaisen tyttökirjan pe-
ruspiirteet. Anni Swanin kuvaama tyttö oli rehellinen, reipas, oma-
alotteinen, velvollisuudentuntoinen ja suorapuheinen. Swanin tytöt 
säilyttivät kaupungissakin maalaiskodissa saamansa arvoperustan. 
Swan yritti kitkeä 1920-luvun tytöstä ylpeyttä, pöyhkeyttä, turhamai-
suutta ja epärehellisyyttä.141  Kuvauksen kohteena oli oppikoulutyttö 
tai tyttöjoukko. Perhe-elämän ja yhteisön kuvauksella oli keskeinen 
sijansa tapahtumissa. Lisäksi Swanin tuotannossa yhdistyivät tuhkimo-
teema ja löytölapsiteema, jotka toivat kirjoihin seikkailua. Hän kir-
joitti nuortenkirjoja sekä tytöille että pojille. Kuitenkin tytöt ottivat 
omakseen hänen pojille tarkoittamansa teokset. Anni Swanin kirjoissa 
oli kasvatuksellinen päämäärä, jonka avulla hän opasti tyttöjä ja poi-
kia. Kertomuksessa paha sai aina palkkansa tai se kääntyi koettele- 

139 Eila Kaukovalta oli kotoisin Tampereelta. Hän oli tamperelaisen historiantutkijan 
ja kauppaoppilaitoksen rehtorin K. V. Kaukovallan tytär. Eva Hirn kirjoitti koululais-
kuvauksia ja hän oli Kersti Bergrothin eli Mary Marckin sisar. Ks. Suomen kirjailijat 
1917-1940; Lappalainen 1979, 130-132, 136-138. 

140 Rowbotham 1983, 3; Immonen 1987, 210. 

141 Iiris Rukka (1916), Kaarinan kesäloma (1918), 011in oppivuodet(1919), Pikkupap-
pilassa (1922), Ulla ja Mark (1924) Me kolme ja Ritvan suojatit (1931-1933). 
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musten ja opetusten kautta hyväksi. Uskollisuus, auttavaisuus, ym-
märtämys vähäosaisia kohtaan ja raikas lapsen usko olivat toistuvia 
teemoja. Pojat saattoivat Swanin nuortenkirjoissa hairahtua tottele-
mattomuuteen, ylpeyteen ja jopa vilppiin, mutta lopussa he aina te-
kivät parannuksen. Anni Swanin teokset sijoittuivat vähintään keski-
luokkaiseen yhteisöön. Niissä esiintyi köyhyyttä ja puutetta, joka joh-
tui enemmänkin epäkäytännöllisyydestä kuin joistakin yhteiskunnal-
lisista epäkohdista.142  

Myös Eva Hirn, Eila Kaukovalta, Mary Marck ja Salme Setälä kuva-
sivat yksinomaan oppikoululaisten elämää. Heidän tyttökirjansa ker-
tovat kaupunkilaisista yhteiskoululaisista. Luokka ja luokan yhteishen-
ki on erityisesti Kaukovallan, Marckin ja Hirnin tyttökirjojen ja kou-
lulaisromaanien kohteena. Kaupunkimaiseen oppikoulukulttuuriin 
kuuluivat kouluelämän arki, kahvilat, konventit, retket ja kotijuhlat.143  

Koululaisromaanin päähenkilöt olivat virkamiesperheistä.144  Työläis-
perheiden nuoria ei yhteiskoulussa tunnettu. Oppilaan vähävaraisuus 
oli yhteydessä vanhempien kuolemaan tai tilapäiseen ansionmenetyk-
seen, mutta ei vähävaraiseen työläiskotiin. "Meidän luokan" elämä oli 
mukavaa. Vapaa-aika vietettiin luokan kanssa, ja luokan jäsenet koki-
vat voimakkaan yhteenkuuluvuuden tunteen. Oppikoululaisten on-
gelmia todellisessa elämässä ja koululaisromaaneissa olivat huonosti 
luetut läksyt, pieni pinnaaminen, vilppi kokeissa ja erilaiset kep-
poset.145  

Hirnin, Kaukovallan, Marckin ja Setälän koulutytöt olivat hiukan 
nykyaikaisempia ja kepeämpiä kuin Swanin tytöt. Heidänkin tyttökir-
jojen sankarit olivat reippaita ja rehtejä, mutta huoli ulkonäöstä, seu-
rustelu ja suhteet poikiin saivat runsaasti tyttöjen huomiota. Keskus-
telu omantunnon kanssa sai kuitenkin aina suuren sijan tyttökirjan 
päähenkilöiden elämässä. Tyttöja haluttiin kasvattaa osoittamalla, että 
sisäinen kauneus oli ulkonäköä paljon tärkeämpää. Tytöt pyrkivät kas-
vattamaan sekä itseään että tovereitaan. Näin tuotiin esiin esimerkiksi 

142 Anni Swanin kussakin teoksessa esiintyy useita teemoja: Iris Rukka: tuhkimotarina 
ja samalla koululaiskuvaus 
Kaarinan kesäloma: koululais-nuorisoyhteisökuvaus 
Tottisalmen perillinen, 011in oppivuodet, Me kolme ja Ritvan suojatit - löytölapsiteema. 
Me kolme ja Ritvan suojatit oli osittain myös koululaiskuvaus. 
Ulla ja Mark, Pikkupappilassa. Perhekuvaus ja tytön kehitystarina. Lehtonen 1958, 
143-184. 

143 Rajanti 1993, 125-126. 

144 Vrt. ainoa työläiskoululaiskuvaus Tyyne-Maija, Portti auki. 

145 Autiala, Raili, Kesä yllättää; Autiala, Raili, Viimeinen lukukausi; Hirn, Eva, Kun 
elämä on ihanaa. Yhteiskoululaisromaani; Kaukovalta, Eila, Tuntematon Marianna; Kau-
kovalta, Eila, Kevättä kohti. Koululaiskuvaus; Marck, Mary, Yhteiskoululaisia; Setälä, 
Salme, Seitsemäs luokka. 
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käsitystä siitä, että vaatimattomuus oli tytölle eduksi: 

"Miksi Ilta tahtoo sinut mukaansa? 
Minä olen Iltan astinlauta. 
Erkane hänestä, ole yksin tai sellaisen kanssa, joka ei ole niin val- 

loittava kun Ilta. 
- Minä en voi olla yksin. Ennemmin minä elän vale-elämää Iltan 

varjossa. 
- Tuollaiset ajatukset ovat hassuja toverien kesken. Me olemme 

kaikki kahdeksasluokkalaisia, emmekä toistemme varjoja. Paremmin 
sinä osaat läksysikin, kuin Ilta. 

- Mitä se auttaa, kun hiukset ovat keltaisenpunaiset? 
- Pyh. Ajattele, että Ilta saa luultavasti keväällä ehdot algebrassa. 
- Mutta ei kesakkoja niin kuin mitä. 
- Päätä valloittaa maailma jollain muulla kuin kauneudella. Kun 

sinä olet aina Iltan seurassa, niin sinä opit panemaan liian suurta 
arvoa ulkonäölle. Merikin on sievä, mutta hän ei himmennä muita, 
sillä hän ei itse tahdo himmentää. 

, 
 

6 

Koululaisromaanien tytöissä ei yhdistynyt kauneus ja lahjakkuus. Ah-
kera, lahjakas ja erityisesti matematiikassa menestyvä tyttö oli yleensä 
lähtöisin köyhästä kodista. Henkilökuvaan kuului vielä lisäksi, että 
hän oli huonosti pukeutunut ja lihava. Hänet hyväksyttiin joukkoon 
oikein laskettujen kotitehtävien ansiosta: 

"Hänen korvissaan soivat vielä Tyllerön sanat, ettei siitä ollut mitään 
hyötyä, että matematiikankokeissa sai kympin, jos täytyi käyttää har-
maita villasukkia eikä ollut toiveita vekatusta hameesta.„147 

Tyttöjen itsekasvatuspyrkimykset tulevat esiin myös Mary Marckin 
teoksessa Yhteiskoululaisia, jossa Eeva ja Hertta yrittivät kasvattaa 
toisiaan, mutta samalla kirjailija näpäyttää turhamaisuudesta. Mary 
Marckin kirjoissa tapahtumien etenemisessä oli keskeinen merkitys 
tyttöjen ystävyyssuhteilla.: 

”- Kaunis Inga, sanoi Hertta, - mene saliin, muuten jokikinen meis- 
tä tekee itsemurhan kateudesta.. 

Inga hymyili itsekylläisesti ja liiteli ulos. 
- Sellainen joka on tottumaton häneen, kaatuisi istumaan ihailusta, 

sanoi Hertta ja katsoi hänen jälkeensä. - Luokka on nähnyt hänet 
yhdeksän vuoden ajan, ja kuitenkin se joskus muistaa, että hän on 
kaunis. Itse hän jaksaa muistaa sen koko ajan. 

- Hertta varo! sanoi Eeva. 
- Anteeksi! Huusi Hertta katuvaisesti. - Minä en muistanut sopi-

musta. 

146 Hirn, Eva, Kun elämä on ihanaa, 126-125. 

147 Setälä, Salme, Seitsemäs luokka, 99, vrt myös s. 14-17. 
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- Mikä sopimus se on? kysyi Essi. 
- Eeva ja minä ollaan päätetty, ettei tämän viikon aikana sanota 

mitään pahaa ihmisistä tai ihmisille."148  

Tyttöjen kasvattaminen oikeanlaiseen naiseuteen tulee esiin myös 
poikien suuhun sijoitetulla tyttöjen arvostelulla, joka seuraavassa esi- 
merkissä on hyvin samanlaista kuin Nuoren Voiman palstoilla ilmen-
nyt nykyajan tyttöjen kritiikki: 

"- Minusta tytöt olivat tänä iltana erikoisen mölöjä. Poikakoulun 
konventit ovat varmaan paljon mukavampia kuin meidän, sanoi 011i. 
- Mutta heillä ei ole mitään jännitystä. Ei silti, että minä välittäisin 
tytöistä. Pitäisi olla kolmas sukupuoli, joka ei olisi niin harmillinen 
kuin naissukupuoli. Siitä olisi vaihtelua seurustelussa, eikä tarvittaisi 
yhtään tyttöjä. Niistä joutuu aina kiistaan, kun he ovat niin eriarvoisia. 
Punatukkainen poika on ihan yhtä kiva kuin mustakiharainenkin. 
Mutta niin ei ole tyttöjen laita, filosofoi Otso."149  

Pojat arvostivat rehtejä ja reippaita tyttöjä, mutta he osasivat antaa 
arvoa myös naiskauneudelle ja tanssitaidolle. Pojat arvostelivat lahja-
kasta luokkatoveriaan: 

"Mimmi oli kyllä kaikkien mielestä kiltti tyttö, mutta ei tyttö saanut 
olla niin hirveän viisas, sillä silloin ei hän osannut tanssia eikä pu-
keutua hauskasti" 15°  

Käsite nykyajan tytöstä saattoi tyttökirjasssa saada myös myönteisiä 
piirteitä. Nykyajan tyttö oli rohkea: 

"Tytöt, sanoin kolkolla ja mahtavalla äänellä. Me olemme nykyajan 
pelottomia tyttöjä emmekä mitään entisajan pyörtyileviä kanoja. Men-
nään uljaasti vihollista vastaan ja puolustetaan itseämme henkiin ja 
veriin. Heta, ota kivääri ja marssi ensimmäisenä!"151  

Tyttökirjojen tytöt pohtivat joskus tulevia ammattejaan, vaikka yliop-
pilastutkinto olikin yleensä kirjoissa opintojen päämäärä. Useimmiten 
tytöt pitäytyivät perinteisissä naisammateissa, ja valitsivat opettajan, 
sairaanhoitajan, konttoristin, lastenhoitajan tai lähetystyöntekijän am-
matin.152  Raili Autialan tyttöromaanissa Viimeinen lukukusi käydään 
kiinnostava keskustelu abiturienttitytön tulevasta ammatista: 

148 Marck, Mary, Yhteiskoululaisia, 56. 

149 Hirn, Eva, Kun elämä on ihanaa, 148-149. 

150 Setälä, Salme, Seitsemäs luokka, 90. 

151 Kaukovalta, Eila, Tuntematon Marianne, 31-32. 

152 Marck, Mary, Hyvästi, Eeva 35-51. 
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"- Sinähän tiedät, että olen aina haaveillut tulevani arkkitehdiksi, 
jatkoi Ruth - Nyt minusta tuntuu, että minä en siihen pysty. 

- Mutta Ruth- 
- Ei, minä tiedän, että en pysty. En ainakaan sillä lailla kuin tah-

toisin. Tietysti minusta voisi tulla jonkinlainen arkkitehti. Istuisin toi-
miston ääressä ja piirtäisin kiltisti vuodesta vuoteen. Ilman minkään-
laisia saavutuksia ja vailla itsekunnioitusta. Huh. 

- Sinä vaadit ehkä tulevaisuudelta liian paljon. 
- Niin, minä vaadin liian paljon. Pyrin enempään kuin lahjani ja 

kykyni oikeuttavat.„153 

Tämä abiturienttityttö kihlautui ylioppilasjuhlansa yhteydessä. Vaikka 
tyttökirjoissa esiintyi poikatyttö -teema, kuvattiin naisen tuleva asema 
ja tehtäväkenttä kodin piiriin. Romanttinen rakkaus, avioliitto ja per-
he olivat tyttökirjan sankareiden tavoitteita.154  

Kun tyttökirjat ja koululaisromaanit sijoittuivat kotiin ja kouluyh-
teisöön, poikakirjat sijoittuivat menneisyyteen ja mystiseen tulevai-
suuteen. Suomalainen poikakirja sai virikkeensä erä- ja retkiseikkai-
luista, mikä sopi aikakauden ilmapiiriin partiotoiminnan ja retkeilyn 
saadessa sijansa poikien harrastuksissa. Pojat kävivät sissisotia ja seik-
kailuja kaukaisessa menneisyydessä, kuvitteellisessa tulevaisuudessa 
ja jännittävässä nykyhetkessä. Poikakirjat saivat virikkeitä suomalais-
ten tarunhohtoisesta menneisyydestä sekä ennen kaikkea lähimennei-
syyden itsenäisyystaistelusta. Seikkailujen rinnalle alkoi ilmestyä sala-
poliisiromaaneita.155  Koululaisromaanien kirjoittajat olivat naisia ja he 
tiesivät tyttöjen lukevan kirjojaan. Kuitenkin näihin kirjoihin sisältyy 
pieni jännitystekijä, ja niissä on havaittavissa pyrkimys salapoliisiro-
maanin suuntaan. Tällaisilla keinoilla saatettiin houkutella poikia lu-
kijoiksi ja samalla se oli keino luoda jännitettä kovin arkipäiväiseen 
kuvaukseen.156  

Konaisuuden kannalta keskeinen tyttö- ja poikakirjojen ero on sii-
nä, että tytöt elivät oppikoulukuvauksissa arkea. Lukuhaluisia tyttöjä 
kiinnosti ja heitä arveltiin kiinnostavan oma arkielämä, jonka kautta 
heitä myös kasvatettiin. Tyttökirjojen sankarit olivat samanlaisia tyt-
töjä kuin kirjoja lukeva yleisö. Pojat kasvatettiin sotilaiksi, itsenäisyys-
taistelijoiksi ja rohkeiksi seikkailijoiksi. 

153 Autiala, Raili, Viimeinen lukukausi, 95. 

154 Marck, Mary, Hyvästi Eeva, 35-51. 

155 Poikien seikkailukirjoja kirjoittivat mm. Jalmari Sauli, Kaarlo Hänninen, Erkki Saa-
renmaa. Tällöin perustettiin mm. sarja: Poikien seikkailukirjasto. Lappalainen 138-140. 

156 Ks. esiin, Marck, Mary, Yhteiskoululaisia, 29-43; Kaukovalta, Eila, Kevättä kohti, 
99-114. 
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Osa IV 

Nuoria naisia talviasusteissa 
1920-luvulla. Tällöin hamei- 
den ja takkien heimojen pi- 
tuus vaihteli vuosittain. Nilk- 
koihin ulottuvat helmat nou- 
sivat polven korkeudelle. 



Keskiluokan naiset ja 
henkinen työ 

1. Keskikoulusta naisammattiin 

Naisen kutsumus 

"olipa tyttö rikas tai köyhä, joutuipa hän naimisiin tai ei, 
niin on elämä, parhaitenkin perusteltu ja varustettu, niin 
epävakainen, että jokainen voi milloin tahansa joutua huo-
lehtimaan itsensä ja läheistensä elatuksesta. Erittäin tärke-
ää on, että myöskin jokainen tyttö saa oppia tavallisen kan-
salais- ja kodinhoidon alkeiden lisäksi sellaisen ammatti-
taidon, joka turvaa hänelle omintakaisen toimeentulon."' 

Keskikoulun suorittaneille tytöille suositeltiin ammatteja, joissa oli 
mahdollista hyödyntää naisen luontaisia ominaisuuksia, joita olivat 
auttamishalu, äidillisyys, toisten palveleminen ja uhrivalmis rakkau-
den henki.2  Irma Sulkunen on tuonut esiin, kuinka naisasianaiset ja 
heidän keskiluokkaiset sisarensa määrittelivät sosiaalisen äidillisyyden 
naisen perusominaisuudeksi omakohtaisella käytännön toiminnalla. 
Nämä naiset nostivat privaatista kasvualustasta versovan äidillisyyden 
yhteiskunnalliseen ulottuvuuteen.3  

Yhteiskunnallisen äitiyden vaatimus tuli selkeästi esiin 1910-luvulta 
lähtien tyttöjen koulutuksesta käydyssä keskustelussa, jossa opetus-
ja hoiva-ammattien merkitys korostui. Opettajat, esimiehet ja työnan-
tajat pahoittelivat sitä, että tytöt menivät suoraan keskikoulun jälkeen 
johonkin konttoriin, eivätkä opiskelleet ensin ammattia.4  1920-luvulla 
Kotiliesi ja muut naisille tarkoitetut lehdet kehottivat tyttöjä valitse- 

1 Mille alalle? Suomen Nainen 1926, 227-228. 

2 Voipio, Enni, Mille alalle? Vähän sairaanhoitajatarkoulutuksesta ja n.s. varsinaisesta 
sairaanhoitotyöstä. Suomen Nainen 1926, 253. 

3 Sulkunen 1987, 164-167; Ks. myös 011ila 1993; 011ila 1994, 58-59, 66-68; Rantalaiho 
1994, 22. 

4 Toini Voipion näkemykset tyttöjen kasvatuksesta: Aamulehti 28.5.1925; vrt. Viras-
tomies, Mitä tytärtemme on opittava ansiotyötä varten. Kotiliesi 1924, 538-539. 
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maan ammatin huolellisesti. Kotiliedessä valitettiin nuorten naisten 
istuvan konttoreissa konekirjoittajina ja laskujen käsittelijöinä. Kont-
toritehtäviin oli tungosta, mutta samanaikaisesti ammattitaitoisista 
naistyöntekijöistä oli pulaa joillakin toisilla aloilla.5  

'Missä ovat nuoret naisemme? He istuvat konttoreissa kone-
kirjoittajina, he istuvat virastoissa laskuapulaisina, he teke-
vät kahvi- ja sokeripusseja kauppapuotien tiskien takana, 
he toimivat opettajina lastentarhoissa, kansakouluissa ja op-
pikouluissa. Mikä elämänura voi perheenemännän tehtä-
vän rinnalla olla luonnollisempi naisille kuin kotita-
lousopettajan, toisin sanoen talous-, puutarha ja käsi-
työnopettajan ammatti. Pysähdy nuori nainen, sinä, jolla 
on kouluvuodet takanasi, pysähdy hetkinen ja mieti, ennen 
kuin valitset työmaasi.'e  

Tytöille haluttiiin tarjota ammattivaihtoehtoja, jotka korvasivat yliop-
pilaslakin, mutta jotka kuitenkin tarjoisivat säädynmukaisen elannon. 
Kun tytöille varattiin tietyt keskikoulututkintoa ja naisellisia ominai-
suuksia vaativat alat, eivät naiset olisi kilpailemassa miesten kanssa 
samoista paikoista.' Keskikoulun suorittaneelle tytölle ei tarjottu äi-
tiyttä ja perheenemännyyttä yksin elämänuraksi, vaan ansiotyön mer-
kitys tunnustettiin. 

Sivistynyt nainen pystyi hoitamaan kotitaloutensa, vaikka oli ansio-
työssä. Kodinhoito ei tarvinnut perheenemännän jatkuvaa läsnäoloa. 
Jenny Elfving pohti vuonna 1917, oliko perheenemännyys ammatti. 
Hän tuli siihen tulokseen, että kun uuden avioliittolakiehdotuksen 
mukaan vaimo oli kotona tekemänsä työn ansiosta oikeutettu osaan 
puolisonsa tuloista, muodostui näin kodinhoidosta ammatti. Jenny 
Elfving kuitenkin tarkasteli asiaa kriittisesti ja piti tärkeänä ammattia, 
jolla nainen tarpeen tullen pystyi ottamaan perheen elatuksen omiin 
käsiinsä.8  Iida Yrjö-Koskinen piti korkeamman koulutuksen saaneiden 
naisten ainoana oikeana tehtävänä äitiyttä ja perheenemännyyttä. Täs-
sä suhteessa hän erosi muista naispuolisista tyttöjen koulutuksen 

5 Hannula, Mandi, Ovatko naisten opinnot liian yksipuoliset. Kotiliesi 1930, 174; 
Näköpiiristämme. Kotiliesi 1930, 149; Tyttäriemme elämänura. Valo 1928, 1511-1512. 

6 Missä ovat nuoret naisemme? Kotiliesi 1930, 149. 

7 Soveri, A. J. Mietteitä korkeamman naiskoulun tehtävistä. Tampereen tyttölyseon 
kertomus 1923/24, 46-47; Juvelius, Einar W., Muutamia ajatuksia korkeamman nais-
opetuksen järjestämisestä. Kasvatus ja koulu 1921, 41-43. 

8 Elfving, Jenny, Naiset, ammattivalmistus ja kotitoimet. Valvoja 1917, 188-189; Jenny 
Elfvingin vastaus Aamulehden kyselyyn 28.5.1925. 
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asiantuntijoista, jotka pitivät kodin ulkopuolista ansiotyötä ja ammat-
titaitoa korkeamman koulutuksen saaneelle tytölle tärkeänä.9  

Tampereen tyttölyseon lehtori A. J. Soveri luonnehti kaunopuhei-
sesti tyttöjen kasvatuksen tavoitteita ja sivistyneen naisen yhteiskun-
nallista tehtävää. Hänelle naisen kaikessa työssä keskeistä oli kutsu-
mus ja rakkauden henki. Koulun ja kaiken kasvatuksen tehtävänä oli 
herättää ja voimistaa tätä naisen kutsumusta: 

"Naisilla on aivan oma luonnollinen kutsumuksensa, johon 
tarvitaan erityistä valmistusta. Hänestä on tuleva per-
heenemäntä, äiti, talousihminen, sielunhoitaja, kasvattaja 
ja omaa etua katsomattoman sekä muiden hyväksi uhrau-
tuvan rakkauden julistaja. Sivistyneen naisen tulee myös 
olla kykenevä osaaottavaisesti ymmärtämään miehensä vir-
katehtäviä sekä muita velvollisuuksia, huolia ja harrastuk-
sia. Lisäksi naisen tulee olla valmistunut sosiaalisten tehtä-
vien suorittamiseen yhteiskunnassa, toimimaan asiantunti-
jan tavoin sairasten, apuatarvitsevien siskojen ja puut-
tenalaisten piirissä lastenhoidossa, nuorisokasvatuksessa 
y.m., lyhyesti sanoen kaikessa, missä nainen on asetettava sy-
dämen ja mielenlaatunsa vuoksi miehen edelle. Sitäpaitsi voi 
nainen joutua toimimaan vielä monella muullakin alalla. "1° 

 

Keskikoulusta konttoriin 

Tamperelaistytöt eivät sijoittuneet runsaslukuisesti niihin ammattei-
hin, joita keskikoulun käyneille tytöille suositeltiin. Runsas puolet 
keskikoulututkinnon suorittaneista tamperelaistytöistä ei lainkaan jat-
kanut opintoja. Työläisperheiden tyttärien oli virkamies- ja kauppias-
perheiden tyttäriä vaikeampi aloittaa ammattiopinnot. Työläistytöistä 
hieman useampi kuin joka kolmas pääsi opiskelemaan kuuden kes-
kikouluvuoden jälkeen, mutta virkamiesperheiden tyttäristä aloitti 
ammattiopinnot noin 61 prosenttia ja kauppiasperheiden tyttäristä 
42 prosenttia. 

9 Iida Yrjö-Koskisen vastaus Aamulehden kyselyyn 28.5.1925; Suomen Nainen leh-
dessä julkaistiin vuonna 1926 sarja artikkeleita, joissa kerrottiin naisten pääsystä tiet-
tyihin ammatteihin. Artikkelisarjan tavoitteena oli "että, moni tyttö saa näistä selostuk-
sista herätteitä ja ohjeita elämänuransa valinnassa". Tässä sarjassa esiteltyjä ammatteja 
olivat: Sairaanhoitaja, terveyssisar, kouluhoitaja, tuberkuloosihoitaja, psykiatrisyhteis-
kunnallinen ala, diakonissa. Vrt myös Tyttäriemme elämänura. Valo 1928, 1505-1513; 
Soveri, A. J., Mietteitä korkeamman naiskoulun tehtävistä. Tampereen tyttölyseon ker-
tomus 1923/1924, 42. 

10 Soveri, A. J., Mietteitä korkeamman naiskoulun tehtävistä. Tampereen tyttölyseon 
kertomus 1923/24, 44, 51. 
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Taulukko 32. Vuosina 1920 ja 1925 oppikoulun aloittaneiden 
tamperelaistyttöjen opinnot keskikoulututkinnon jälkeen sosiaali-
sen taustan mukaan. 

Opinnot 
1 

Sosiaalinen tausta 
2 	3 	4 5 Yht. 

Kauppaopisto 5 3 13 21 
Sairaanhoitajaopisto 7 2 2 11 
Kansak.op.seminaari 1 2 3 6 
Käsityöseminaari 1 1 
Lastentarhaopettaja 
seminaari 1 1 
Kasv.op.talouskoulu 1 1 
Teknillinen opisto 2 1 3 
Teknilliset kurssit 2 2 
Konttorikurssit 1 1 
Kieliopinnot 1 1 2 
Maatalousopisto 1 1 
Emäntäkoulu 1 1 
Konservatorio 1 1 
Taidekoulu 1 1 
Postikurssit 1 - 1 2 
Ei opintoja 13 12 39 4 7 75 
Yht. 33 21 61 8 7 130 

Lähde: neidot.dbf. 1 = virkamiehet, 2= kauppiaat, liikkeenharjoitta-
jat, 3= työväestö, 4= talonomistajat, 5= muut. 

Opintojen jatkaminen ei riippunut yksinomaan omista intresseistä. 
Tampereella oli mahdollista hankkia ainoastaan kaupallisen alan tai 
teknillisen alan koulutus. Muualla keskikoulututkintoon pohjautuvia 
jatko-opintomahdollisuuksia tarjosivat kotitalous-, maatalous-, ja puu-
tarhaopistot, Helsingin Suomalainen Jatko-opisto, Helsingin kasva-
tusopillinen talouskoulu, Helsingin Käsityökoulu, lastentarhaopettaja-
tarseminaari ja Porvoon Naisopisto. Keskikoulututkinnon suoritta-
neet saattoivat hakeutua apteekkialalle, sairaanhoitajiksi ja kansakou-
lunopettajiksi.`k  Näille aloille oli mahdollista päästä pelkällä kansa-
koulupohjalla. 

11 Ks. esim. Kerkkonen, K., Miksi aiot, 41-72. 
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Keskikoulutodistus ei antanut ammattipätevyyttä mihinkään työteh-
tävään, mutta se oli pohjakoulutusvaatimuksena moniin posti-, tulli-
ja rautatielaitoksen virkoihin. Näillä valtion virastoilla oli oma koulu-
tusjärjestelmänsä. Esimerkiksi postikursseille pääseminen merkitsi 
varmaa virkaa postilaitoksen palveluksessa. Taloudellinen lamakausi 
vaikeutti kuitenkin alalle rekrytointia, koska vuosina 1926-27 ja 1929-
30 postikursseja ei järjestetty valtion menojen säästämisen vuoksi.12  

Tampereella kauppaopisto oli keskikoulututkinnon suorittaneiden 
työläisperheiden tyttärien tärkein opiskelupaikka. Virkamiesperheiden 
tyttäret olivat kiinnostuneempia sairaanhoitajakoulutuksesta kuin kaup-
paopistosta. Erityisesti työläisperheiden tyttärien opiskeluun vaikuttivat 
kotikaupungin tarjoamat mahdollisuudet. Opiskelu vieraalla paikkakun-
nalla olisi tullut liian kalliiksi. Vähintään kuusi oppikouluvuotta oli ra-
sittanut työläisperheen taloutta, joten oli suotavaa, että 16.17 vuotias 
tyttö alkoi jo itse osallistua oman elantonsa hankintaan. Kustannusten 
ohella tyttöjen valintoihin vaikutti kilpailu opiskelupaikoista. 

Keskikoulututkinnon suorittaneiden poikien ammattiopinnot osoit-
tavat tutkinnon erilaisen merkityksen tytöille ja pojille. Pojista enem-
mistö jatkoi koulunkäyntiä ja sijoittui kauppaopistoon, teknilliseen 
opistoon ym. oppilaitoksiin. Keskikoulun suorittaneita poikia kiinnos-
tivat kaupallisen alan opinnot enemmän kuin pelkän kansakoulun 
käyneitä poikia. 1920-luvun alkupuolella Tampereen kauppaopistossa 
oli joinakin vuosina jopa pieni miesenemmistö, mikä oli merkittävää, 
koska kaupallisen alan oppilaitokset olivat tyttövaltaisia. 1930-luvulla 
oppilaista oli 60-70 prosenttia tyttöjä.13  

Taulukko 33. Keskikoulututkinnon suorittaneiden tamperelaispoi-
kien opinnot. 

Kauppaopisto 21 
Teknillinen opisto 8 
Teknillinen koulu 1 
Apteekkiopinnot 2 
Rautateiden henkilöstökoulutus 2 
Kansakoulunopettajaseminaari 1 
Poliisikoulu 1 
Metsäkoulu 2 
Kadettikoulu 2 
Muu kurssi/koulu 2 
Opinnot ulkomailla 3 
Ei opintoja 25 
Yht. 70 

Lähde: Pojat .dbf 

12 Soilamo-Malmi 1988, 55-66; Pietiäinen 1988, 131-132. 

13 Tampereen kauppaopiston vuosikertomukset 1920/21, 1925/26, 1930/31, 1935/36. 
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Tampereen teknillisessä opistossa oli 1910- ja 1920-luvuilla vain 
muutama naisopiskelija.14  Tytöt löysivät oppilaitoksen 1930-luvun 
alussa. Vuosikymmenen puolivälissä tyttöjä oli jo kymmenen prosent-
tia opiskelijoista. Tytöt opiskelivat 1910-luvulla huoneenraken-
nusosastolla, mutta 1930-luvulla kemianteollisuuden osastolla ja ku-
tomaosastolla. Tyttöjen tulo oppilaitokseen oli yhteydessä kemian 
teollisuuden osaston käynnistämisen kanssa. Tyttöjen opiskelua tek-
nillisen alan oppilaitoksissa rajoitti pääsyvaatimuksissa edellytetty työ-
kokemus ja esiharjoittelu. Tyttöjen oli poikia vaikeampi päästä har-
joittelijaksi teollisuuteen. Tällainen vaihtoehto ei välttämättä tullut 
edes useiden tyttöjen mieleen. Keskikoulun suorittanut tyttö olisi ol-
lut erikoinen ilmestys teollisuustyöpaikalla lattioita siivoamassa vaikka 
harjoittelijanakin. Konttoriharjoittelu tai juoksutyttönä aloittaminen 
oli säädynmukainen ja koulutusta vastaava tehtävä.15  

Taulukko 34. Keskikoulututkinnon suorittaneiden tyttöjen am-
mattiala sosiaalisen taustan mukaan. 

Sosiaalinen tausta 
Ammattiala 1 2 3 4 5 Yht. 
Toimistotyö 12 8 24 1 3 48 
Liikeapulainen 2 5 7 
Opettaja 1 4 4 1 10 
Hoito- ja huolto 8 2 1 2 13 
Kotitaloustyö 2 2 
Teollisuustyö 1 1 
Tekninen työ 3 1 4 
Maataloustyö 1 1 2 
Ei ammattia 8 4 23 4 4 43 
Yht. 33 21 61 8 7 130 

Lähde: Neidot.dbf. 1 = virkamiehet, 2= kauppiaat, liikkeenharjoitta-
jat, 3= työväestö, 4= talonomistajat, 5= muut. 

14 Teknillinen opisto perustettiin Tampereelle 14.2.1911 annetulla asetuksella. Vuon-
na 1923 yhdistettiin teollisuuskoulu ja teknillinen opisto, ja ne muodostivat yhdessä 
Tampereen teknillisen oppilaitoksen. Teollisuuskoulun vastaavat tehdasteollisuusosas-
tot lopettivat toiminnan, kun teknillinen opisto käynnistyi. Vuonna 1913 teknillisen 
opiston värjäys-, valkaisu- ja viimeistelyosasto muutettiin kemialliseksi osastoksi. Tek-
nillinen opisto oli keskikoulupohjainen oppilaitos, jossa olivat konerakennus-, sähkö-
tekniikka- ja huonerakennuuosastot sekä tehdasteollisuusosasto, jonka alaosastoja olivat 
paperiteollisuus, kutomateollisuus, värjäys-, valkaisu- ja viimeistelyosastot. Valorinta 
1986, 63-72; Talvitie 1962, 56-57. 

15 Vrt esim. Tyttäriemme elämänura. Valo 1928, 1511-1512. 
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Tytöistä yli kolmasosa sijoittui toimistotyöhön, joko kauppaopiston 
kautta tai suoraan keskikoulusta. Konttori- ja toimistotyön asema oli 
ylivoimainen verrattuna esimerkiksi hoito- ja opetusalaan. Keskikou-
lututkinnon suorittaneiden tyttöjen ammattiopinnot ja ammatit osoit-
tavat opiskelun ja sosiaalisen tausta yhteyden. Työläistytöt sijoittuivat 
kauppaopistoon ja toimistotyöhön. Toisaalta työläisperheiden tyttäri-
en oli vaikeinta saada opiskelupaikka keskikoulun jälkeen, ja heidän 
joukossaan oli suhteellisesti eniten tyttöjä, joilla ei ollut mitään am-
mattia. 

Tamperelaistytöt sijoittuivat toimistoihin, koska alalle rekrytoitui 
1920-luvun hyvinä vuosina työntekijöitä, mikä herätti kiinnostusta lii-
kealaa ja konttorityötä kohtaan. Tampereella liikealalla työskentelevi-
en määrä kohosi vuosina 1920-1930 kaikissa työntekijäryhmissä. 
Vuonna 1920 tamperelaisnaisia työskenteli 20 prosenttia muissa am-
mateissa kuin tehtaantyöntekijöinä ja palvelijoina.16  Konttoristeina, 
myymäläapulaisina ja varastotyöntekijöinä työskenteli ammatissatoi-
mivista naisista vuonna 1920 12 prosenttia ja vuonna 1930 14 pro-
senttia. Voimakkain oli myymälähenkilökunnan kasvu, ja tässä ryh-
mässä kohosi erityisesti myyjättärien määrä. Naiskonttoristien määrä 
kohosi samana ajanjaksona noin 500:11a, mutta heidän suhteellinen 
osuutensa pysyi samana. Vuonna 1920 naiskonttoristeja oli 62 pro-
senttia ja vuonna 1930 runsas 63 prosenttia. Liikenteen (rautateiden, 
postin, lennättimen) palveluksessa olevien naisten määrä kohosi noin 
kolmanneksella vuosina 1920-1930.17  

Toimistotyö naisten työnä 

"Sitä on niinkuin vapaampi kun on konttorissa, ja kynten-
säkin voi kiillottaa ja olla hienon ihmisen näkoinen. Ja jos 
minä olisin meidän pesuliikkeessä, niin minä olisin aina 
sen pesijän Aino. Mutta kun minä olen konttorissa, ei mi-
nun tarvitse viedä ketään konttoritovereitani kotiin, kun 
voin mennä heidän kanssaan elokuviin ja kahvilaan ja ero-
ta kadunkulmassa ja hei vaan! Eikä kenenkään tarvitse tie-
tää, onko isää vai a°  

16 Haapala 1986, 217. 

17 Liitetaulukko 15. Tarkastelussa on ongelmallista se, että julkisen hallinnon viroissa 
on väestölaskennassa luettu yhteen virkamiehet ja konttoristit. Tähän ryhmään on luet-
tu yhtälailla kaupungin hallinnollinen johtajisto, eri hallintokuntien johtajat kuin toi-
mistohenkilökunta. 

18 Setälä, Salme, Sangen tavallisia virkanaisia, 32. 
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Osuusliike Voi-
man konttorihen-
kilökunta kesällä 
1925. Konttorlsteil-
la ja heidän esi-
miehillään oli sel-
västi korkeampi 
koulutus kuin 
muilla liikeapu-
latsryhmillä. Työ-
väen keskusmuseo. 

Salme Setälä antoi teoksessaan "Sangen tavallisia virkanaisia" yhden 
vastauksen kysymykseen, miksi työläistytöt sijoittuivat konttoriin. 
Konttorityttö saattoi pukeutua hyvin ja olla ulkoiselta olemukseltaan 
hienon ihmisen näköinen. Työ konttorissa, virastossa, pankissa tai 
postissa merkitsi työläisperheen tyttärelle sosiaalista nousua, jota kan-
natti tavoitella. Ulkopuolinen piti ammattia helppona ja kevyenä si-
sätyönä, koska vaatteet eivät likaantuneet, ja työtä tehdessä oli mah-
dollista istua.I9  

Työläisperheen tyttären suhtautumisesta konttorityöhön kuvaa seu-
raava esimerkki: "Kuusi tuntia päivässä helppoa kanslia työtä eikä sen 
jälkeen minkäänlaista läksyjen lukua ja tankkaamista. Ja sitten saan 
vielä palkan. Minusta se on ihan käsittämätöntä." 

" ...Työ ei siellä tapa, en oikein ymmärrä, mistä palkka maksetaan. 
Kai siitä, että kestää tuon yksitoikkoisen ja alati päivästä päivään tois-
tuvan koneennaputuksen ja aamiaispuolituntisen ekonomisen keskus-
telun."20  

19 Vrt Cannelin, Helle, Naiset liike-elämän palveluksessa. Naisten Ääni 1926, 82. 

20 Walli, Alli, Näin on hyvä, 101-102. 
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Konttorien ja virastojen naistyöntekijät olivat aluksi lähtöisin ylem-
mistä yhteiskuntaluokista, useimmiten keskiluokasta. Esimerkiksi pos-
titoimistonhoitajista oli valtaosa pappien tai paikallishallinnon virka-
miesten tyttäriä.21  Konttorityö oli säätyläisperheen tyttärelle säädyn-
mukainen ura. Näin tapahtui myös muissa maissa. Esimerkiksi Eng-
lannissa ja Yhdysvalloissa ennen ensimmäistä maailmansotaa kontto-
reihin tulleilla naisilla oli keskiluokkainen perhetausta. Saksassa sen 
sijaan työläisperheiden tyttäret sijoittuivat konttoreihin jo varhaisessa 
vaiheessa.22  Suomessa toimistotehtävien ja samalla työpaikkojen li-
sääntyminen alkoi tuoda alalle työläisperheiden tyttäriä. 

Liikealalla naisten lukumäärä alkoi kohota 1880-luvulla, jolloin nai-
sia alkoi sijoittua liikenteen palvelukseen postiin, lennättimeen ja rau-
tateiden konttoreihin sekä pankkeihin. Pankki- ja vakuutuslaitoksissa 
naistoimihenkilöiden lukumäärä kasvoi nelinkertaiseksi vuosina 1910-
1920. Oman ammattiryhmänsä muodostivat keskuksenhoitajat ja pu-
helunvälittäjät. 1920- ja 1930-luvuilla kaupunkien puhelinkeskuksista 
oli tullut merkittäviä naisten työllistäjiä.23  

Vuonna 1924 oli naisten hoidettavina noin 3700 valtion virkaa tai 
tointa. Valtion virkanaisista 45 prosenttia oli kulkulaitosministeriön 
palveluksessa kanslia- tai konttoritehtävissä. Kanslistien ja kirjanpitä-
jien ryhmään sijoittui noin 20 prosenttia valtion virkanaisista. Tähän 
ryhmään kuuluvat naiset työskentelivät postin ja rautateiden palve-
luksessa. Keskikoulun jälkeen he olivat saavuttaneet ammattitaidon 
harjoittelun kautta suorittamalla virkatutkinnon.24  Kaikkein alimmissa 
palkkausryhmissä oli puhtaaksikirjoittajia, lasku- ja kanslia-apulaisia, 
joilla ei ollut mitään koulutusta keskikoulu- tai tyttökoulukurssin jäl-
keen. Esimerkiksi Tampereen tyttökoulun päästötodistuksen vuosina 
1913-1922 saaneista tytöistä 60 prosenttia sijoittui konttori- ja lii-
kealalle. Näistä yli puolet ei ollut enää jatkanut opintoja tyttökoulun 
jälkeen.25  Konttoritehtävien ulkopuolella olivat vain terveydenhoidon 
ja koululaitoksen viroissa työskentelevät naiset, joita oli noin nel- 

21 Pohls 1994, 74. 

22 Kivimäki, 40; vrt Rotella, 152-157; Adams 1988, 12, 18. 

23 Saloniemi 1988, 18. 

24 Voipio, Toini, Sananen naisten opinnoista ja työaloista. Kertomus Tampereen tyt-
tökoulun toiminnasta lukuvuonna 1924/25, 33-42; Naiset valtion palveluksessa. Suo-
men nainen 1924, 126-128. E.In. artikkelit perustuvat ammattientarkastaja, insinööri 
Jenny Markelin-Svenssonin selontekoon ja esitelmään, jonka hän piti vuonna 1924 
Henkisen työn yhtymän kokouksessa; Vattula 1981, 78-79; Vrt myös Elfving, Naiset, 
Ammattivalmistus ja kotitoimet. Valvoja 1917, 187; Cannelin, Helle, Naiset liike-elämän 
palveluksessa. Naisten Ääni 1926, 76. 

25 Voipio, Toini, Sananen naisten opinnoista ja työaloista. Tampereen tyttökoulun ker-
tomus 1924/25, 36. 
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jäsosa virkanaisista.26  
Konttoristien ja liikelan työntekijöiden koulutustaso vaihteli eri am-

mattiryhmissä. Keskikoulututkinto, kauppaopistotutkinto, kauppa-
koulututkinto tai kansakoulutodistus konekirjoituskursseineen mah-
dollistivat alalle sijoittumisen. Liikealalla ja toimistotehtävissä naisten 
ja miesten koulutuksessa oli huomattavia eroja. Naiskonttoristeista 
runsas kolmasosa oli käynyt keskikoulun, ja joka kymmenes naiskont-
toristi oli suorittanut ylioppilastutkinnon. Liikeapulaisilla ja myymä-
länhoitajilla oli vain harvoin muuta koulutusta kansakoulun lisäksi. 
Liikealalla työskentelevien miesten koulutustausta oli hieman alhai-
sempi kuin naisten. Naisista lähes joka viides oli käynyt keskikoulun, 
mutta miehistä vain noin kahdeksan prosenttia.27  

Konekirjoitustaito oli konttoritehtävissä hyödyllinen. Se oli yksi 
erillinen taito, joka periaatteessa voitiin hankkia nopeasti 50-100 tun-
nin kurssilla. "Hyvä konekirjoittaja tarvitsi hyvät hermot, hyvän kir-
joituskoneen, 10-sormijärjestelmän, tarkkuutta, nopeutta ja harjoitus- 

28 Aili a." 	Somersalo kuvasi teoksessaan Ihanne-toimisto keskikoulu- 
tutkinnon suorittanutta konekirjoittajaa. Somersalon teksti osoittaa, 
kuinka tärkeitä konekirjoitustaito ja kirjoituskone olivat 1920-luvun 
tytölle. Ilman kirjoituskonetta tytöllä ei ollut työtä, ei ammattia, ei 
keinoa elättää itseään. Kirjoituskone oli olennainen osa konttoritytön 
olemusta: 

"Katrin paras ystävä konttorissa oli aina ollut hänen kirjoi-
tuskoneensa. Se ei ollut tyly ja tyytymätön, vaikka olikin 
neekeri. Se oli elävin kaikista. Katrin vilkas mielikuvistus 
lainasi hänen koneelleen inhimillisen äänensävynkin. Siinä 
oli eri päivinä eri vivahteita. Milloin oli niin kiire, ettei jou-
tunut lainkaan rupattelemaan, milloin se taasen naksutteli 
ikäänkuin omaksi ilokseen. Toisinaan Katrin tästä ikävästä 
ympäristöstä huolimatta oli melkein ikävä lähteä sen luo-
ta. " 9 

26 Voipio, Toini, Sananen naisten opinnoista ja työaloista. Tampereen tyttökoulun ker-
tomus 1924/25, 33-42. 

27 Tutkimus liikeapulaisten työ-, palkkaus y.m. oloista vuonna 1925. SVT XXXII:10, 
24-25. 

28 Lund, 117. 

29 Somersalo, Aili, Ihanne-toimisto, 23. Tamperelainen Aili Somersalo (1887-1957) kir-
joitti 1920- ja 1930-luvuilla lukuisia naisille tarkoitettuja viihderomaaneita ja myöhem-
min lasten ja nuorten kirjoja. Aili Somersalo oli koulutukseltaan sairaanhoitaja, mutta 
toimi vapaana kirjailijana. Hän oli kauppaneuvos Arthur Sommerin tytär ja Eva Somer-
salon sisar. 
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Konttori- ja liikealalla ei ammattitaidosta keskusteltu läheskään sa-
massa laajuudessa kuin esimerkiksi perheenemännyydestä ja kotita-
loudessa tarvittavista taidoista.30  Toimistotyöhön ei kehittynyt vahvaa 
ammatillista leimaa. Jokaisessa työpaikassa oli omat menetelmät ja 
vakiintuneet käytännöt, joilla tiedon käsittelyä, siirtoa ja arkistointia 
hoidettiin. Myös jokaisessa työpaikassa oli omat vaatimukset, joita 
konttorityöntekijöiltä edellytettiin.31  Alaan liittyviä ongelmia olivat 
vaihtelevien ammattitaito- ja koulutusvaatimusten ohella pieni palkka, 
yksitoikkoinen rutiininomainen työ sekä heikot ylenemismahdollisuu-
det.32  1920- ja 1930-luvuilla konttorialalla oli jo ylitarjontaa. 

Konttorien naisistuminen 

Konttorien naisistumiseen on ollut useita syitä, ja ilmiölle on haettu 
runsaasti selityksiä. Henkilökunnan lukua kasvatti käsiteltävän tiedon 
määrän lisääntyminen. Henkilökunnan lisääminen auttoi selviytymään 
kasvavasta tieto- ja dokumenttivirrasta. Kaupankäynnin ja liike-elämän 
laajentuessa työntekijöitä tarvittiin yhä enemmän hoitamaan kirjeen-
vaihtoa, kopiointia ja erilaisia rekistereitä. Samalla työprosessi me-
kanisoitui ja muuttui yhä rutiininomaisemmaksi. Tämä johti uuden-
laiseen työnjakoon. Aikaisemmin liikekirjeenvaihtoa hoitavan kontto-
ristin ja johtajan välillä ei ollut suurta statuseroa. Kun kirjeenvaihtajia 
tarvittiin yhä enemmän, muuttui heidän asemansa.33  Edellytyksenä oli 
se, että sopivaa työvoimaa oli tarjolla. Kun Suomen maaseudulle pe-
rustettiin postitoimipaikkoja, oli pohdittava, mistä niihin saataisiin 
hoitajat. J. V. Snellman ehdotti tehtävään köyhiä leskiä ja turvattomia, 
naimattomia naisia. Näin tietyssä yhteiskunnallisessa tilanteessa syn-
tynyt uusi tehtävä tarjosi ansaitsemismahdollisuuden toimeentuloa 
tarvitsevalle naisreserville.34  

Konttorityön naisistuminen ja konttorikoneiden yleistyminen olivat 
yhteydessä toisiinsa. Kirjoituskone aiheutti konttoreissa merkittävim-
män muutoksen. Se nopeutti vallankumouksellisella tavalla kirjoitus- 

30 Vuonna 1926 Helle Cannelin käsitteli liikealan työntekijöiden ongelmia Naisten Ää-
nessä. Hän kehotti naisia järjestäytymään ja valvomaan etujaan paremmin. Ongelmana 
hän piti alalle tulvivia tyttöjä, joilla ei ollut mitään koulutusta. Cannelin, Helle, Naiset 
liike-elämän palveluksessa. Naisten Ääni 1926, 76-77, 82-83. 

31 Rantalaiho 1986, 31-32. 

32 Walli, Alli, Näin on hyvä, 170-171; Somersalo, Aili, Ihanne-toimisto, 6, 12-13, 23; 
Walli, Alli, Näköala yli kattojen; Ks. myös Kekkonen, Jalmari, Elämänuran ja ammatin 
valinta I, 128. 

33 Anderson 1988, 4-6; Rantalaiho 1986, 31, 33. 

34 Pohls 1994, 68-72. 

204 ■ KESKILUOKAN NAISET JA HENKINEN TYÖ 



työtä. Vuonna 1921 oli Englannissa konttoristeista 46 prosenttia nai-
sia ja Yhdysvalloissa vuonna 1930 oli konttoristeista enemmistö 52,5 
prosenttia naisia. Konekirjoittajista naisia oli tällöin 95 prosenttia." 
Konekirjoitus ei ollut aluksi yksinomaan naisten työ kuten ei myös-
kään pikakirjoitus. Vasta kun nämä kaksi taitoa yhdistyivät, ne muo-
dostuivat naisille kuuluvaksi tehtäväksi työyhteisössä.36  Konekirjoitus-
työ yhdistettiin näppäryyteen, mitä pidettiin naiselle luontaisena omi-
naisuutena. Käsitys naisten näppäryydestä oli yhteydessä käsityötai-
toon, ompeluun ja kirjontaan. 

Sairaanhoitajien koulutus 

Tutkituista tamperelaistytöistä sairaanhoitajakouluun menivät virka-
miesperheiden tyttäret ja pari kauppiasperheen tytärtä. Työläisper-
heiden tyttäret eivät sairaanhoitajakouluihin sijoittuneet. Sairaanhoi-
tajan ammattiin liitettiin kutsumus, ja samalla se oli kaikkein selvim-
min säädynmukainen ja sopiva ammatti keskiluokan tytöille. Sairaan-
hoitajakouluihin pyrki 1930-luvulla opiskelijoita paljon enemmän 
kuin sinne voitiin ottaa sisään. Pyrkijöistä pääsi kouluihin neljäsosa. 
Vuonna 1930, jolloin uudistettu koulutus käynnistyi, ylioppilaita oli 
joka viides, mutta ylioppilaiden osuus lähti nousuun ja heitä oli käy-
tännössä joka kolmas sairaanhoitajaksi opiskeleva.37  Kansakoulupoh-
jalla oli vaikea päästä sairaanhoitajakouluun, ja tämä tie käytännössä 
tukkeutui 1930-luvulla. 

Vuosina 1889-1929 Helsingin kirurgisessa sairaalassa sairaanhoitajik-
si valmistuneista 85 prosenttia oli suorittanut tyttökoulun, keskikoulun 
tai ylioppilastutkinnon.38  Sairaanhoitajien koulutus oli aluksi kestänyt 
Kirurgisen sairaalan kursseilla puoli vuotta. Ennen 1920-luvun lopussa 
toteutettua koulutuksen uudistusta opiskeluaikaa oli pidennetty useita 
kertoja. Suomessa työskenteli 1920-luvun puolivälissä 1500 sairaanhoi-
tajaa, joista puolet oli vanhempia koulutettuja hoitajia ja puolet nuo-
rempia koulutettuja hoitajia. Sairaanhoitajista noin 450 työskenteli 
kaupunkien palveluksessa, 355 oli valtion sairaaloissa ja loput maalais-
kunnissa, mielisairaaloissa, vankiloissa, yksityisissä järjestöissä.39  

35 Lewis 1988, 34; Anderson 1988, 2; Davies 1982, 79-81. 

36 Anderson 1988, 6; Korvajärvi & Rantalaiho 1984, 23. 

37 Komiteanmietintö 1935:12, 13; Liitetaulukko 11. 

38 Helsingin Sairaanhoito-opiston vaiheita sata vuotta, 75; Ks. sairaanhoitajien koulu-
tuksesta Tuulio 1948, 125-128, 148-169; Tallberg 1991. 

39 Hagan, Lyyli, Suomen sairaanhoitajattarien työolot. Sosiaalinen aikakauskirja 1928:9, 
493. 
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Koska koulutusaika ja vaatimukset vaihtelivat sairaaloittain ryhdyt-
tiin koulutusta uudistamaan 1920-luvun lopulla. Tällöin valtio otti hoi-
taakseen sairaanhoitajien koulutuksen. Koulutus kesti kolme vuotta 
ja sitä valvoi lääkintöhallitus. Tällöin perustettiin sairaanhoitajakoulu-
ja ja samalla lakkautettiin lääninsairaaloiden kurssit. Oppiaikaan sisäl-
tyi ennen varsinaiseksi oppilaaksi pääsyä neljä kuukautta kestävä val-
mistava kurssi. Pääsyvaatimuksena sairaanhoitajakouluun oli 19 vuo-
den ikä sekä vähintään ylemmän kansakoulun oppimäärä tai vastaavat 
tiedot. Etusija oli kuitenkin annettava niille, joilla oli sairaanhoitoon 
tarvittavien ominaisuuksien ohella paremmat pohjatiedot.4°  

Opettajaseminaarit 

Kansakoulunopettajan ammattia pidettiin erityisen sopivana keski-
koulun käyneelle tytölle.41  Vuosina 1913-1922 Tampereen tyttökou-
lusta päässeistä oppilaista 17 prosenttia työskenteli kansakoulunopet-
tajina. Kun saman oppilaitoksen kuudennen luokan tytöiltä keväällä 
1925 tiedusteltiin, mille uralle he haluaisivat, niin 20 tytöstä 15 halusi 
ryhtyä opettajaksi.42  Kuitenkaan kovin monet tamperelaistytöt eivät 
1920-luvulla sijoittuneet opettajaseminaariin. 

Tampereella ei ollut seminaaria, mitä pidettiin paikkakunnalla jopa 
epäkohtana. Tamperetta lähinnä oli vuonna 1919 toimintansa aloittanut 
Hämeenlinnan alkukouluseminaari, jossa oli kansakoulupohjalta mahdol-
lisuus valmistua alemman kansakoulun opettajaksi.43  Seminaarissa oli 
paljon keskikoulu- ja ylioppilastutkinnonkin suorittaneita tyttöjä. 

Tamperelaistyttöjen opettajan uran helpottamiseksi tamperelainen 
lehtori, teknillisen oppilaitoksen opettaja Uno Jansson teki kouluhal-
litukselle vuonna 1925 ehdotuksen seminaarilinjan perustamiseksi 
jonkin valtion tyttölyseon lukioluokkien yhteyteen.44  Tampereen tyt-
tökoulun vanhempainneuvosto tarttui aloitteeseen tarjoamalla tyttö-
koulun tiloja seminaarilinjan käyttöön. Tamperelaiset pitivät seminaa-
rilinjaa tärkeänä, koska kaupunkiin tarvittiin opiskeluvaihtoehtoja 

40 Pesonen 1980, 437-439; Seppä 1930, 120. 

41 Oker-Blom, Max, Mietteitä muutamasta "naisasian" puolesta. Valvoja, 1917; Soveri, 
A. J., Mietteitä korkeamman naiskoulun tehtävistä. Tampereen Tyttölyseon kertomus 
1923/1924, 47; Voipio, Toini, Sananen naisten opinnoista ja työaloista. Tampereen 
tyttökoulun kertomus 1924/25, 32-40. 

42 Voipio, Toini, Sananen naisten opinnoista ja työaloista. Tampereen tyttökoulun ker-
tomus 1924/25, 33-42. 

43 Hämeenlinnan seminaari 1919-1969, 7-14. 

44 Opettajain lehti 1925, 279-280. 
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keskikoulun suorittaneille tytöille. Tytöt halusivat opettajiksi, mutta 
taloudellinen tilanne asetti rajoituksia opiskella vieraalla paikkakun-
nalla. Tampereen kaupunki työllisti lähes 150 kansakoulunopettajaa, 
joten tälle alalle oli työhön sijoittumismahdollisuuksia kotikaupun-
gissa.45  

Seminaariluokkien perustaminen tyttökoulun tai tyttölyseon yh-
teyteen olisi merkinnyt tyttöjen asettamista erikoisasemaan opettaja-
tarkasvatuksessa. Seminaarilinja olisi ollut tyttökoulun jatkoluokkien 
mallin mukainen erityisväylä. Kouluhallitus ei kiinnostunut suunnitel-
masta, koska opettajatarkasvatusta ei haluttu kytkeä yliopisto- ja kor-
keakouluopintoihin tähtäävään oppikouluun. Kouluhallituksen laskel-
mien mukaan oppilas seminaarilinjalla tulisi kalliimmaksi kuin varsi-
naisessa kansakoulunopettajaseminaarissa.46  

Opettajien tausta 

Seminaarin puuttuminen Tampereelta ei kuitenkaan ollut ainoa syy 
siihen, miksi tamperelaistytöt eivät sijoittuneet kansakoulunopettajik-
si. Kansakoulunopettajat rekrytoituivat useimmiten maaseudulta, jon-
ne he sijoittuivat myöskin työhön. Vuosina 1903-1937 Jyväskylän se-
minaarista valmistuneista opettajista oli maaseudulta kotoisin 78 pro-
senttia. Näistä oli maatalousväestöstä lähtöisin 55 prosenttia.47  Kan-
sakoulunopettajista toimi vuonna 1900 maaseudulla 71 prosenttia ja 
vuonna 1940 jo 88 prosenttia. Oppivelvollisuuslain myötä koulujen 
ja koulupiirien määrä lisääntyi, mikä aiheutti opettajamäärien kas-
vua.48  Oppivelvollisuuden voimaanastuminen toi muutoksia nimen-
omaan maaseudulle, jonne jouduttiin perustamaan uusia kouluja. 

Maaseudun nuoriso muodosti 1920- ja 1930-luvuilla ylivoimaisen 
opiskelijaenemmistön opettajaseminaareissa. Seminaarilaiset olivat 
useimmin pikkutilallisten lapsia. Työläistaustaisten opiskelijoiden 
osuus oli kymmenen prosentin tuntumassa.49  Oppikoululaisten ja se-
minaarilaisten sosiaalinen tausta oli erilainen. Oppikoululaiset olivat 
seminaarilaisia yläluokkaisemmista kodeista lähtöisin. Virkamiesper-
heiden ja yleensä ylemmän keskiluokan jälkeläisiä ei kansanvalistajan 

45 Tampereen Tyttökoulun vanhempainneuvoston kirje kouluhallitukselle 18.5.1925. 
Tampereen tyttökoulun kertomus 1924/1925; Aamulehti 28.5. 1925. 

46 Kouluhallitus ei puolla seminaarilinjan perustamista tyttölyseoihin. Opettajain lehti 
1925, 1019-1020. 

47 Halila 1963, 271; Ks. myös Rinne 1989, 84. 

48 Rinne 1986, 68-77; Rinne 1989, 77. 

49 Liitetaulukko 9. 
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työ kiinnostanut. Tämän sosiaaliryhmän lapset hankkivat koulutuk-
sensa oppikouluissa ja yliopistossa. Työläisperheiden poikia ja tyttäriä 
oli seminaareissa suhteellisesti hieman vähemmän kuin oppikou-
luissa.50  

Mies- ja naisopettajien rekrytointipohja oli erilainen. Naiskansakou-
lunopettajat tulivat ylemmistä yhteiskuntaluokista ja kaupungeista. 
Miesopettajat tulivat maaseudulta talonpoikais- ja työväestöstä.51  Ala-
kouluseminaarien oppilaita tuli 1920-luvulla työväestöstä ja erityisesti 
maaseututyöväestöstä. Tilanne muuttui 1930-luvulla, jolloin alakou-
luseminaareissa painottui pikkuliikkeenharjoittajien ja alempien toi-
mihenkilöiden lasten osuus.52  Tämä johtui siitä, että alakoulunopet-
tajat olivat naisia ja alalle hakeutui kaupunkien keskiluokan tyttäriä. 

Oppivelvollisuuslain voimaanastumista seuranneina vuosina kansa-
koulunopettajisto naisistui. Kansakoulunopettajien määrä kohosi vuo-
sina 1890-1935 runsaasta tuhannesta yli 12 tuhanteen. Vuoteen 1915 
asti miesten ja naisten osuudet kansakoulunopettajista olivat lähellä 
toisiaan. Tällöin miehiä oli noin 45,5 prosenttia. Vuonna 1935 naisia 
oli jo 71 prosenttia.53  Alakansakoulut olivat lähes kokonaan naisopet-
tajien hallussa. Ylemmissä kansakouluissa miesopettajat olivat enem-
mistönä 1920-luvulle asti, mutta tämän jälkeen myös ylempien kan-
sakoulujen opettajista enemmistö oli naisia.54  

Vuoden 1923 lakiin kansakoulunjärjestysmuodon perusteista sisäl-
tyi opettajankoulutustason eriytyminen kansakouluun, keskikouluun 
ja ylioppilastutkintoon. Yläkansakoulunopettajien seminaarit olivat 
viisivuotisia, nelivuotisia tai kaksivuotisia. Pisin koulutusaika oli kan-
sakoulupohjaisille ja lyhin ylioppilaille. Seminaariin pyrkivän piti olla 
vähintään 17-vuotias. Alakansakoulunopettajaseminaarit olivat kolmi-
vuotisia naisseminaareja, jotka perustuivat ylemmän kansakoulun op-
pimäärään.55  Suomenkielisiä yläkansakouluseminaareja oli Jyväskyläs-
sä, Sortavalassa, Raumalla, Kajaanissa, Raahessa ja Heinolassa. Jyväs-
kylän ja Sortavalan seminaarit oli tarkoitettu molemmille sukupuolille. 
Rauman ja Kajaanin seminaari olivat yksinomaan miehille ja Heinolan 
ja Kajaanin seminaarit olivat naisille. Alakansakouluseminaareja oli 

50 Vrt. taulukko 26 s. 155-156; ks. myös Rinne 1989, 83. 

51 Rinne 1989, 83. 

52 Rinne 1989, 85-86. 

53 Rinne 1989, 77; Rinne 1986, 63-67. 

54 Rinne 1986, 63-67, liite 13, taulukko 13. 

55 Rinne 1986, 153-154. 
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Hämeenlinnan lisäksi, Torniossa ja Suistamolla.56  
Ylioppilaiden oli mahdollista valmistua kansakoulunopettajiksi suo-

rittamalla hospitanttina kursseja seminaarissa. Vuonna 1917 käynnis-
tyi Helsingissä väliaikainen ylioppilasseminaari, ja muut seminaarit 
seurasivat Helsingin esimerkkiä. Vuoteen 1933 mennessä seminaarien 
ylioppilasluokilta ja Helsingin ylioppilasseminaarista valmistui yhteen-
sä 1848 ylioppilaspohjaista kansakoulunopettajaa. Tämän jälkeen se-
minaarien ylioppilasluokat lakkautettiin ja ylioppilaiden valmistami-
nen kansakoulunopettajiksi siirrettiin Jyväskylän kasvatusopilliseen 
korkeakouluun. Siellä valmistuminen kesti kaksi vuotta. Vuosittain 
kasvatusopilliseen korkeakouluun otettiin 120 uutta opiskelijaa.57  

Kansakoulunopettajiksi valmistuvien koulutustausta muuttui 1920-
ja 1930-luvuilla. Tämän aiheutti uusien oppikoulujen perustaminen 
maaseudulle ja oppikoulun käynnin yleistyminen. Vuonna 1920 se-
minaarin aloittaneista kolme neljästä tuli opiskelemaan kansakoulu-
pohjalla, ja alakansakoulunopettajiksi opiskelevista lähes kaikki olivat 
pelkän kansakoulun käyneitä. 1930-luvun puolivälissä tulevista ala-
kansakoulunopettajista vain 15 prosenttia tuli kansakoulupohjalla, ja 
ylivoimaisella enemmistöllä oli vähintään keskikoulutodistus.58  

Tamperelaiselle työläisperheen tyttärelle kolmen vuoden opiskelu-
jakso keskikoulun jälkeen oli liian pitkä ja kallis, mikä selittää sitä, 
miksi useimmat tytöt eivät hakeutuneet seminaareihin. Työläistytöille 
opintojen rahoitus muodostui todennäköiseksi ongelmaksi. Opiskelu 
toisella paikkakunnalla merkitsi aina suurta velkataakkaa, eivätkä 
opettajien ansiot olleet niin suuret, että ne olisivat kunnolla riittäneet 
velkojen maksuun.59  Tamperelaisia virkamiesperheiden tyttäriä ei 
opettajan työ erityisesti kiinnostanut. Opettajan uran houkuttelevuut-
ta heikensi pulakausi, jolloin erityisesti vastavalmistuneet opettajat 
joutuivat kokemaan työttömyyttä. Opettajien virkoja lakkautettiin, ja 
lähes 300 opettajaa jäi työttömäksi. Tällöin myös opettajien palkkoja 
alennettiin. 

56 Seppä 1926, 129-130; Tyttäriemme elämänura. Valo 1928, 1509. 

57 Kangas 1992, 87-95, 115-130. 

58 SVT X. Kansanopetustilasto 1920-1930. 

59 Esimerkiksi kansakoulunopettajien lapset joutuivat opiskelemaan velaksi ja valitsivat 
tästä syystä huokean opintoalan. Vrt. Kuusisto 1973, 27. 

60 Männistö 1994, 203. 
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2. Tamperelaistytöt ja yhteiskunnallinen äitiys 

Sairaanhoitajan ja kansakoulunopettajan ammatit olivat ne, joihin 
konttoristin ja pikkuvirkailijan töiden ohella tyttökoulusivistyksen 
saaneet yleensä Suomessa sijoittuivat. Vuosina 1880-1909 Porin tyt-
tökoulua käyneistä oppilaista lähes kolmasosa sijoittui edellämainit-
tuihin ammatteihin, ja yliopistotutkinnon suoritti vain kahdeksan pro-
senttia tyttökoulun oppilaista.6' 1920-luvulla Jyväskylän tyttökoulussa 
opiskelleista tytöistä noin kolmasosa päätyi sairaanhoitajaksi, kansa-
koulunopettajaksi tai muuhun vastaavan tyyppiseen ammattiin.62  

Opettajan ja sairaanhoitajan ammateissa on joitakin yhteisiä piirtei-
tä, joiden avulla on mahdollista selittää, miksi tamperelaiset työläis-
tytöt eivät menneet näihin tehtäviin. Työ ja yksityiselämä liittyivät 
niin yhteen, että työtä ja vapaata ei voinut aina erottaa. Opettajat 
asuivat koululla; työ ja koti olivat saman katon alla. Opettajat saattoi-
vat harjoittaa pienimuotoista viljelyä ja puutarhanhoitoa. Osa palkas-
takin tuli luontaisetuna.63  Työpaikan saanti kotikaupungista oli vaike-
aa ja kaupunkilaistytön oli vaikea lähteä maaseutukoululle opettajaksi. 
Tämä selitys pätee erityisesti virkamiesperheiden tyttäriin. Mary 
Marck on kuvannut kaupunkilaistyttöjen käsityksiä kansakoulunopet-
tajan yhteiskunnallisesta tehtävästä. Kuvaus kertoo yläluokan tyttäri-
en käsityksiä kansasta, ja samalla se osoittaa, kuinka epäitsekkyys ja 
uhrivalmius oli tytölle kaunis ja jopa kahdehdittava ominaisuus. 

'Minusta tulee opettajatar, ja minä asetun asumaan maalle 
köyhään kylään. 
Miksi köyhään? kysyi Hertta. 
Siksi, että oppisin olemaan epäitsekäs ja ajattelemaan muu-
ta kuin huvituksia ja vaatteita, sanoi Liisa Marttila punas-
tuen mutta varmasti. 
Kaikki näyttivät hämmästyneiltä. 
- Liisa kulta, minä häpeän, huusi Hertta katuvaisesti. Sel-
laista juuri pitäisi toivoa illalla. Liisa, saanko minä tulla 
sinun kanssasi. Me kuljemme mökistä mökkiin opettaen siis-
teyttä ja isänmaanrakkautta uusimpien metodsen mukaan. 
Voi muutetaanko erämaahan koko luokka.' 

61 Saarenheimo 1946, 258-283. 

62 Ronkanen 1968, taulukko 31. 

63 Ks. opettajien palkkauksesta: Laki kansakoululaitoksen kustannuksista 8.6.1926, Ask 
180/1926, § 6-12; Halila 1950, 271-273. 

64 Marck, Mary, Hyvästi Eeva, 36. 
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Sairaaloissa ja muissa hoito- ja huoltolaitoksissa hoitajat asuivat työ-
paikalla. Vielä 1920-luvulla enemmistö sairaanhoitajista oli naimatto-
mia ja koti ja työ olivat erittäin kiinteästi yhteydessä. Lisäksi 1920- ja 
1930-luvuilla monet sairaalat ja kunnalliskodit toimivat maanviljelys-
tiloina. Tämäntapainen työyhteisö oli tutumpi maaseudulta lähtöisin 
oleville tytöille kuin kaupunkilaisille. Kaupunkilaisissa työläisperheis-
sä oli jo totuttu siihen, että palkkatyö suoritettiin pääasiassa kodin 
ulkopuolella. Työ ja vapaa-aika erosivat toisistaan. Sairaanhoitajan am-
mattiin liittyy vielä enemmän kuin opettajan työhön käsitys hyvänte-
keväisyydestä ja armeliaisuudesta. Aili Somersalo on kuvannut sairaa-
lailmapiiriä ja sairaanhoitajan olemusta vuonna 1924: "...jo itse ilmas-
sakin henkii meitä vastaan täällä uhrautuvaisuus, toisten ihmisten hy-
vän ajatteleminen, tuskien lievitys, hyvyys, rakkaus. Katsellessani van-
hoja hoitajattaria tuntuu minusta kuin ympäröisi heitä marttyyrin sä-
dekehä, rypyt heidän kasvoillaan ovat sinne painuneet heidän kumar-
tuessaan yökaudet sairasvuoteiden yli, he ovat harmaantuneet ikuis-
ten tuskien näkemisestä, vaot heidän otsillaan ovat uurtuneet heidän 
miettiessään lievitystä toisten kärsimyksille."G5  Sairaanhoitajan ja 
kansakoulunopettajan ammatit ovat kiinnostaneet erityisesti pappien 
tyttäriä. Kotikasvatus ja kodin ilmapiiri selittävät osittain tyttöjen 
uravalintoja. Samalla ne selittävät sitä, miksi tamperelaistytöt eivät 
näihin ammatteihin hakeutuneet. 

Yhteiskunnallinen huoltotyö ammatillistuu 

Tamperelaistytöt eivät myöskään sijoittuneet niihin uusiin yhteiskun-
nallisiin hoiva- ja huoltoammatteihin, joita oli muotoutumassa 1900-
luvun kahdella ensimmäisellä vuosikymmenellä. Kuitenkin tyttöjen 
ohjaaminen terveydenhoitoalalle ja yhteiskunnallisiin hoivatehtäviin 
oli perusteltua, koska 1920-luvun alussa tämänkaltaisiin tehtäviin oli 
kysyntää. Ensimmäinen tytöille suunnattu sosiaalialan opintomahdol-
lisuus syntyi jo vuonna 1915 Helsingin Suomalaisen Jatko-opiston yh-
teyteen.G' Idea tuli Saksasta, jossa Soziale Frauenschulessa koulutettiin 

65 Somersalo, Aili, Yön ääniä, 21-22; Vastaavantyyppinen sairaanhoitajatarkuvaus tulee 
teoksessa: Marck, Mary, Hyvästi Eeva, 112-113. 

66 Ronkanen 1968, 92. 

67 Helsingin Suomalaisen Tyttökoulun yhteyteen oli perustettu vuonna 1881 B. F. 
Godenhjelmin aloitteesta Jatko-opisto, Sen tavoitteena oli korkeamman yleissivistyksen 
antaminen nuorille naisille ja opettajattarien valmistus uusia suomalaisia tyttökouluja 
varten. Jatko-opistossa suoritettu kurssi antoi kelpoisuuden johtajattaren ja opettajat-
taren viran saamiseksi tyttökouluista. Joka ei ollut jatko-opiston kurssia suorittanut, 
joutui osoittamaan luotettavat todistukset perinpohjaisista tiedoista haettuun virkaan 
kuuluvissa aineissa, kuin myös että on suorittanut hyväksytyn kuulustelun kasvatustie- 
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huoltotyöntekijöitä kuntien ja valtion palvelukseen. 
Helsingin Suomalainen Jatko-opisto edusti kasvatusihannetta, joka 

korosti naisen äitiystehtävää. Opistossa haluttiin uuden yhteiskunnal-
lisen linjan avulla avata keskiluokan tyttärille mahdollisuus toteuttaa 
luontaista kutsumustaan julkisessa toiminnassa. Yhteiskunnallisen lin-
jan opetusohjelma oli monipuolinen, ja siinä perehdyttiin sosiaalisiin 
ongelmiin perusteellisesti. Yhteiskuntaopin kurssin yhteydessä käsi-
teltiin köyhäinhoidon eri puolia, työväenkysymystä, lastensuojelua, 
kunnallistietoa jne. Kurssin opetusohjelmaan kuului myös ruokata-
lousoppi- ja talouskurssi. Luentojen ohella oppilaat kävivät tutustu-
massa lastenkoteihin ja muihin huoltolaitoksiin.68  

Yhteiskunnallisen linjan syntyminen osoittaa, kuinka tietyt sivis-
tyneistön naiset alkoivat järjestelmällisesti yhteiskunnallistaa äitiyttä 
laajentaen naisten kotona tekemän hoivatyön yhteiskuntaan. Tämä 
sektori varattiin keskiluokan tyttärille, joita enemmistö tyttökoulujen 
oppilaista oli. Yhteiskunnalliselle linjalle ei kuitenkaan tullut tarpeek-
si oppilaita. 1920-luvulla joinakin vuosina linjan oppilasmäärä putosi 
vajaaseen kymmeneen, mikä johti linjan lakkauttamiseen. Koska jat-
ko-opiston käyneet tytöt eivät olleet enää päteviä opettajattaren 
virkoihin lakkautettiin oppilaitos vuonna 1929.G9  Huoltoalan amma-
tillistaminen aloitettiin toisesta suunnasta lyhyillä köyhäinhoito-
kursseilla ja 1920-luvun kuluessa Yhteiskunnallisessa Korkeakou-
lussa.70  

Kansalaissodan jälkeinen tilanne pakotti viranomaiset järjestämään 
orvoiksi ja turvattomaksi jääneiden lasten huoltoa. Samanaikaisesti 
uudistettiin köyhäinhoitolainsäädäntöä. Nämä toimenpiteet merkitsi-
vät lisääntynyttä työvoiman kysyntää julkisissa huoltolaitoksissa. Pe-
rustettiin lukuisia uusia lastenkoteja ja lastentarhoja, joihin tarvittiin 
ammattitaitoista henkilökuntaa. Tällöin alettiin myös tehostaa vas-
tasyntyneiden ja pienten lasten hoitoa, mikä johti neuvolajärjestel-
män syntyyn." Lastenkotien johtajatar- ja hoitajakoulutusta varten pe- 

teissä, joko Aleksanterin yliopistossa tai jatko-opistossa. Virkoja, joita jatko-opiston 
päästötodistus oikeutti hakemaan, oli Helsingin tyttökouluissa viisi, ja muiden kaupun-
kien tyttökouluissa kolme. Lisäksi jatko-opiston kurssin suorittaneet saattoivat hakea 
virkoja seminaareista ja yksityisistä tyttö- ja yhteiskouluista. Ks. Godenhjelm 1912, 
97-98; Helsingin Suomalainen Jatko-opisto 1881-1929, 49-52. 

68 Helsingin Suomalainen Jatko-opisto 1881-1929, 75-80. 

69 Helsingin Suomalainen Jatko-opisto 1881-1929, 30-49. 

70 Rasila 1973, 46-48; Piirainen 1974, 94-100. 

71 Komiteanmietintö 1919:11; Kaarninen 1990, 347.350; Korppi-Tommola 1990, 20- 
26. 
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rustettiin Sortavalan diakonissalaitoksen yhteyteen kasvattajaopisto.72  
Sosiaalihallituksen ja myöhemmin sosiaaliministeriön köyhäinhoitotoi-
misto järjesti eripituisia kursseja lastenkotien henkilökunnalle sekä las-
tensuojelun toimihenkilöille.73  Vuonna 1921 se aloitti kunnalliskotien 
johtajatartutkinnon, joka muodostui pätevyysvaatimukseksi uuden 
köyhäinhoitolain astuessa voimaan.74  Kokonaan uusi ammattikunta 
syntyi, kun vuoden 1921 syyskuussa Helsingissä Lastenlinnassa alettiin 
kouluttaa "lastenhuoltajattaria", joiden tehtävänä oli toimia pienten las-
ten äitien ammattitaitoisina neuvojina. Kenraali Mannerheimin Lasten-
suojeluliitto huolehti kurssien organisoinnista, ja valtio myönsi tarkoi-
tukseen avustuksia.75  Kaikki lastenkotien johtajille, lastenkotien hoita-
jalle, kunnalliskotien johtajille, lastenhoitajille ja lastentarhanopettajille 
järjestetyt kurssit olivat yksinomaan naisille tarkoitettuja. 

Sosiaalihuollon koulutus palveli pääasiassa huoltolaitosten työvoi-
matarvetta. Ongelmana oli se, että sosiaalihuollon kunnallisiin virkoi-
hin ei ollut selkeitä pätevyysedellytyksiä.76  Yhteiskunnallisen huolto-
työn alalla professionaallistumiskehitys oli alkuvaiheessa. Ammattitai-
tovaatimukset, koulutusjärjestelmä ja tutkinnot olivat vasta muotou-
tumassa. Koska yhteiskunnallisen huoltotyön kentällä työskentelevät 
eivät muodostaneet mitään selkeää ammattiryhmää, oli vaikea yhdis-
tää heidät tiettyyn yhteiskunnalliseen asemaan. Tutkintojen ja päte-
vyysedellytysten puuttuessa he eivät voineet sulkeutua ja muodostaa 
virkamonopolia. Koulutusaika huoltoalan tehtäviin oli suhteellisen ly-
hyt.77  Huoltoammatit eivät olleet vielä 1920- ja 1930-lukujen kuluessa 
muotoutuneet siten, että ammattivaihtoehtoja miettivillä tytöillä olisi 
ollut niistä jokin käsitys. Esimerkiksi kaunokirjallisuuden kautta ty-
töille välittyi kuva konttoristin ja kansakoulunopettajan työstä, mutta 
lastenhoitajia, lastentarhanopettajia, kunnalliskodin johtajattaria tai 
sosiaalityöntekijöitä ei kirjojen sivuilla esiinny.78  

72 Sortavalan kasvattajaopisto. Huoltaja 1919, 358-361; Piirteitä Sortavalan kasvattaja-
opiston toisen työvuoden toiminnasta. Huoltaja 1921, 52-53, 146. 

73 Piirainen 1974, 94-95; Neuvontakurssit lastenkodin johtajattarille. Huoltaja 1919, 
42. 

74 Piirainen 1974, 95-96; Rinne & Jauhiainen 1988, 269; Köyhäinhoitokurssit. Huoltaja 
1920, 193-196, 201-202; Ks. kurssisisällöstä: Köyhäinhoitokurssit. Huoltaja 1920, 156. 

75 Ylppö, Arvo, Lastenhuoltajattarien koulutuksesta Lastenlinnassa. Lastensuojelulehti 
1923, 9-11; Rinne & Jauhiainen 1988, 269; Ks. myös Satka 1994, 289-291. 

76 Piirainen 1974, 99-100; Rinne & Jauhiainen 1988, 269-270. 

77 Florin 1994, 275; Konttinen 1991, 262; Rinne & Jauhiainen 1988, 1, 444-447. 

78 Setälä, Salme, Sangen tavallisia virkanaisia; Valtonen, Hilja, Kunnankirjuri; Älä nuo-
laise ennen kuin tipahtaa, Somersalo, Aili, Ihannetoimisto; Valli, Alli, Näköala yli kat-
tojen; Näin on hyvä; Piukka, Annikki, Itsenäinen nainen. Vrt. työläistyttö: Tyyne Maija 
Salminen. 
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Erikoisluokkia tytöille 

Keskikoulututkinnon suorittaneille tytöille alettiin puuhata 1920-lu-
vulla uudentyyppisiä opiskelumahdollisuuksia lukion ja ylioppilastut-
kinnon vaihtoehdoksi. Jenny Elfving esitti jo vuonna 1917 järjestet-
täväksi tytöille yhden vuoden lomakursseja - kotiopistoja, jotka olivat 
vastapainona oppikoulujen teoriapitoiselle opetukselle. Tavoitteena 
oli saada läheisempi kosketus jokapäiväiseen elämään. Tytöt voisivat 
vapaa- eli kotiopintovuoden aikana paremmin huomata, mihin taipu-
mukset suuntautuvat. Jos "välivuoden" jälkeen vielä oli halua, saattoi 
uusin voimin jatkaa ylioppilaaksi.' Tytöille alettiin suunnitella omia 
erityisiä väyliä, jotka pätevöittäisivät heidät naisina joihinkin rajoitet-
tuihin tehtäviin yhteiskunnassa. Vuonna 1920 ilmestyi suomeksi tans-
kalaisen Edv. Lehmanin "nykyajan" naiskasvatusta kritisoiva kirja, jossa 
hän esitti käynnistettäväksi tyttöjä varten lääketieteen kandidaatin tut-
kinnon, joka oikeuttaisi osittaiseen lääkärin ammatin harjoittamiseen.8°  

Vaikka jatko-opisto edusti 1920-luvun alussa katoavaa koulumuo-
toa, esitti johtajatar Aino Ottelin lukion vaihtoehtoluokkia perustet-
tavaksi tyttökouluihin keskikoulututkinnon suorittaneita tyttöjä var-
ten. Ajatuksena oli, että tämän kolmivuotisen linjan käyneet tytöt 
voisivat valmistua esimerkiksi tyttökoulujen opettajiksi ilman yliop-
pilastutkintoa ja akateemista loppututkintoa. He suorittaisivat yliopis-
tossa vain joitakin arvosanoja ja opettajaharjoittelun. Opettajan am-
matin ohella jatkolinjan suorittaneille tytöille sopivia ammatteja olivat 
tehtävät lastensuojelun ja köyhäinhoidon piiristä.81  

Aino Ottelinin ajatuksiin yhtyi Porvoon Naisopiston lehtori Einar 
W. Juvelius, joka laati suunnitelman ja opetusohjelman kolmivuotista 
kotiopistoa varten.82  Hänen mukaansa kotiopiston tarkoituksena oli 

79 Elfving, Jenny, Naiset, ammattivalmistus ja kotitoimet, 191. Valvoja 1917. 

80 Lehman, Edv., Naisia, 124; Lehman, Edv, Nainen työvoimana. Valo B I 1927, 1089-
1095. Vuonna 1927 Edv. Lehman arvosteli naisten koulutusta siitä, että naisten opin-
noille asetettiin samanlaiset tavoitteet ja oppisisällöt kuin miesten opinnoille eikä nais-
ten opinnoissa otettu huomi000n "naisluonnon erityisvaatimuksia". 

81 Ptk. tehty naiskasvatusjaoston kokouksessa 7 p:nä kesäkuuta. Suomen kuudennen 
yleisen oppikoulunopettajakokouksen keskustelut kesäkuun 7.-9.1920, 319-332. 

82 Porvoon Naisopisto oli aloittanut toimintansa syyskuussa 1912. Oppilaitoksen syn-
tyyn vaikutti jo 1910-luvulla tapahtunut ylioppilaiden määrän lisääntyminen. Uudenlai-
sen opiston avulla haluttiin tarjota keski- tai tyttökoulukurssin suorittaneille tytöille 
opetusta käytännöllisellä alalla kuitenkin siten, että myös yleissivistävien aineiden ope-
tusta jatkettiin. Porvoon Naisopiston opetusohjelmassa oli oppikoulujen lukioluokkien 
aineita lähes sama määrä kuin ylioppilastutkintoa varten piti lukea, mutta matemaattiset 
aineet oli jätetty ulkopuolelle. Matemaattisia aineita lisättiin kuitenkin kurssin myö-
hemmin. Porvoon Naisopisto koki muutosvaiheen vuonna 1930, jolloin oppilaitoksessa 
suoritettiin uudelleen järjestely. Tällöin muodostettiin uusi oppilaitos Porvoon Nais-
opisto ja Tyttölukio. Näin opistossa oli mahdollisuus suorittaa ylioppilastutkinto. Tyt- 
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kiinnittää opetuksessa ja kasvatuksessa päähuomio siihen, mikä eri-
tyisesti vastaisi naisen harrastuksia ja hänen asemaansa ja tehtäväänsä 
yhteiskunnassa.83  Sekä Aino Ottelinin että Einar W. Juveliuksen suun-
nitelmassa opetusohjelmasta oli poistettu kokonaan matematiikka ja 
vieraiden kielten tuntimäärää oli vähennytty verrattuna lukioluokkiin. 
Ottelinin esitys olisi merkinnyt sitä, että huolimatta vuoden 1919 ase-
tuksesta tyttö- ja poikaoppikoulujen opettajille olisi jälleen asetettu 
erilaiset pätevyysvaatimukset.84  

Myös vuoden 1932 oppikoulukomitea suunnitteli erikoisluokkien 
perustamista keskikoulun suorittaneille tytöille lukion vaihtoehdoksi. 
Komitea kutsui tätä erikoisluokkaa täydennysluokaksi. Osa täydennys-
luokan aineista suunniteltiin samoiksi kuin lukion ensimmäisen luo-
kan aineet. Pois piti jättää oppiaineet, joiden uskottiin tyttöjen ko-
kevan rasittaviksi. Näitä olivat matematiikan laaja kurssi ja alkava toi-
nen vieras kieli. Ei ole yllättävää, että täydennysluokan oppiaineiksi 
esitettiin käytännöllisiä aineita kuten kotitaloutta, käsitöitä ja kirjan-
pitoa. Luokkaa suunniteltiin esimerkiksi sellaisten varakkaiden kotien 
tyttärille, joiden ei tarvinnut mennä heti ansiotyöhön, mutta joilla ei 
ollut halua lukio-opintoihin. Täydennysluokasta piti olla hyötyä esi-
merkiksi alakoulunopettajiksi aikoville tytöille.85  

Tytöille ja naisille suunnatut erityiset linja- ja täydennysluokkasuun-
nitelmat liittyivät osittain myös niihin 1920-luvun alkupuolen ajatuk-
siin, joilla pyrittiin liittämään lukioasteelle ammatillista ja käytännöl-
lispainotteista opetusta. Esimerkkinä oli mm. maanviljelyslyseot, joille 
.annettiin vuonna 1923 mallilukusuunnitelma. Tällöin suunniteltiin 
myös kaupallis- ja teollisuuslinjaisia oppikouluja.86  

Tytöille tarkoitetut täydennys-, jatko- tai kotiopintolinjat eivät to-
teutuneet, mutta ne kertovat jotakin hyvin olennaista tyttöjen kasva-
tustavoitteista oman aikanaan. Tyttöjen katsottiin tarvitsevan oman 
naisellisen koulutustien. Varsinaisen lukion piti olla vain niiden tyt-
töjen pohjakoulu, jotka halusivat tieteelliselle uralle. Jatkolinjat tai 
kotiopisto eivät Ottelinin ja Juveliuksen suunnitelmien mukaan sul-
keneet tyttöjä automaattisesti yliopistojen ulkopuolelle. Tytöt voisivat 

tölukion lukusuunnitelma oli muuten sama kuin klassillisten lyseoiden lukusuunnitel-
ma, mutta latinan, filosofian ja kansantalouden sijaan oppiaineina oli käsitöitä ja koti-
taloutta. Ks. Porvoon Naisopisto, 7-31. 

83 Juvelius, Einar W., Muutamia ajatuksia korkeamman naisopetuksen järjestämisestä. 
Kasvatus ja koulu 1921, 41-51. 

84 Godenhjelm 1912, 97; Wilkama 1938, 202-232. 

85 Komiteanmietintö 1933:6, 72. 

86 Kivasmaa 1985, 143-144. 
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päästä erilaisella pohjakoulutuksella ilman normaalia ylioppilastutkin-
toa opiskelemaan joitakin tiettyjä "naisten aloja". Itseasiassa yliopis-
tosta oli tullut 1910-luvulta lähtien jatko-opiston kilpailija. 1920-luvul-
la jatko-opiston puolustajat korostivat, että yliopisto oli miesten maa-
ilma, jossa naiset ryhtyivät jäljittelemään miesmaailman moitittavia 
ominaisuuksia. Keskeinen ero oli jatko-opistoa puolustavien naisten 
mielestä se, että naiset eivät olleet yliopistossa naisylioppilaita ohjaa-
massa. Naiset eivät voineet saavuttaa yliopisto-opiskelun yhteydessä 
kykyä nähdä eikä kykyä ymmärtää yhteiskunnallisia epäkohtia. Yli-
opisto soti naisellisuusperiaatetta vastaan.87  

3. Akateemiseksi naiseksi 

Kun on saanut lakin 

"Kun on saanut lakin, niin mitä sitten? Hautautumaan ko-
valla kiireellä jonkin asianajotoimiston tai vakuutuskontto-
rin asiakirjapinon alle tai yliopistoon jatkamaan - hyi. Ja 
nuoruus luisuu käsistä kuin märkä saippua.'P8  

Tyttökirjoissa ylioppilastutkinto muodosti päämäärän ja elämän taite-
kohdan.89  Tämänkaltaiset kuvaukset olivat omiaan lisäämään tutkin-
non romanttista hohdetta. Näin oli myös todellisessa elämässä. Yli-
oppilastutkinto oli samalla nuoruuden päätös, ja se aloitti uuden elä-
mänvaiheen, josta alkoi lapsuuskodista irtautuminen. Vuonna 1927 
ylioppilastutkinnon suorittanut nainen päätti kouluvuosiensa muistel-
mat ylioppilaspäivästä kertovaan romanttissävyiseen tunnelmointiin: 
"Upotin kaikki ruusuni isoon pesukannuun syvään veteen, nostin kan-
nun lattialle sänkyni viereen ja nukahdin ruusujen tuoksuun. Oli tou-
kokuun viimeinen päivä 1927".90  

Tampereella ylioppilastutkinnon suorittaneiden määrä kohosi vuo-
sien 1920 ja 1935 välisenä aikana runsaasta 60:stä noin sataan. Tämä 

87 Duo, Jatko-opisto vaiko yliopisto. Naisten Ääni 1926, 79, 88-89. 

88 Walli, Alli, Näin on hyvä, 105. 

89 Kaukovalta, Eila, Kevättä kohti, 168-179; Nuorpuu, Helga, Tyttöjen unelmia; Ruu-
sulan tytöt I-II; Hirn, Eva, Kun elämä on ihanaa; Setälä, Salme, Kasin musta kirja; 
Marck, Mary, Yhteiskoululaisia; Autiala, Raili, Viimeinen lukukausi. 

90 SKS:n elämäkertakirjoituskilpailu. Satasärmäinen nainen. Kaarina Ruohtula, SKS; 
Kaukovalta, Eila, Kevättä kohti, 169. 
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Ylioppilastyttöjä 
1920-luvun puoli- 
välissä. Ylhäällä 
Elli Järvinen ja al- 
haalla Toini Sten- 
fors. Seurasi ohjel- 
ma sen vanhan 
kaavan mukaan, 
jonka sinä ja 
minä ja koko 
luokka tunnem- 
me jo ensi luokal- 
ta alkaen. Ensin 
koulun kuoron 
laulua, sitten reh- 
tori nousi kateede- 
riin ja piti pu- 
heen koko koulul- 
le ja sen jälkeen 
uusille ylioppilail- 
le. Vihdoin tuli se 
juhlallinen hetki, 
jolloin kukin vuo- 
rostamme kävim- 
me ottamassa reh- 
torin kädestä yli- 
oppilaspaperimme 
ja lakkimme" 
(Eila Kaukovalta, 
Kevättä kohti) 
Tampereen mu- 
seoiden valokuva- 
arkisto. 
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johtui siitä, että ylioppilastyttöjen määrä kohosi. Vuonna 1920 suoritti 
tamperelaisissa oppikouluissa ylioppilastutkinnon 25 tyttöä ja 15 
vuotta myöhemmin 48 tyttöä. Ylioppilaista ylivoimainen enemmistö 
oli kauppiaiden ja virkamiesperheiden tyttäriä ja poikia. Ylioppilaiksi 
opiskelleet työläisperheiden tyttäret olivat paria poikkeusta lukuunot-
tamatta ammattityöväestön lapsia, jotka oli mahdollista lukea alem-
paan keskiluokkaan.91  

Vuosina 1920 ja 1925 oppikoulun aloittaneista tamperelaistytöistä 
lähes joka neljäs ja pojista joka kolmas suoritti ylioppilastutkinnon. 
Tyttöjen ja poikien valinnat ja elämänura muodostuivat erilaisiksi yli-
oppilastutkinnon jälkeen. Sekä tyttöjä että poikia meni opiskelemaan 
erityisesti Helsingin yliopistoon. Ylioppilastutkinnon suorittaneet sai-
vat ilman eri kuulustelua jatkaa opintoja korkeakoulussa. Ylioppilas-
tutkinto oli sikäli kokenut muutoksen, että se oli uudessa vuonna 
1919 annetussa asetuksessa saanut oppikoulun päästötutkinnon luon-
teen. Aikaisemmin ylioppilastutkinto oli ollut nimenomaan Helsingin 
(Aleksanterin) yliopiston sisäänpääsytutkinto.92  

Tytöille pelkkä ylioppilastutkinto oli tärkeä tavoite, ja tytöistä sel-
västi suurempi osa kuin pojista päätti olla jatkamatta opintoja. Pojille 
yliopisto- ja korkeakouluopinnot olivat luonnollinen opintojen jatko. 
Pojat sijoittuivat Helsingin yliopiston ohella kauppakorkeakouluun ja 
teknilliseen korkeakouluun. Tytöt olivat poikia kiinnostuneempia 
opistotasoisesta koulutuksesta oppilaitoksissa, jonne olisi päässyt kes-
kikoulututkinnollakin. 

91 Näiden tyttöjen isät olivat rautatieläisiä, teollisuuden ammattimiehiä, käsityöläisiä, 
laitosmiehiä ja työnjohtajia, jotka erottuivat selkeästi ns. työläisaristokratiaan. Kaarni-
nen 1991, 102-103. 

92 Vuonna 1918 oli annettu väliaikainen asetus, jonka mukaan yliöppilastutkinto oli 
yliopiston pääsytutkinto. Aikaisemmin vain yliopiston kirjoissa olevat opiskelijat saivat 
käyttää ylioppilas-titteliä. Strömberg 1990, 518-519. 
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Taulukko 35a. Vuosina 1920 ja 1925 oppikoulun aloittaneiden 
tamperelaistyttöjen opinnot ylioppilastutkinnon jälkeen sosiaali-
sen taustan mukaan. 

Sosiaalinen tausta 
Oppilaitos 1 2 3 4 5 yht. 

Helsingin yliopisto 16 6 9 1 3 35 
Teknillinen korkeakoulu 1 1 2 
Kauppakorkeakoulu 2 1 3 
Kasvatusopillinen 
korkeakoulu 1 1 2 
Kauppaopisto 3 1 3 7 
Teknillinen opisto 2 1 3 
Sairaanhoitajaopisto 2 2 1 5 
Talouskoulu 2 1 3 
Muut oppilaitokset 1 1 - 2 
Ei opintoja 12 2 7 2 1 24 

Yht. 37 15 25 4 5 86 
Ei opintoja % 33 13 28 50 25 28 

Lähde: Neidot.dbf. Luokitus: 1 = virkamiehet, 2 = kauppiaat, liikkeen-
harjoittajat, 3 = työväestö, 4 = talonomistajat (ei työläisammattia), 5 
= maanviljelijät, tilanomistajat. 

Taulukko 35b. Vuosina 1920 ja 1925 oppikoulun aloittaneiden 
tamperelaispoikien opinnot ylioppilastutkinnon jälkeen sosiaali-
sen taustan mukaan. 

Sosiaalinen tausta 
Oppilaitos 1 2 3 4 5 yht. 

Helsingin yliopisto 19 8 14 2 2 45 
Teknillinen korkeakoulu 7 7 14 
Kauppakorkeakoulu 5 1 3 9 
Kauppaopisto 2 2 4 
Teknillinen opisto 1 1 
Muut 1 1 2 4 
Ei opintoja 3 1 11 3 18 

Yht. 38 11 39 2 5 95 
Ei opintoja % 8 9 28 0 60 19 

Lähde: Pojat.dbf. Luokitus: 1 = virkamiehet, 2 = kauppiaat, liikkeen-
harjoittajat, 3 = työväestö, 4 = talonomistajat (ei työläisammattia), 5 
= maanviljelijät, tilanomistajat. 
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Yliopisto-opiskeluun vaikutti sukupuoli enemmän kuin yhteiskun-
nallinen asema. Virkamiesperheiden pojille akateemiset opinnot oli-
vat lähes itsestäänselvyys. Kaikkein kauimpana akateeminen ura oli 
työläisperheiden tyttäriä. Työläistyttöjen oli työläisperheiden poikia 
vaikeampi jatkaa opintoja yliopistossa ja korkeakouluissa, ja työläis-
perheiden pojista korkeakouluopinnot aloitti useampi kuin virkamies-
ja liikemiesperheiden tyttäristä. Virkamies- ja kauppiasperheiden tyt-
täristä meni hieman suurempi osa yliopistoon tai korkeakouluihin 
kuin työläistaustaisista tytöistä. Kaikkiaan tamperelaisylioppilaista si-
joittui Helsingin yliopistoon ja korkeakouluihin 61 prosenttia. 

Ylioppilastulva 

Tutkitut tamperelaisylioppilaat aloittivat korkeakouluopinnot aikana, 
jolloin korkeakouluopiskelu oli yleistynyt, ja opiskelijoiden määrä oli 
lähtenyt selvään nousuun. Vuosien 1915-1920 välisenä aikana yliopis-
to- ja korkeakouluopiskelijoiden määrä putosi noin tuhannella. Vasta 
1920-luvun puolivälissä opiskelijoiden määrä kohosi lukuvuoden 
1915/1916 tasolle. Välittömästi itsenäistymistä ja kansalaissotaa seu-
ranneena vuosina 45-53 prosenttia ylioppilastutkinnon suorittaneista 
jatkoi opintojaan Helsingin yliopistossa. Olojen vakiinnuttua uusien 
opiskelijoiden määrä kääntyi nousuun. Vuosikymmenen vaihteessa ja 
1930-luvun alussa ylioppilaslakin saaneista 89 prosenttia kirjoittautui 
yliopistoihin ja korkeakouluihin.93  Tällöin opiskelemaan lähteneistä 
71 prosenttia hakeutui Helsingin yliopistoon. 1930-luvulla kolme nel-
jästä vastaleivotusta ylioppilaasta aloitti akateemiset opinnot.94  Sen 
sijaan esimerkiksi tamperelaisista vuoden 1935 ylioppilaista vain noin 
puolet aloitti yliopisto- ja korkeakouluopinnot.95  

Virkamiehet havaitsivat 1930-luvun alussa, että korkeakouluopiske-
lijoita oli liian paljon, ja he näkivät akateemisen työttömyyden vaka-
vana uhkana. Loppututkinnon suorittaneiden määrä oli alkanut ko-
hota. Pulakausi pakotti ja kannusti opiskelijoita suorittamaan opin-
tonsa tehokkaammin loppuun, koska työtilaisuuksia oli selvästi vä-
hemmän.96  

Yliopiston tiedekunnat pohtivat vuodesta 1930 lähtien yliopisto- 

93 89 prosenttia oli ylioppilastulvan vastustamiskomitean laskelma. Opiskelun saattoi 
aloittaa Helsingin yliopiston lisäksi Turun yliopistossa, Åbo Akademissa, Teknillisessä 
korkeakoulussa ja kahdessa kauppakorkeakoulussa. 

94 Komiteanmietintö 1935:12, 10; Strömberg 1990, 523-524. 

95 Kaarninen 1991, 103-105. 

96 Komiteanmietintö 1935:12, 4. 
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opiskelun rajoittamista. Historiallis-kielitieteellinen osasto esitti, että 
ylioppilaiden ottamista rajoitettaisiin ylioppilaskokeen tulosten perus-
teella. Toinen vaihtoehto oli sisäänpääsykokeen järjestäminen yliopis-
toon pyrkiville. Rajoituksiin ei kuitenkaan ryhdytty 1930-luvun ku-
luessa.97  

Vuonna 1934 hallitus asetti komitean tutkimaan ylioppilastulvan 
syitä sekä ehdottamaan toimenpiteitä kasvun hillitsemiseksi.98  Yliop-
pilastulvan vastustamiskomitean puheenjohtajaksi kutsuttiin profes-
sori Edwin Linkomies. Komitean laskelmien mukaan vuosittain voi-
tiin työllistää 550 akateemisen loppututkinnon suorittanutta. Loppu-
tutkintoja suoritettiin kuitenkin noin 900 vuodessa, joten komitea 
päätteli muodostuvan akateemista "liikatuotantoa"" 

Akateeminen työttömyys ei ollut 1930-luvun puolivälissä niin laaja 
ongelma kuin ylioppilastulvakomitea antoi ymmärtää. Ylioppilastul-
vakomitean kanssa lähes samanaikaisesti laadittiin tilastoselvitys hen-
kisten alojen työttömyydestä Suomessa. Mietintö osoitti, että kaikista 
työttömistä oli 3,5 prosenttia henkisen työn tekijöitä, joista noin 60 
prosenttia työskenteli liikealalla. Akateemisen tutkinnon suorittaneita 
oli noin kahdeksan prosenttia henkisen alan työttömistä. `°° Oppikou-
lunopettajia oli työttöminä 111, joista naisia 65. Arkkitehteja ja in-
sinöörejä oli työttöminä 47.101  Akateeminen työttömyys johtui pula-
kaudesta, koska uusia opettajien virkoja ei perustettu, ja valtio joutui 
supistamaan mm. yksityisten oppikoulujen valtionapuja. Samoin in-
sinöörien ja arkkitehtien työttömyys aiheutui rakennusteollisuuden 
lamasta. 

Etsiessään ylioppilastulvan syitä komitea kiinnitti huomion mm. yli-
oppilaiden sukupuoleen ja sosiaaliseen taustaan. Naisten yliopisto-
opinnoissa oli tapahtunut vallankumouksellinen muutos. Naisopiske-
lijoiden määrä kasvoi Suomessa sotien välisenä ajanjaksona erittäin 
nopeasti. 1920-luvun alkupuolella naisopiskelijoita oli runsas vii-
desosa, lukuvuonna 1925/26 neljäsosa ja vuosikymmenen taitteessa 
kolmasosa. Merkittävä muutos tapahtui vuosina 1925-1930, jolloin 

97 Strömberg 1990, 530-540. 

98 Strömberg 1990, 532. 

99 Strömberg 1990, 532-540; Komiteanmietintö 1935:12, 17-24. 

100 Henkinen työ määriteltiin tilastoselvityksessä hyvin laajasti. Mukaan tulivat ne hen-
kilöt, joiden työ edellytti erityistä henkistä valmentautumista ja vaatii etupäässä hen-
kisiä kykyjä ja ominaisuuksia ja joiden työtä siis teknillisen tai muun laatunsa vuoksi 
ei voida pitää tavallisena ruumiillisena työnä. Ks. Henkisen työn tekijäin työttömyys. 
Sosiaalinen aikakauskirja 1935:1, 2, 8-9, 1935:5, 289-304; Humanisti, Oppikoulut ja 
ylioppilastulva. Suomen Kasvatusopillisen Yhdistyksen Aikakauskirja 1931, 74-75. 

101 Komiteanmietintö 1935:12, 4. 
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naisylioppilaiden 	kohosi vajaasta tuhannesta yli kahden tuhan- 
nen. Vuonna 1930 yliopistossa ja korkeakouluissa oli noin 1100 nais-
opiskelijaa enemmin kuin viisi vuotta aikaisemmin. Naisopiskelijoita 
oli Suomessa suhteellisesti eniten maailmassa. Englannissa ja Ranskas-
sa opiskelijoista oli neljäsosa naisia, mutta Ruotsissa vain 14 prosent- 
ia. 

102 
t 

Kuvio 3. Yliopisto- ja korkeakouluopiskelijat sukupuolen mukaan ja 
naisten %-osuus 1915/16 - 1935/36 
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102 Komiteanmietintö 1935:12, 20. 
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Huomion kiinnittäminen naisten akateemisiin opintoihin johtui aina-
kin osittain siitä, että naiset olivat entistä suuremmin joukoin tulossa 
kilpailemaan miesten kanssa työpaikoista. Tämä tuntui lamakaudella 
erittäin katkeralta. Naisten pelättiin vievän miehiltä virat. Esimerkkinä 
tästä on eduskunta-aloite, jossa esitettiin, että valtion virassa oleva 
nainen joutuisi jättämään virkansa avioituessaan. Kysymys oli siitä, 
että molemmilla aviopuolisoilla ei olisi saanut olla valtion virkaa sa-
manaikaisesti.103  Naiset eivät pitäneet ylioppilastulvaa ja mahdollista 
työttömyyttä samanlaisena ongelmana kuin miehet. Naiset pohtivat, 
millä akateemisilla aloilla naisia erityisesti tarvittiin. 

Naisten valitsemat tieteenalat 

"Nuoret naiset! Elämänuraa valitessanne tarkatkaa yhä 
valppaammin, mitä tehtäviä on "kehityksen viivalla" avau-
tunut naisille ja missä niistä parhaiten olisitte paikallanne 
ja parhaiten hyödyttäisitte kokonaisuutta. Sillä jos emme 
valmistu niihin tehtäviin, joita kukin aika tuo tullessaan, 
olemme oikeudenmukaisen kehityksen pahimmat jarrutta-
jat ja oman menestymisemme haitallisen este. "104  

Tyttöjen opintoihin kohdistuva ristiriitainen suhtautuminen näkyi sii-
nä, mille aloille heitä ohjattiin. Ylioppilastytöille saatettiin suositella 
yhtä lailla kampaajan ja hatuntekijän ammatteja kuin juristin, insinöö-
rin ja lääkärin uraa.105  Ylioppilastyttöjä rohkaistiin valitsemaan elä-
mänuransa rohkeammin ja ennakkoluulottomammin. Esimerkiksi 
vuonna 1929 Suomessa oli 60 naislääkäriä, joista yksikään ei toiminut 
iho- ja sukupuolitautien alalla. Kaupunkien, kuntien ja sairaaloiden 
lääkäreinä toimi vain kymmenen naista. Samanaikaisesti avoimia kun-
nan- ja kaupunginlääkärinpaikkoja oli 60.106  Naisia kehotettiin valit-
semaan alansa siten, että he voisivat käyttää työssä hyväksi nimen-
omaan naisellisen kokemusmaailmansa. 

103 M.H., Nuorison opiskeluinto ja virkanaisten naima-asiat. Kotiliesi 1936, 413. Ni-
mimerkki M. H. (Mandi Hannula) suhtautui erittäin ivallisesti ylioppilastulvakeskuste-
luun ja komitean työhön eikä hän pitänyt ylioppilastulvaa ongelmana. 

104 Hannula, Mandi, Ovatko naisten opinnot liian yksipuoliset. Kotiliesi 1930, 174-
175. 

105 A.N. Opintiellekö, vai käytännölliselle uralle. Nuori Voima 1927, 458-461. 

106 Eskola, Mandi, Mille aloille tulisi yliopistossa opiskelevien naisten nykyisin val-
mistua. Kotiliesi 1929, 154-155, 170; Hannula, Mandi, Ovatko naisten opinnot liian 
yksipuoliset? Kotiliesi 1930, 174-175; Seppänen, Anni, Lääketieteellisistä opinnoista. 
Suomen Nainen 1927, 34; Aamulehti 28.5.1925. 
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Taulukko 36 Tamperelaistyttöjen valitsemat opintoalat ylioppilas-
tutkinnon jälkeen Helsingin yliopistossa ja korkeakouluissa sosi-
aalisen taustan mukaan. 

Oppilaitos/opintoala 1 2 3 4 5 Yht. 

HELSINGIN YLIOPISTO 
Historiallis-kielit. 3 1 1 1 3 9 
Lakitieteellinen 3 1 1 5 
Lääketieteellinen 3 2 2 7 
Maatalous-metsät. 2 1 3 
Farmakologia 2 1 3 
Teologinen 1 1 2 
Voimistelulaitos 1 1 
Matemaattis-luonnont. 2 2 
Ei tietoa tiedek. 1 2 3 
KORKEAKOULUT 
Kauppakorkea 2 2 4 
Kasvatusopillinen 1 1 2 
Teknillinen 1 1 

YHT. 19 9 10 1 3 42 

Lähde: Neidot. dbf. Luokitus: 1 = virkamiehet, 2 = kauppiaat, liik-
keenharjoittajat, 3 = työväestö, 4 = talonomistajat (ei työläisammat-
tia), 5 = maanviljelijät, tilanomistajat. 

Tamperelaistyttöjen tieteenalavalinnat osoittavat, että tytöt alkoivat 
valita opintoalansa yhä monipuolisemmin. Humanistiset aineet olivat 
naisylioppilaiden suosiossa, mutta tamperelaistytöistä vain joka viides 
sijoittui historiallis-kielitieteelliseen osastoon. 1900-luvun alussa 68 
prosenttia naisista opiskeli humanistisia aineita. Sotien välisenäkin ai-
kana vähintään joka kolmas, mutta joinakin vuosina lähes joka toinen 
yliopisto-opiskelijatyttö opiskeli historiallis-kielitieteellisessä osastos-
sa. Pelkästään lääketieteellisen tiedekunnan ja historiallis-kielitieteel-
lisen osaston suosion ero tamperelaistyttöjen keskuudessa ei ollut 
suuri. 

Nais- ja miesylioppilaat hakeutuivat yleensä eri tieteenaloille. Toi-
saalta kysymys ei niinkään ollut tieteenalasta vaan siitä, mihin se val-
misti. Opettajan ja lääkärin ammatit olivat jo hyväksytyt naisille so-
piviksi ammateiksi, joiden pätevyys hankittiin historiallis-kielitieteel-
lisessä, matemaattis-luonnontieteellisessä ja lääketieteellisessä opiske-
lemalla. Näille aloille naiset sijoittuivatkin. Matemaattis-luonnontie-
teelliset opinnot ja lääketieteellinen tiedekunta olivat 1910-luvulla ja 
1920-luvun alussa humanististen aineiden jälkeen naisten keskuudes-
sa suosituimpia. 
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Kuvio 4. Naisten valitsemat opintoalat Helsingin yliopistossa 

M Voimistelu 

Maat-metsät. 

® Mat-luonn. 

❑ Lääket. 

® Lainopillinen 

Teologinen 
• Hist. kielit. 

Lähde: 
Liitetaulukko 14. 

Juridiikan opinnot alkoivat laajemmin kiinnostaa naisylioppilaita 
1920-luvun lopulla. Tällöin naiset kehottivat naisia ryhtymään juris-
teiksi.1b7  Vuonna 1926 säädettiin laki naisten kelpoisuudesta valtion 
virkaan ja vuonna 1927 annettiin asetus, jossa myönnettiin naisille 
oikeus tuomarin virkaan. Naisten osuus lainopillisessa tiedekunnassa 
alkoikin kohota. Vuonna 1930 oli naisia lakimiesten animattikunnasta 
vain noin yksi prosentti.108  Henkikirjoittajina ja kruununvouteina ei 
1920-luvun lopussa ollut naisia. Tähän virkaan edellytettiin alemman 
oikeustutkinnon suorittamista. Tällaista virkaa pidettiin naiselle sopi-
vana, koska se oli "rauhallinen konttorivirka". "Mutta mikään ei tie-
tysti estäisi viran yhteydessä harjoittamasta asianajotointakin, jos on 

107 Amatööri, Miksi eivät opiskelevat naiset valitse sitä alaa? Naisten Ääni 1927, 228; 
Eskola, Mandi, Mille aloille tulisi yliopistoissa opiskelevien naisten nykyisin valmistua. 
Kotiliesi 1929, 154; ks. liitetaulukot 14 ja 18. 

108 Konttinen 1991, 213; Huhtanen 1983, 98-101. 
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halua sanaotteluun, kuten siinä virassa olevat miehetkin tekevät".109  

Helsingin yliopistossa lukuvuonna 1920/21 kaikista miesopiskelijoista 
29 prosenttia opiskeli lainopillisessa tiedekunnassa ja kymmenen 
vuotta myöhemmin 31 prosenttia. Tamperelaiset juridiikkaa opiskel-
leet nuoret naiset eivät saaneet tuomarinvirkoja, eivätkä he toimineet 
asianajajina. Ainoastaan yksi näistä naisista suoritti auskultoinnin. 

Kauppakorkeakouluissa naisten osuus vaihteli vuosina 1915-1939 
noin 12 prosentista runsaaseen kolmasosaan. Naisten osuus oli alhai-
simmillaan 1920-luvun puolivälissä, mutta kääntyi nousuun vuosikym-
menen puolivälin jälkeen. Vuonna 1915 kauppakorkeakouluissa oli 
ollut enemmän naisopiskelijoita kuin vuonna 1925. Kauppakorkea-
koulujen oppilaista suurimman ryhmän muodostivat liikemiesten lap-
set. Selkeästä ammattikuvasta on myös osoituksena, että se oli kou-
lutusväylä, josta myös työläisnuorilla oli mielikuva. Liikemiesten las-
ten jälkeen suurimman ryhmän muodostivat työläisnuoret.11°  

Teknillinen korkeakoulu säilyi pisimpään miesten maailmana. Po-
lyteknillisen opiston ja vuodesta 1908 lähtien Teknillisen korkeakou-
lun naisopiskelijat opiskelivat yleensä arkkitehdeiksi. Naisarkkitehti 
oli vielä 1930-luvulla harvinainen, vaikka suomalaiset naiset olivat 
opiskelleet arkkitehtuuria 1880-luvulta lähtien. Vuosina 1887-1917 63 
naista oli opiskellut Teknillisen korkeakoulun ja sen edeltäjän arkki-
tehtiosastolla. Näistä valmistui vuoteen 1923 mennessä 43. 1900-1u-
vun alkupuolella kullakin kurssilla oli noin viisi naisopiskelijaa." 
Vuonna 1896 arkkitehdiksi valmistunut Wivi Lönn oli ensimmäinen 
nainen, joka loi Suomessa itsenäisen arkkitehdin uran.

112  Vuoden 
1915 alussa professori antoi ohjeita opiskelun aloittaneille tytöille: 
"Och sen fröknar, sen ä ni som duktiga karar"."3  1910-luvulla naisten 
opiskelua polyssa ei täysin hyväksytty, ja 1920-luvulla pojat suhtau-
tuivat vielä kummeksuen polyteekin naisiin. Polyteekin naiset leimat-
tiin harrastelijoiksi, aviomiehen kalastelijoiksi ja vakavaa opiskelua 
vältteleviksi vielä selvemmin kuin yliopistossa opiskelevat tytöt.114  

Naiset tiedostivat naisten näkymättömyyden teknillisellä alalla, ja 
he kehottivat tyttöjä opiskelemaan insinööreiksi ja arkkitehdeiksi. 

109 Eskola, Mandi, Mille aloille tulisi yliopistoissa opiskelevien naisten nykyisin val-
mistua. Kotiliesi 1929, 154. 

110 STV 1937; Ylioppilaiden taloudelliset olot vuonna 1935. SVT XXXII:17, 22. 

111 Liltetaulukko 17. 

112 Suominen-Kokkonen 1992, 9, 31-33, 43. 

113 Setälä, Salme, Polusteekin koulussa, 9. 

114 Ylioppilaslehti 1926, 69. 
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Naisarkkitehteja ja insinöörejä olisi tarvittu tuomaan helpotusta per-
heenemännän työhön keittiön ja asunnon suunnitteluun kuten myös 
parempien taloustyövälineiden ja kodinhoidon apuneuvojen suunnit-
teluun. Naisille ehdotettiin tehtäviä, joissa he "pääsisivät toteuttamaan 
parhaita taipumuksiansa sekä saamaan tilaisuuden auttamiseen ja pal-
velemiseen." Naisia haluttiin näille miesvaltaisille aloille naisellisten 
ominaisuuksien vuoksi. Palvelemis- ja auttamishalun ohella tällaisina 
naisellisina ominaisuuksina pidettiin parempaa myötäelämisentaitoa, 
ja kykyä luoda tyytyväisyyttä ja viihtyvyyttä työpaikoillekin.115  Suku-
puoli ja yhteiskunnallinen työnjako selittävät osittain nuorten tie-
teenalavalintoja. Tytöt eivät sijoittuneet Teknilliseen korkeakouluun, 
koska naisinsinöörejä ja naisjohtajia ei ollut. Heille ei ollut työpaikkoja 
tarjolla, ja esimerkiksi naisarkkitehtien työmahdollisuudet olivat huo-
not. Oikeuslaitoksen virat olivat vasta avautumassa naisille, ja naiset 
osoittivat niihin heti kiinnostusta. Opettajan ammatti oli akateemiselle 
naiselle yleisesti hyväksytty ja turvallinen, ja se oli ammatti, josta ty-
töille itselleenkin oli kouluvuosina muodostunut käsitys. Sukupuoli ei 
kuitenkaan yksin riitä selittämään tieteenalavalintoja. 

Tieteenala ja sosiaalinen tausta 

Ylioppilastulvakeskustelussa kiinnitettiin huomio työläisylioppilaisiin, 
koska pelättiin muodostuvan oppinutta köyhälistöä, mikä saattaisi 
johtaa vasemmistoradikalismin lisääntymiseen."6  Työläisylioppilaat 
joutuivat opiskelemaan velaksi, ja heidän elämässään mahdollinen 
työttömyys tuntuisi raskaimmalta. Ylioppilastulvakomitea totesi, että 
työväestön keskuudessa oli havaittavissa "opinkäynnin erinomaista 
sitkeyttä". Sivistyneistön keskuudessa opinkäynti johti yliopistoon, 
mutta keskiluokan piirissä se päättyi useammin oppikouluasteelle. 
"Kansan syvien rivien" osuus oli yliopistossa lisääntynyt sekä suhteel-
lisesti että absoluuttisesti, mutta se ei ollut vähentänyt tai tapahtunut 
ylempien luokkien kustannuksella. t 7  

Työväestöstä lähtöisin olevien opiskelijoiden osuus yliopistossa ja 
korkeakouluissa kohosi sotien välisellä kaudella, vaikka opiskelijara-
kenne ei kuitenkaan olennaisesti muuttunut. Vuonna 1923 Helsingin 
yliopistossa opintonsa aloittaneista noin 13 prosenttia oli työläisper-
heistä lähtöisin ja vuonna 1929 noin 16 prosenttia. Nämä nuoret 
naiset ja miehet olivat kuitenkin pääasiassa Helsingistä kotoisin, mikä 

115 Hannula, Mandi, Ovatko naisten opinnot liian yksipuoliset. Kotiliesi 1930, 175. 

116 Strömberg 1990, 534; Humanisti, Oppikoulut ja ylioppilastulva. Suomen Kasva-
tusopillisen Yhdistyksen Aikakauskirja 1931, 74. 

117 Komiteanmietintö 1935:12. 
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teki opiskelun mahdolliseksi.118  1930-luvun puolivälissä Helsingin yli-
opiston ja koko maan korkeakoulujen opiskelijarakenne ei eronnut 
oleellisesti toisistaan.

119  

Taulukko 37. Korkeakouluopiskelijoiden sosiaalinen tausta v. 
1935. 

Isän ammatti/asema 
Virkamies, vapaan ammatin harjoittaja 28,1 
Liikemies, johtaja 17,0 
Kansakoulunopettaja 7,2 
Alempi virkamies 8,0 
Maanviljelijä, tilanhoitaja 16,8 
Työläinen 22,9 
Yht. 100,0 
N = 5080 

Lähde: Ylioppilaiden taloudelliset olot vuonna 1935. SVT 
XXXII:17, 22. 

Tamperelaisylioppilaat liittyivät yleensä Hämäläis-Osakuntaan. Hämä-
läis-Osakunta oli 1920-luvulla keskiluokkainen. Jäsenistöstä sijoittui 
runsaat 40 prosenttia keskiluokkaan. Sen sijaan työläisylioppilaiden 
osuus pysyi Hämäläis-Osakunnassa ylioppilaskunnan keskiarvoa sel-
västi alhaisempana. Työläisylioppilaita oli 1930-luvulla noin 5,5 pro-
senttia Iiittyneistä.12°  

Opiskelu eri tiedekunnissa ja korkeakouluissa kesti eri pituisen 
ajan, ja vaati ylioppilaalta ja perheeltä erilaisia kustannuksia. Tästä 
syystä erilaisista oloista lähteneillä ylioppilailla oli erilaiset mahdolli-
suudet viedä opintonsa loppuun asti. 

Työläisnuoria oli runsaasti tiedekunnissa, joiden opiskelijamäärät 

118 Komiteanmietintö 1935:12, 19; myös Waris 1952, 326. 

119 Ylioppilaiden taloudelliset olot vuonna 1935. SVT XXX:17, 22; Ks. myös Waris 
1952, 326; Strömberg 1990, 526; Ylioppilaiden taloudellisia oloja käsittelevässä tutki-
muksessa eivät ole mukana kaikki ylioppilaat. Ylioppilastutkimuksen kysely koski ke-
vätlukukautta 1935, kesäkautta 1935 sekä syyslukukautta 1935. Kyselyyn vastasi noin 
57 prosenttia ylioppilaista, joille kysely lähetettiin. Tiedot isän/huoltajan ammatista 
perustuvat opiskelijoiden omaan ilmoitukseen. Korkeakouluopiskelijoiden sosiaalista 
taustaa ovat selvittäneet mm. Nevala ja Elovainio. Heikki Waris on koonnut laajan 
opiskelijoiden syntyperää koskevan tilastoaineiston. Ongelmana on kuitenkin eri tut-
kimuksissa käytettyjen aineistojen vertailukelpoisuus sekä luotettavuus. Ks. Nevala 
1991, 92-98. 

120 Kuusisto 1978, 26. 
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olivat kaikenkaikkiaan korkeat.121  Lainopillinen tiedekunta veti puo-
leensa työläistaustaisia nuoria, joita oli runsas neljäsosa juristiylioppi-
laista. Lakimiehen ura merkitsi selkeää sosiaalista nousua. Lakitieteel-
linen tiedekunta oli turvallinen valinta arvostetun ammatin ja selkeän 
ammattikuvan vuoksi.122  Tamperelaispoikien tieteenalavalinnat osoit-
tavat, kuinka eri sosiaaliryhmistä lähtöisin olevien ylioppilaiden int-
ressit erosivat toisistaan. Lääketieteelliseen sijoittui erityisesti virka-
mies- ja kauppiasperheiden poikia, mutta ei työläistaustaisia poikia. 
Tämä johtui pitkän opiskeluajan aiheuttamista taloudellisista rasitteis-
ta. Työläisperheiden pojat menivät Teknilliseen korkeakouluun, laki-
tieteelliseen ja historiallis-kielitieteelliseen tiedekuntaan. Työläis-
nuoret eivät olleet kiinnostuneita maatalous-metsätieteellisestä tiede-
kunnasta, jonne talonpoikaisylioppilaat sijoittuivat. Työläistyttöjen 
opiskelu lainopillisessa tiedekunnassa osoittaa, että he hakivat tiede-
kuntavalinnassaan mallia enemmänkin oman luokkansa pojista. Hu-
manistisella ja luonnontieteellisellä alalla ainoastaan opettajan työ tar-
josi selkeän ammattikuvan. Humanistisia opintoja harjoittavat valmis-
tuivat lähinnä oppikoulunopettajiksi. Ammattikunnan naisistuminen 
tapahtui aikaisemmin kuin lakimiehen ja lääkärin ammateissa.

123  

Opintojen rahoitus 

Opiskelijat rahoittivat opintonsa vanhemmiltaan saamilla avustuksilla 
ja lainarahoilla. Valitessaan oppilaitostaan tai pääainettaan opiskelijat 
kiinnittivät huomion valmistumisaikaan. Esimerkiksi Kauppakorkea-
koulusta valmistuttiin kurssin mukaan määrätyssä ajassa, mikä vaikutti 
siihen, ettei opiskeluaika venynyt kovin pitkäksi. Opintojen rahoitta-
minen oli vaikea ongelma, ja monen ylioppilaan opiskelu oli riippu-
vainen lainarahasta. Lainaa vaikeampi oli saada takaajla. 124  

Opiskelijoiden suurimmat menoerät muodostivat asuminen ja päi-
vittäinen ruokailu, joihin kului yhteensä noin 600-800 markkaa kuu-
kaudessa. Opiskelijat asuivat alivuokralaisina, ja tavallista oli, että huo-
neen jakoi kaksi henkilöä.125  Opiskelijoiden keskimääräiset kuu-
kausimenot vaihtelivat 1200 markasta 1600 markkaan. Menojen suu- 

121 Liitetaulukko 13. 

122 Konttinen 1991, 224. 

123 Liitetaulukko 16; Konttinen 1991, 220-227, 261-272. 

124 SKS:n elämäkertakirjoituskilpailu. Satasärmäinen nainen. Esim. Liisa Salonen, ja 
Mirjam Mäkinen, SKS. 

125 Ylioppilastutkimus. Hämäläisosakunnan tamperelaisopiskelijat. Sos. erikoistutki-
muksia alkuperäiskortit. (Kansio HVIkb 11-12), KA; Ks. myös Klinge & Kolbe 1992, 
118-119. 
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ruuteen vaikutti opiskelijoiden kotitausta. Pienimmät menot olivat 
työläiskodeista lähteneillä, joista miehet käyttivät keskimäärin 1300 
markkaa ja naiset 1200 markkaa kuukaudessa. Virka- ja liikemiesko-
tien opiskelijatytöillä ja pojilla oli suurimmat kuukausimenot. Heiltä 
kului rahaa keskimäärin 1500-1600 markkaa kuukaudessa. Summa oli 
samansuuruinen kuin kirvesmiehen, metallimiehen tai paperityönte-
kijän kuukausiansio.126  Metallityöntekijän viikon palkka meni helsin-
kiläisopiskelijan kuukausivuokraan kahden hengen huoneessa. Tam-
perelaisopiskelijoiden vuokraamat alivuokralaisasunnot Helsingissä 
maksoivat 150 markasta 1200 markkaan. Opiskelijoista puolet maksoi 
vuokraa 200-300 markkaa. Täysihoidosta joutui jaetussa huoneessa 
maksamaan 500 markkaa ja yhden hengen huoneessa vähintään 600 
markkaa.127  

Opiskelijoiden velkaantuminen oli riippuvainen kotitaustasta. Eni-
ten olivat velkaantuneita työväestön, kansakoulunopettajien ja alem-
pien virkamiesten lapset. Ilman lainavaroja selvisivät korkeimmista 
virkamiesperheistä lähtöisin olevat nuoret, liikemiesperheiden nuoret 
sekä vauraiden talonpoikaisperheiden nuoret. Miesopiskelijoista noin 
42-43 prosenttia sai avustuksia vanhemmilta. Naisopiskelijoista vielä 
suuurempi osa 53-54 prosenttia tuli osallisiksi vanhempien avusta. 
Sen sijaan lainavarojen käyttö tapahtui toisin päin. Miesopiskelijoista 
opiskeli lainavaroilla 54-56 prosenttia ja naisista 41 prosenttia.128  

Opintovelan määrä oli riippuvainen opintoalasta. Lääketieteellises-
sä opiskelevien miesten velkataakka kohosi 45 000 markkaan, laino-
pillisen, historiallis-kielitieteellisen ja matemaattis-luonnontieteellisen 
uran valinneet olivat joutuneet hankkimaan velkaa 22000-23000 
markkaa. Tämän suuruista vuosipalkkaa nautti esimerkiksi teknillisel-
lä alalla toimiva työnjohtaja.l29  

126 Palkkatilastoista ks. Suomen taloushistoria 3, 414-415, 423; Teollisuuden työaika 
vuosina 1925-1934. Sosiaalinen aikakauskirja 1935, 280. 

127 Ylioppilastutkimus. Hämäläisosakunnan tamperelaisopiskelijat. Sos. erikoistutki-
muksia alkuperäiskortit (Kansio HVIkb 11.12), KA. 

128 Ylioppilaiden taloudelliset olot vuonna 1935. SVT XXXII:17, 69-72, 81. 

129 Teknillisen henkilökunnan palkkausolot vuonna 1929. Sosiaalinen aikakauskirja 
1929, 257. 
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4. Nainen miesten maailmassa 

Naisylioppilaan ristiriidat 

Ylioppilastulvakomitean havainnot naisten yliopisto-opiskelun yleis-
tymisestä eivät olleet uusia, sillä opiskelevien naisten määrä, naisten 
yliopistomenestys sekä uran ja perheen yhteensovittaminen olivat he-
rättäneet keskustelua jo 1900-luvun alusta lähtien. Nainen tarvitsi am-
matin, mutta hänen akateeminen uransa herätti ristiriitaisia tuntemuk-
sia. Ylioppilastulvasta käydyssä keskustelussa sivuttiin edelleen kysy-
mystä, menestyivätkö naisylioppilaat heikommin kuin miehet, ja kes-
keyttivätkö he opintonsa useammin kuin miehet. Naiset joutuivat 
koko ajan opinnoillaan todistamaan, etteivät he olleet miehiä huo-
nompia. 1920- ja 1930-luvuilla jouduttiin edelleen puolustautumaan 
sitä väitettä vastaan, jonka mukaan naiset yliopistossa alensivat ope-
tuksen ja korkeamman tieteellisen tutkimuksen tasoa.130  Heidän ar-
veltiin nostavan valmistumattomien ja keskeyttäneiden lukumäärää. 
Naisten opiskelua verrattiin harrastukseen.13' 

Ylioppilastulvakomitea tutki opintojen keskeyttämistä. Se totesi 
naisten keskeyttävän opintonsa miehiä useammin. Vuonna 1923 yli-
opistoon kirjoittautuneista miehistä 33 prosenttia oli keskeyttänyt 
opintonsa ja naisista 44 prosenttia. Ero oli kuitenkin tasoittumassa. 
Vuonna 1929 vastaavat luvut olivat 28 prosenttia ja 29 prosenttia. t32 

Ylioppilaslehdessä keskusteltiin 1920-luvulla runsaasti naisten opin-
noista. Kirjoittelu käynnistyi, kun eräs opiskelijatar pohti syitä naisten 
opiskeluun vastaten heidän opiskelevan "valmistuakseen ammattiin, 
hankkiakseen toimeentulon ja tunteakseen itsensä tarpeelliseksi yh-
teiskunnassa". Muutamat nuoret miehet ryhtyivät markkinoimaan aa-
tetta "naiset pois yliopistosta". He esittivät erilaisia perusteluja aka-
teemisten naisten tarpeettomuudesta. Ylioppilaslehden keskustelu 
kiersi kysymyksiä akateemisesta urasta suhteessa äitiystehtävään ja 
toisaalta naisten kyvystä suoriutua akateemisista opinnoista. Naisten 
opintoihin kytkettiin ulkoluku, yövalvominen ja liikarasitus. Miesopis-
kelijat kuvasivat toisen sukupuolen edustajat pinnallisiksi ja epäaka-
teemisiksi, jotka pääasiassa aiheuttivat kirjastossa ja ruokalassa häi-
riötä vakavasti ja ahkerasti opiskeleville miehille. Miesopiskelijoiden 
mukaan tieteen taso laski ja naiset häiritsivät miesten opiskelua. Hei- 

130 Haapanen-Tallgren, Tyyni, Tytöt ja opinnot. Suomen Nainen 1927, 205-206. 

131 "Humanisti", Suomen Kasvatusopillisen Yhdistyksen Aikakauskirja 1931, 82. 

132 Komiteanmietintö 1935:12, 10. 
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Riimikronikkaa nykyisistä siivettäristä 
Alma mater suojihinsa 
kätkee sitä tätä. 
Monta on ja monenlaista 
opin etsijätä. 
?41yöSkin naiset, tuntematta 
enää mitään rajaa, 
uusi aika aatteineen 
ne opin teille ajaa. 

Jos jo onkin moninainen 
miesten suuri sarja, 
vielä varsin kirjavampi 
kaunotarten karja. 
Erilaiset harrastukset 
kukin heistä omaa — 
kukin tahtoo tavallansa 
viettää lukulomaa. 

Asukkaina alikerran 
NYKY:llä on paikka. 
Suin' on väki vailla verran, 
mallijoukko vaikka. 
Vastakohdat tässä kohden, 
vieretysten elää: 
Seinän takaa kiihkeänä 
korttipeli helää. 

Naapureita komentelee 
kivikuuro Manta. 
Ahkerasti opiskelee 
siellä naisten kanta. 
Maallisetpa houkutukset 
ylety ei heihin. 
Käytös tyyni, katse vakaa 
johtaa hyviin teihin. 

Suomalainen isänmaa 
ja harras heimohenki 
sykähytti, innostutti 
mieltä naisienkin. 
Hekin tahtoi heimot yössä 
koettaa voimiansa, 
kohteenansa kurjimmainen 
karjalainen kansa. 

Vallan pihan pohjukassa 
kunnan vanhan talon, 
löytyy pesä pikkarainen 
senkin seuran jalon. 
Siellä pitää iltakaudet 
pientä aherrusta, 
että polot pakolaiset 
saisi valistusta. 

Sieltä sitten silloin tällöin 
yllättää se kansaa, 
näyttäin milloin markkinoilla 
aikaansaamiansa, 
milloin puijaa muulla tavoin 
rahaa taitavasti. 
Ahneus sen vallannut 
on auttamattomasti! 

Jumpan saliin voimailemaan 
saapui saki reilu. 
Siellä nuoret lukunaiset 
innokkaasti heilu. 
Harjoitusten heltehessä 
tyttäret ne tuumii: 
saakoon harjoitettu henki 
treenatun myös ruumiin. 

Siellä kuivat tiedenaiset 
uudistuvat vallan. 
Olkohotkin tullessaan 
kuin panemia hallan, 
siellä sääret suoristuu 
ja muodot sorjistuvat. 
Pian ovat ihanat 
kuin enkelien kuvat. 

Entäs sitten Lotta-lapset, 
joill' on homma soma: 
saada täytyis' huoneusto, 
sekä sulho oma. 
Vaikeaa on miehen mieli 
toimeen taivutella, 
vaikka oiskin naisen kieli 
millä kannustella. 

Ahkerasti Lotat hääri 
parastansa koetti. 
Lahkeitansa miehet kääri, 
korkeintansa moitti. 
Kunnes viimein komppania 
laiskuuteensa kuoli. 
Mikäs korvais' tyhjän sijan? 
Lottain uusi huoli. 

Eri lahkon muodostavat 
sitten vielä daamit, 
joill' on tyhjän sielun yllä 
kimmeltäzät raamit. 
Tanssiaisten kukkasina 
liehuu hepeneissä, 
toisten aina ahertaissa 
aatteen askareissa. 

Ylioppilaslehden kiertokysely naisylioppilastyypistä sai sekä runoilijat että pttr-
täjät työhön. Ylioppilaslehti 1926 s. 118, 224, 252. 
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dän läsnäolonsa pehmitti työtarmon ja myrkytti ilmapiirin.133  

Ylioppilaiden keskuudessaan käymässä keskustelussa oli tärkeää se, 
että miehet hakivat kielteisiä piirteitä naisten luonteesta ja ominai-
suuksista. Miehet eivät vielä 1920-luvulla myöntäneet tai tuoneet esiin 
pelkoaan siitä, että naiset kilpailisivat heidän kanssaan samoista työ-
paikoista. Vaikka naisten opiskelusta keskusteltiin suhteessa äitiysteh-
tävään, eivät miesopiskelijat vaatineet heidän sijoittamistaan kotilie-
den ääreen. Vuonna 1926 Ylioppilaslehti järjesti kiertokyselyn aihees-
ta, "Minkälainen on meikäläinen naisylioppilastyyppi nykyään". Tämä 
aiheen valinta paljasti aikakauden ristiriitaisen suhtautumisen naisyli-
oppilaisiin.134  Naisten aloitteesta käynnistyi seuraavana vuonna kirjoi-
tussarja miesylioppilastyypistä.135  Salme Setälä on sijoittanut miehen 
suuhun seuraavat sanat, joissa kritisoidaan naisten opintoja. Setälä 
kuvaa 1930-luvun miesten asenteita ironisessa sävyssä: 

'Katsokaa, teidän aikanne uusi nainen vai miksi sitä sanoi-
sin, on aivan sama kuin vanhan ajan nainen: he heräävät 
vain eri aikana. Ja molemmissa asuu sama - anteeksi sana 
- eläin. Suurin vika on koko kasvatuksessa, kaikki paino 
pannaan ihmisen älylliseen puoleen: matematiikkaa ja tri-
gonometriaa ja fysiikkaa ja kemiaa ja historiaa ja filosofiaa 
ja mitä kaikkea hiton roskaa - ja kun sitten tyttö, joka on 
tarkoitettu elämään ja tulemaan toimeen aivan arkisessa 
yksinkertaisessa elämässä, joutuu kahvipannun ääreen, ei 
hän osaa keittää kahvia, vaikka osaa käyttää logaritmitau-
luja, ja kun hän saa lapsen, niin vaikkapa hän osaa todis-
taa Pythagoraan väittämän ja tietää minä vuosina oli puu-
nilaissodat, ei hän uskalla kääriä sitä kapaloihin, koska se 
voisi mennä rikki. Hän ei osaa kylvettää sitä eikä huolehtia 
sen dieetistä: hän saattaa olla kolmen laudaturin maisteri, 
ja lääkäri voi todistaa lapsesta, että se on jäänyt henkiin 
vain sitkeähenkisyytensä vuoksi, sellaisella taitamattomalla 
hoidolla heikompi olisi menehtynyt jo aikoja sitten. Sellaista 
on sivistys. Hyi hitto, osaatteko te edes harsia kokoon yksin-
kertaisen puvun tai ommella housunkannattimen napin 
niin ettei se heti putoa?"136  

133 Klemola, Irja, Naisten opiskelusta. Ylioppilaslehti 1923, 97; Naiset ja yliopiston 
kirjaston lukusali. Ylioppilaslehti 1923, 330; Väänänen, Heikki, Naiset pois yliopistosta. 
Ylioppilaslehti 1923, 343-344; 363-363; 386-387; 400-401; Akateeminen Arvotar yli-
opistoruokalassa. Ylioppilaslehti 1925, 60; T.T. Naisistuminen. Ylioppilaslehti 1927, 
70. 

134 Minkälainen on meikäläinen naisylioppilastyyppi. Ylioppilaslehti 1926, 224, 231, 
252-253, 272, 286. 

135 Nykyinen miesylioppilas. Ylioppilaslehti 1927, 20, 44, 73, 144, 175-177. 

136 Setälä, Salme, Tuli on irti, 144-145. 
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Keväällä 1924 rehtori Hugo Suolahti käsitteli puheessaan naisten 
opintoja. Rehtori Hjelt oli vuosisadan alussa todennut naisten aloit-
tavan opinnot innokkaasti, mutta jonkin ajan kuluttua heissä alkoi 
ilmetä väsymisen merkkejä. Hjelt arveli naisilta puuttuvan kestävyyt-
tä, ruumillisia voimia ja kykyä hallita laajoja tietomääriä. Rehtori Suo-
lahti totesi, että naisylioppilaat olivat "yleensä osoittaneet omaavansa 
ne edellytykset, joita akateemisiin opintoihin tarvitaan". Samassa pu-
heessa hän kuitenkin totesi, että naisilla ei ole halua eikä rohkeutta 
syvällisempiin tieteellisiin opintoihin ja ettei naisissa ole ilmennyt luo-
vaa tieteellistä kykyä.137  Tällä hän tarkoitti sitä, että naiset eivät olleet 
ryhtyneet aktiivisesti harjoittamaan jatko-opintoja. 1920-luvulla Suo-
messa väitteli vain viisi naista tohtoriksi. Tilanne muuttui 1930-luvul-
la. Naisopiskelijoiden määrän kohoaminen näkyi myös väittelytilas-
toissa. 1930-luvulla naisväittelijöitä oli jo 28.138  

Opiskelijapoikien ja jo varttuneempien miesten suhtautuminen 
naisten opintoihin oli erilainen. Vanhemmat miehet olivat huolissaan 
kodinhoidon laiminlyönneistä. Kotien rappeutuminen ja tasapaino lii-
tettiin yhteen perheenemännän ansiotyön kanssa.139  Sekä keskikou-
lun suorittaneita että ylioppilastyttöjä oli helppo ohjata sairaanhoita-
jiksi, opettajiksi, lastenhoitajiksi, terveyssisariksi ja huoltotyönteki-
jöiksi, koska koulutusaika oli lyhyt, ja näissä tehtävissä nainen saattoi 
toteuttaa oikeaa ja varsinaista kutsumusta. Toisin sanoen tehdä yh-
teiskunnassa sitä, mitä perheessäkin. Akateemiset opinnot olivat pi-
temmät, ja ne vaativat suurempia uhrauksia. Siirtyminen akateemises-
ta ammatista perheenemännyyteen oli suurempi askel. Naimisissa ole-
vien naisten kodin ulkopuolinen ansiotyö yleistyi 1920-luvulla, ja se 
ilmeni erityisesti pitkän koulutuksen saaneiden naisten keskuudessa. 
Ammatissa toimivista hammaslääkäreistä oli naimisissa 59 prosenttia 
ja opettajista noin neljäsosa. Naislääkäreistä oli naimisissa kol-
masosa.

140 

137 Rehtori Hugo Suolahden puhe 19.1.1924. Helsingin yliopisto. Rehtorin puheet 
lukukausien avajaisissa vuosina 1923-1937, 31.41. Strömberg 1990, 531 Ks. "A,K.", 
Naisten akateemiset opinnot. Suomen Nainen 1923. 

138 Enäjärvi-Haavio 1947, 176. 

139 Forsman, Jaakko, Äiti - Onko perheen rappeutuminen kehityksen viivalla. Valvoja 
1928, 33-37; Kitunen, Ella, Kotien tasapaino ja perheenemäntien ansiotyö. Kotiliesi 
1925, 458; Kitunen, Ella, Kotityön arvo muiden ammattien rinnalla. Kotiliesi 1926, 
452-453, 456. 

140 Tunkelo 1933, 39-41. 
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Ylioppilasjärjestöt 

Naisylioppilaisiin kohdistuneet ristiriidat tulivat esiin myös ylioppilasjär-
jestöissä. Ylioppilastytöt osallistuivat vapaa-aikanaan erilaisten ylioppilas-
järjestöjen toimintaan. Naisylioppilailla oli oma Lotta-Svärd -osasto, oma 
kristillinen yhdistys ja omia urheilukerhoja. Naiset lähtivät mukaan vuo-
den 1922 alussa syntyneen aatteellis-poliittisen ylioppilasyhdistyksen 
Akateemisen Karjala-Seuran toimintaan.141  Naisylioppilaat perustivat 
Akateemisen Karjala-Seuran Naisosaston, ja tarkoitus oli toimia Akatee-
misen Karjala-Seuran rinnalla. Naisten osasto järjesti arpajaisia ja myyjäi-
siä sekä lähetti joululahjoja Karjalaan. Tärkein työmuoto oli varojen ke-
ruu. Yhteistyö osastona Akateemisen Karjala-Seuran kanssa ei sujunut, 
koska AKS oli miesjärjestö. Naisia ei oikeasti huolittu jäseniksi. Naisten 
osasto lakkautettiin sen ensimmäisenä vuosipäivänä.142  

Naisosaston entiset jäsenet päättivät jatkaa kesken jäänyttä työtään 
ja perustivat 3.2.1924 Naisylioppilaiden Karjala-Seuran (NYKS), joka 
oli itsenäinen yhdistys ja jatkoi naisten osaston kesken jäänyttä työtä. 
Vuonna 1926 Naisylioppilaiden Karjala-Seurassa oli 67 jäsentä. Hel-
singin yliopiston naisylioppilaista noin kahdeksan prosenttia kuului 
Karjala-Seuraan.143  Naisilla oli alkuvaiheessa ongelmia AKS:n yhteydes-
sä, ja naisten toimintaan vaikutti yleensäkin miesylioppilaiden suh-
tautuminen opiskeleviin naisiin. Naisia oli 1920-luvun lopulla suhteel-
lisen paljon yliopiston opiskelijoista, ja AKS oli tärkein ja vaikutus-
valtaisin ylioppilasjärjestö. Vuodesta 1923 lähtien ylioppilaslehti oli 
AKS-läisissä käsissä, ja samana vuonna lehden palstoilla käynnistyi 
kirjoittelu "Naiset pois yliopistosta".144  Naisia ei tosiasiassa oikeasti 
haluttu yhteiseen työhön, vaan miehet järjestivät naisille tietynlaiset 
avustavat tehtävät. Samalla miehet yrittivät tehdä naisylioppilaan nau-
rettavaksi. Kysymys ei ollut siitä, että he olisivat halunneet toisenlai-
sen suomalaisen naisylioppilaan, vaan siitä, että he arvostelivat nais-
ten yliopisto-opiskelua.14  

141 Alapuro 1973; Nygård 1982, 64-69; Klinge 1978, 49-54. 

142 V. & H., Piirteitä Naisylioppilaiden Karjala-Seuran toiminnasta. Ylioppilaslehti 
1926, 124; Ks. myös Alapuro 1973, 59. 

143 V. & H., Piirteitä Naisylioppilaiden Karjala-Seuran toiminnasta. Ylioppilaslehti 
1926, 124; Mäkelä & Oittinen 1993, 13-14. Vuonna 1938 Naisylioppilaiden Karjala-
Seuran (NYKS) nimi muutettiin Akateemisten Naisten Karjala Seuraksi, koska jäsenis-
tön enemmistö oli opintonsa päättäneitä. 

144 Esim. Niilo Kärki toimi v. 1923 Ylioppilaslehden päätoimittajana ja Martti Haavio 
toimitussihteerinä. Kärjen jälkeen päätoimittajaksi tuli Martti Haavio. Niilo Kärki oli 
AKS:n 1920-luvun yhteiskunnallisen ohjelman tärkein luoja ja varapuheenjohtaja (1923-
25). Alapuro 1973, 107; Haavio 1972, 571; Klinge 1972, 114; Klinge.& Harmo 1983, 
117. 

145 Ylioppilaslehti 1923, 343-344, 363-364. 
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Ylioppilaslotilla oli samantyyppisiä kokemuksia "miesjärjestön kans-
sa" kuin naisilla Akateemisen Karjala-Seuran osastona. Ylioppilas Lotta 
Svärdi eli osasto IX perustettiin 11.4.1924. Perustavassa kokouksessa 
oli mukana yli 50 ylioppilastyttöä. Ylioppilaslotat toimivat ensimmäi-
set puolitoista vuotta kiinteässä yhteistyössä Ylioppilas Suojeluskun-
nan kanssa, mutta yhteistyö päättyi vuonna 1926.146  Ylioppilaslotat 
pitivät kokouksia ja ompeluiltoja. Helsingin yliopistossa opiskelevia 
tamperelaistyttöjä toimi muutamia sekä lotissa että Karjala-Seurassa. 
Kuitenkin huomattavan paljon enemmän tamperelaistyttöjä oli mu-
kana Ylioppilaiden Kristillisessä Yhdistyksessä ja voimisteluseu-
roissa.147  

Yliopistoa oli totuttu pitämään miesten maailmana, olivathan opet-
tajat 1920-luvulla vielä lähes yksinomaan miehiä. Naisia oli kuitenkin 
jo niin paljon, että he näkyivät ja kuuluivat, ja heidät oli jotenkin 
huomioitava. 1920-luvulla suhtautumisessa naisiin niin AKS:ssa kuin 
yliopistossa yleensäkin vaikutti käynnissä oleva muutos. Naisten toi-
minta-alue yhteiskunnassa laajeni, ja kielteinen sekä pilkallinen suh-
tautuminen oli reaktio muutokseen. Naiset eivät alistuneet kahvin-
keittäjän ja ompeluseurakävijän muottiin. He tulivat miesten yh-
teisöön ja miesten järjestöihin, ja tämä koettiin kiusallisena. Tästä 
syystä naisia alettiin kritisoida lörpöttelystä, polkkatukasta ja flirttai-
lusta.148  

Vasta lamakausi ja työttömyys toivat selkeästi esiin sen uhkan, jon-
ka naisylioppilaat aiheuttivat miehille kilpailullaan samoista viroista 
ja työpaikoista. Ylioppilastulvakomitea oli seuraus nimenomaan lama-
kauden työttömyydestä ja pelosta, jonka akateemisen tutkinnon suo-
rittaneiden lisääntyminen toi. 1920-luvun loppupuolella naisylioppi-
laat olivat pilailun ja leikinlaskun kohde ylioppilaslehden keskuste-
luissa. 1930-luvun alkupuolella he olivat jo uhka. Suhtautuminen nais-
opiskelijoihin ja naisten opiskeluun oli ristiriitaista. Mielipiteet riip-
puivat siitä, kuka ja missä asemassa oleva henkilö puhui. Akateemiset 
naiset kannustivat ylioppilastyttöjä tieteellisiin opintoihin ja ennak-
koluulottumuuteen sekä rohkeuteen, tietyin varauksin. Vanhemmat 
miehet asettivat äitiystehtävän ja kodin opintojen ja virkauran edelle. 

146 Ylioppilas-Lottien tähänastiset vaiheet. Ylioppilaslehti 1926, 133. 

147 Ylioppilastutkimus. Hämäläisosakunnan tamperelaisopiskelijat. Sos. erikoistutki-
muksia alkuperäiskortit (Kansio HVIkb 11-12), KA; H. P., Mihin Naisylioppilaiden kris-
tillinen yhdistys pyrkii. Ylioppilaslehti 1926, 119. 

148 Tästä on osoituksena vuonna 1927 Ylioppilaslehdessä ilmestynyt kirjoitus Naisis-
tuminen: "Naisten alituinen läsnäolo jollain tavoin pehmittää työtarmon ja myrkyttää 
ilmapiirin. Kaikkialla on aina pelissä sivuvaikuttimet ja teeskentely. Jokapäiväinen nais-
seura kehittää imartelun ja mielistelyn taidon, mutta se tappaa sen mikä on arvokkain-
ta: suorat suunnitelmat ja ripeän toiminnan niiden toteuttamiseksi. Miehistä tulee rauk-
kamaisia, unisia ja sulkeutuneita, kun naisia on paikalla." Ylioppilaslehti 1927, 70. 
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Miesylioppilaat ivasivat ja kokivat myöhemmin uhkaa. Naiset itse oli-
vat puolustusasemissa, mutta myös tiedostivat ristiriidan Alma Mate-
rin ja kotilieden välillä. 

Ura, avioliitto ja perhe 

Ylioppilaslehdessä väitettiin 1920-luvulla akateemisista naisista jäävän 
puolet naimattomiksi. Väite ei kuitenkaan pätenyt tamperelaisiin nais-
ylioppilaisiin. Tutkimuksen kohteena olleista Helsingin yliopistossa 
ja korkeakouluissa opiskelleista tamperelaistytöistä avioitui yli 80 pro-
senttia. Kaikki nämä tytöt eivät kuitenkaan saaneet tutkintojaan val-
miiksi, ja perheen perustaminen vaikutti heidän uraansa. Historiallis-
kielitieteellisessä opiskelleista tytöistä vain kahdesta tuli oppikou-
lunopettajia. Kaksi tyttöä ryhtyi toimittajiksi ja yksi tyttö meni työhön 
pankkiin. Yksi historiallis-kielitieteellisessä opiskellut tyttö vaihtoi 
alaa ja opiskeli farmaseutiksi. Kaikki lääketiedettä opiskelleet nuoret 
naiset suorittivat tutkintonsa loppuun ja harjoittivat lääkärinammattia. 
Lakitieteellisessä tiedekunnassa opiskelleet tamperelaisnaiset sijoittui-
vat virastoihin ja konttoreihin aloittaen uransa kanslisteina. Ainoas-
taan yksi suoritti tuomarinvirkaa varten auskultoinnin hovioikeudes-
sa. Vuosien kuluessa he etenivät virkauralla esimerkiksi esittelijöik-
si.149  Teologiaa oli opiskellut kaksi naista, joista toinen toimi nuoriso-
työntekijänä ja toinen konttoristina. Farmakologiaa opiskelleiden työ-
ura oli selkeä. He sijoittuivat apteekkiin farmaseuteiksi. Tamperelais-
aineisto osoittaa, että työura katkesi lasten syntymään. Osa palasi työ-
elämään ja osa ei. 

Akateemisen uran kuten yleensäkin ansiotyön ja perheen yhteen-
sovittaminen aiheutti ristiriitoja naisten elämässä. Naiset keskustelivat 
kysymyksestä lehtien palstoilla. Tyyni Haapanen-Tallgren150  kirjasi var-
masti useimpien sivistyneistön ja akateemisen tutkinnon suorittanei-
den naisten ajatukset toteamalla, että jokaisella piti olla oikeus siihen 
työhön, mihin hän on valmistunut ja minkä hän teki hyvin. Laura 
Harmaja esitti laskelmia, kuinka perheenäidin työssäkäynti oli kannat-
tamatonta, kun suuri osa palkasta meni kotiapulaisen palkkaan ja ve-
roihin, mutta Tyyni Haapanen-Tallgren kirjoitti, millaisia kansanta- 

149 Neidot.dbf. 

150 Tyyni Haapanen-Tallgren oli filosofian maisteri, joka 1920- ja 1930-luvuilla kirjoitti 
lukuisiin eri aikakauslehtiin. Hänen alaansa oli kirjallisuus ja kulttuurielämä. Hän teki 
tällöin Italian kulttuuria tunnetuksi Suomessa sekä käänsi kirjallisuutta suomen kielelle. 
Hänen kirjoituksissaan korostui naisen asema yliopistoyhteisössä ja naisten oikeus mo-
nipuolisiin opintoihin. Varsinaisen tutkimustyön hän aloitti 1930-luvun lopulla. Ks. 
Kuka kukin on 1954. 
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loudellista tappiota tuotti pitkän opiskeluajan hukkaan heittäminen. 
Hammaslääkärin, opettajan, konttoristin, kirjeenvaihtajan ei välttä-
mättä ollut tuottavaa tehdä taloustöitä, jotka ammattitaitoinen ko-
tiapulainen suoritti tehokkaammin ja taitavammin.'51  Kotiliesi-lehti 
kannusti naisia opiskelemaan ja valitsemaan uran ennakkoluulotto-
masti, mutta puhui samalla voimakkasti kotitalouden ja kodinhoidon 
puolesta. Lehti antoi palstatilaa niillekin, jotka tuomitsivat naisten an-
siotyön todeten kuitenkin heti, ettei tällainen kirjoitus vastaa lehden 
virallista linjaa.152  Samoin Kotiliesi otti palstoillaan kantaa kirjoituk-
siin, jossa kodin ulkopuolella toimivia naisia arvosteltiin.153  Kotiliesi 
toisaalta kannusti naisia ansiotyöhön, ja toisaalta se kehotti naisia hoi-
tamaan oman kotitalouden keskittyen lastenkasvatukseen ja perhee-
seen. Kotiliesi ei leimannut ansiotyössä käyviä perheenäitejä, vaikka 
korosti kodin, äitiyden ja perheen merkitystä, sillä Kotilieden naiset 
toimivat itse aktiivisesti yhteiskunnassa, ja heille naisen oikeus opis-
keluun ja virkaan oli tärkeä. Siksi he halusivat kertoa ja kannustaa 
nuoria opiskeluun ja virkauralle tiedottamalla laeista ja uudistuksista 
lehden kautta.154  

Kotilieden linjaa on mahdollista selittää myös siten, että korkean 
koulutuksen saaneita naisia ei ollut tarkoitustakaan sitoa täysipäiväi-
seen perheenemännyyteen, jota suositeltiin ennen kaikkea työläisper-
heiden tyttärille. Hänen keskiluokkaiset sisarensa palvelivat yhteis-
kunnan äiteinä opettajina, sairaanhoitajina, lastenhoitajina, terveys-
sisarina ja huoltotyöntekijöinä. 

Naisten itsensä ristiriitainen ja osin epävarma suhtautuminen työ-
uraan ja äitiyteen ilmenee myös kaunokirjallisuudessa.

155  Aihe oli ajan-
kohtainen, mutta samalla monelle naiskirjailijalle lisäksi omakohtai- 

151 Harmaja, Laura, Perheenemännän työ ja hänen tulonsa verottaminen. Kotiliesi 
1923, 130-132; Harmaja, Laura, Verotuskysymys vieläkin. Kotiliesi 1923, 273-274; Haa-
panen-Tallgren, Tyyni, Koti ja virka vieläkin. Kotiliesi 1927, 40. 

152 Kauhanen, Sylvi, Ansioäiti ja Suomen tulevaisuus. Kotiliesi 1930, 920-921, 946. 

153 "Kotikissa", Nainen ja kotielämä. Kotiliesi 1923, 232-234; "Kotikissa", Sauluksesta 
Paulukseksi. Kotiliesi 1923, 330331. Nimimerkki Jeanette (Tyyni Haapanen-Tallgren) 
kirjoitti vuonna 1929 Kotilieteen artikkelin "Saksatar arvostelee suomalaisia naisia". 
Jeanetten mukaan saksalaislehdessä oli ilmestynyt artikkeli, joka ei antanut oikeuden-
mukaista kuvaa suomalaisesta perheenemännästä. Saksalaislehti oli arvostellut suoma-
laisnaisten kodin ulkopuolista ansiotyötä ja perhe-elämän hajaannusta. Jeanneten ar-
tikkeli on saksalaiselle kirjoittajalle vastine, jossa hän puolustaa suomalaisnaisten oi-
keutta työhön: Kotiliesi 1929, 82-84. 

154 Hannula, Mandi, Tyttäriemme avartuneet toimintamahdoilisuudet. Valtion virko-
jen avautuminen naisille. Kotiliesi 1926, 36-37; Hannula, Mandi, Naiset ja valtion virat. 
Kotiliesi 1925, 206-207; Hannula, Mandi, Uudistuspyrkimyksiä naisten toimialojen laa-
jentamiseksi. Kotiliesi 1925, 138. 

155 Kirjallisuudessa kuvattiin naisia jotka olivat konttorityössä tai jossakin itsenäiseessä 
ammatissa. Varsinaisia työläisnaiskuvauksia oli vain muutamia. 
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nen. Naisten ongelmana pidetty liikarasitus tulee esiin Katri Ingmanin 
teoksessa "Lahjakas tytär", jossa hän otti kantaa tyttöjen matematiikan 
opintoihin. "Johtajatar pudisti päätään arvellen, että matematiikan ja 
fysiikan laudaturit olivat liian raskas urakka tytölle, ja johtajattaren 
mielestä olisi ollut paras jättää hänet vuodeksi kotiin lepäämään ja 
oppimaan taloustöitä. Silloin isä vastasi hyvin kiivaalla äänellä, että 
hän itse oli suorittanut kolme laudaturia neljässä vuodessa, että koulu 
rasitti lahjakkaita oppilaita pahemmin kuin yliopistoluvut, että talous-
työt olivat tyhmiä ja keskinkertaisia naisia varten."156  Teoksen loppu-
ratkaisu oli kuitenkin tyrmäävä tyttöjen opintojen näkökulmasta. Pää-
henkilö joutui keskeyttämään opintonsa ja menemään hoitoon mie-
lisairaalaan täydellisen hermoromahduksen johdosta. 

Salme Setälä ja Elsa Soini kuvasivat tyttöjen opiskelua yliopistossa 
sekä ansiotyössä käyviä akateemisia naisia. He paneutuivat oman ai-
kansa naisten ongelmiin, jotka he kokivat ristiriitaiseksi omassa elä-
mässään.157  Nämä kirjailijat eivät kuvanneet opiskelua suuria ponnis-
teluja vaativana suorituksena. Opiskelu sujui ikään kuin muiden asi-
oiden lomassa. Naisopiskelijoiden ajasta osa kului flirttailuun ikään 
kuin opiskelu olisi vain yksi tapa järjestää elämä mukavaksi kun ei 
ollut muutakaan tekemistä.158  Kepeydestä ja huvittelusta huolimatta 
Setälän ja Soinin naisylioppilaat etenivät hyvin opinnoissaan ja suo-
rittivat tutkintonsa kuten miespuoliset kollegansa.'59  

'Ja minä piirsin matikanvihot ja kirkkohistorian marginaa-
lit täyteen, töhrin kaikki puhtaat paperit, vieläpä isän resep-
tilomakkeetkin. Ja seurauksena oli, että isä meidän taputti 
minua poskelle ja sanoi, että pistetään tuo tyttö Ateneumiin, 
kun se kumminkin aina piirtelee. Ja niin minä opiskelin 
Ateneumissa, piirsin paljon ja tanssin paljon, ja perhe lähetti 
minut sitten Ruotsiinkin piirtämään yhdeksi vuodeksi. "160  

Salme Setälä kuvasi teoksessaan Arpalippu nuorta naisarkkitehtia, 
joka oli äskettäin valmistunut Teknillisestä korkeakoulusta. Teos 

156 Ingman, Katri, Lahjakas tytär, 56. 

157 Elsa Soini 1893-1952. Ylioppilas 1911, ffi. kand. 1916. Toimi historian ja suomen 
kielen opettajana sekä myöhemmin vapaana kirjailijana. Hänen esikoisromaaninsa "Oli 
kerran nuori tyttö" julkaistiin vuonna 1923. Julkaisi 1920-luvulla useita romaaneja. 

158 Soini, Elsa, Oli kerran nuori tyttö. 

159 Soini, Elsa, Oli kerran nuori tyttö; Setälä, Arpalippu. 

160 Setälä, Salme, Sangen tavallisia virkanaisia, 46. 
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osoittaa, kuinka naisarkkitehtien oli vaikea saada koulutusta vastaa-
vaa työtä. Päähenkilö toimi tuntipalkkaisena piirtäjänä arkkitehtitoi-
mistossa peläten jatkuvasti irtisanomista töiden vähetessä.16' 

"Minä en koskaaan ole nähnyt näin monta oppinutta naista yhtä 
aikaa. Tekin olette arkkitehti, vai kuulinko oikein? ...Minkätähden 
olette oikeastaan lueskellut? Luuletteko, että lapsenne siten tulevat 
viisaammiksi. Miksi ette tee jotain hyödyllistä. Maalaisitte esimerkiksi 
posliinia.162  

"Irma oli ollut suurempi mestari kujeilemaan ja silmiä vilkuttamaan 
kuin ratkaisemaan kiltin professorin kaikkea muuta kuin kilttejä las-
kuesimerkke jä. tG3" 

Akateemisen tutkinnon suorittaneelle naiselle ansiotyö saattoi olla 
pakko eikä valinta. Virkamiesten palkat olivat alentuneet maailman-
sodan jälkeen, mikä merkitsi perheiden elintason laskua.' Perheen 
elintasoa oli mahdollista pitää yllä hyväpalkkaisen vaimon avulla. Kou-
lutettu virassa oleva vaimo saattoi olla edellytys avioliitolle. Naisen 
ansaitsemiskyky merkitsi samaa kuin myötäjäiset aikaisemmin.165  

Muuttuneessa tilanteessa toinen mahdollisuus virkamiesperheen elin-
tason ylläpitoon oli käyttää miehen tulot tarkoituksenmukaisemmin, 
mikä oli erityisesti Laura Harmajan markkinoima vaihtoehto. Hän ko-
rosti aina perheenemännyyttä naisen ammattina, ja ammatin kannat-
tavuutta hän perusteli puolisoiden yhteisverotuskäytännöllä. Salme 
Setälä toi teoksessaan "Sangen tavallisia virkanaisia" esiin naisen an-
siotyön ongelmat juuri perheenäidin näkökulmasta. Salme Setälällä 
-oli tästäkin elämäntilanteesta omakohtaisia kokemuksia. 

ya siinä kuroessani kokoon Viljon ja Pojun kantapäitä tun-
sin itseni jollakin tavalla aivan ilman syytä hiukan yksinäi-
seksi, ja minua hymyilytti salassa hiukan, kun ajattelin, että 
on monia, jotka kadehtivat minua, virkarouvaa, ansioäitiä, 
jonka paikka luonnon järjestelmän mukaisesti olisi keittiös-
sä ja lastenkamarissa ja miehensä vuoteessa, mutta ei kir-
joituskoneen ja sanakirjojen ääressä, koska se paikka kuu-
lui naimattomille. Eivät he ota lainkaan huomioon, että 

161 Setälä, Salme, Arpalippu. Teoksella on selviä yhtymäkohtia Setälän omaan elä-
mään. Hän on sijoittanut omia kokemuksiaan romaanimuotoon. Ks. Setälä 1970 ja 
Setälä 1973. 

162 Setälä, Salme, Arpalippu, 70-71. 

163 Setälä, Salme, Arpalippu, 33. 

164 Haapala 1993, 109, 112. 

165 Ahlman, Erik, Naisliikkeen pyrkimyksistä. Valvoja-Aika 1934, 303-311. 

KESKILUOKAN NAISET JA HENKINEN TYÖ ■ 241 



nuoruuteni parhaat vuodet ponnistelin ylioppilastutkinto 
päämääränäni, sitten ahersin Alma Materin turvallisessa 
suojassa, luin päivin ja usein öin, kunnes maisterin seppele 
koristi vasta permanentattuja kiharoitani. Minulla oli ar-
vosanat englannissa, ranskassa ja saksassa, ja minä olin 
perin onnellinen. Ja sitten toi kohtalo tielleni valepukuisen 
prinssin Viljon hahmossa, ja minun elämäni valtatie oli vii-
toitettu, niin etten voinut enää sivupoluille astua: me me-
nimme naimisiin ja me saimme lapsia ja me teimme velkaa, 
ja kun tipu eli lapsi n:o 3 oli puolivuotias, onnistuin saa-
maan tekstinkääntäjän ja ulkomaisen kirjeenvaihtajan pai-
kan tässä ilmoitustoimistossa. Olin eri onnellinen, sillä tila-
päiset tuloni koululaisten kieltenopettajana sekä suomenta-
jana eivät olleet koskaan nousseet puoleksikaan niin kor-
kealle kuin ne nyt nousevat. ja me otimme yhden huoneen 
lisää, ostimme lepotuolin ja pähkinäpuisen kirjoituspöydän 
ja kaksi lastensänkyä, ja elämä heloitti ruusunpunaisena. 
Niin että sopiihan minua virkanaista kadehtia. "I66  

Kaunokirjallisuudessa kaikkein voimakkaimmin ryhtyi naimisissa ole-
vien naisten ansiotyötä vastustamaan Annikki Piukka. Hän halusi säi-
lyttää ansiotyön naimattomien oikeutena. Lisäksi Annikki Piukka piti 
äitiyttä naisen tärkeimpänä tehtävänä. Yksi linja hänen teoksissaan 
on äitiyden ylistys. "Aini ei käsittänyt, miksi ihmiset rikkoivat kotielä-
mänsä, sillä sen täytyi rikkoutua silloin, kun sen koossapitävä voima, 
äiti oli päivät poissa ja vietti useinkin illat huveissa tai kokouksissa. 
Hänen mielestään ei siinä ollut mitään järkeä ja hän saikin vain suun-
nattoman vastenmielisyyden koko naisasiaa kohtaan.""67  Piukka esitti 
kritiikkiä ansiotyössä käyviä äitejä kohtaan, jotka laiminlöivät kodin-
hoitoa ja lapsia. Teoksista kuultaa kuitenkin läpi huoli työtilaisuuk-
sista. Piukka katsoi, että naimisissa olevilla naisilla ei ollut oikeutta 
ansiotyöhön, koska ansiotyö ei heille ollut välttämätöntä toimeentu-
Ion vuoksi. Naisasialiikkeestä hän teki syntipukin.' Piukan sanoin: 

"Todella tuloja tarvitsevat naiset, jotka joko kotonaan tai 
ulkona tekevät työtä perheensä hyväksi, eivät höpise itsenäi-
syydestä. He ymmärtävät, että elämä on ainaista sovittelua. 

166 Setälä, Salme, Sangen tavallisia virkanaisia, 64-65; vrt myös Soini, Elsa, Rouva 
johtaja, 222-223. 

167 Piukka, Annikki, Itsenäinen nainen, 107. 

168 Piukka, Annikki, Itsenäinen nainen, 106.107, 110-112, 124-131; Piukka, Annikki, 
Sammunut sädekehä, 171-172. 
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Mutta te, jotka turhamaisuuttanne tyydyttääksenne, ah-
neudesta tai pieniä päähänpistoja noudattaaksenne riistätte 
ajattelemattomasti toimentulon mahdollisuudet yksinäisiltä, 
tai leskiltä tai muutoin tulojen tarpeessa olevilta kans-
sasisariltanne, ette huomaa, millainen häikäilemätön tais-
telu käy kotienne sisäpuolella tai omien korviennekin juu-
rella. Te olette täynnä omaa tärkeyttänne ja teitä suojelee 
yhteiskunnallinen asemanne, ja jos ikävyyksiä sattuu, pa-
kenette te miestenne selän taakse. Jos te tosiaankin tuntisitte 
kaikki ne vaivat ja rasitukset, mitä todella itsenäinen nai-
nen saa kestää, niin ette te häntä kadehtisi, tai jos tietäisitte, 
mitä perheestään huolehtivat miehet saavat kokea, niin ette 
ilkeäisi turmella heidän lepohetkiään kaikenlaisilla turkki-
torilla. "1G9  

Miehen näkökulman keskusteluun akateemisen naisen paikasta toi 
Ilmari Turja vuonna 1938 ilmestyneellä näytelmällään Tuomari Mart-
ta. Näytelmässä tulee esiin kaikki 1930-luvulla akateemisen naisen 
elämään liittyvät kysymykset kuten naisen asema yliopistossa, profes-
sorin suhtautuminen naisylioppilaaseen sekä perheen ja uran yhteen 
sovittaminen. Näytelmän Martta valitsee naisen tärkeimmän tehtävän 
- äitiyden samalla hetkellä, jolloin hän saa varatuomarin tittelin: "Miksi 
minä sitten riistäisin itselleni tehtävän, jossa minua ei tarvita, johon 
on yhdeksänkymmentä yhdeksän muuta tulijaa, ja jättäisin tämän pai-
kan, joka on ainoa maailmassa, jonka minä yksin voin täyttää?"170  
Lisäksi näytelmä päättyy koskettavaan vetoomukseen "Äidit, älkää jät-
täkö pieniä lapsianne". Ennen kuin Martta päätyi tähän ratkaisuun, 
oli hän joutunut kokemaan monia paineita ja syyllisyyttä. Turjan näy-
telmässä kiinnostava yksityiskohta on se, että näytelmä päättyy sel-
keästi äitiyden ylistykseen. Kuitenkin näytelmässä vanha professori, 
joka oli samalla Martan appi, suhtautui aluksi kielteisesti ja kriittisesti 
juridiikkaa opiskelevaan naisylioppilaaseen, mutta lopulta kannustaa 
Marttaa suorittamaan auskultoinnin, hankkien hänelle paikan ja lo-
pussa kannustaa tekemään väitöskirjaa. Lisäksi professori toteaa nai- 

169 Piukka, Annikki, Itsenäinen nainen 130-131. 

170 Turja, Ilmari, Tuomari Martta, 130-131. Turjan näytelmässä kiinnostava yksityis-
kohta on se, että Martan äitiyden ylistys on lähes sama kuin Annikki Piukan vuonna 
1931 ilmestyneessä romaanissa Sammunut sädekehä (s. 172): "Ihmiset yleensä voivat 
milloin tahansa jättää tehtävänsä ilman että heitä pahasti kaivataan. Lukemattomat kä-
det ovat aina valmiina tarttumaan siihen heti heidän poistuttuaan, ja korvaavat heidät 
täydellisesti. Maailmassa on vain yksi korvaamaton olento - äiti lapsellensa, jos hän 
siihen ollenkaan kykenee." Lisäksi Piukalle ja Turjalle on yhteistä samankaltainen suh-
tautuminen naisasialiikkeeseen. Molemmat syyttivät naisasialiikettä naisten vierottami-
sesta kodin piiristä. 
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sen yhteiskunnallisen aseman muuttuneen, mikä johti siihen, että 
myös perhe-elämässä tapahtui muutoksia."' Näin professori toimii 
eräänlaisena aikakauden tulkkina ja ymmärtäjänä välttäen liian yksi-
oikoisia kannanottoja.12  

Setälä ja Soini pohtivat teoksissaan naisen kaksinkertaista työtaak-
kaa ja ongelmia, joita uran ja perhe-elämän yhteensovittaminen aihe-
uttivat.i3  Setälän ja Soinin naiset eivät tehneet yhtä lopullisia päätök-
siä yhtä dramaattisissa olosuhteissa kuin Turjan Tuomari Martta. Soi-
nin ja Setälän naiset yrittivät hoitaa molemmat tehtävät. Elsa Soini 
esittää teoksessaan Rouva johtaja koskettavan keskustelun aviopuo-
lisoiden välillä koskien lapsen hankintaa. Liikemiesperheen äiti oli 
joutunut menemään ansiotyöhön perheen äkillisten rahavaikeuksien 
vuoksi. Hän pystyi luomaan nopean uran mainostoimistoalalla, mutta 
aviopuoliso suhtautui uraan kielteisesti heti sen jälkeen, kun ansiotyö 
ei ollut enää perheen taloudellisen tilanteen vuoksi välttämätöntä: 

"Iikka, sanoin hiljaa. Jos meillä olisi pieni lapsi -. Tahtoisin saada 
pienen lapsen. 

Jopa nyt jotakin. Milloin rouva johtaja sen saisi, kesälomalla vai - 
ja veisi mukaansa Reklaamiin?. 

Iikka, rukoilin, etkö ymmärrä, minä jättäisin Reklaamin, jättäisin 
niin mielelläni. Asuisin mielelläni kolmessa huoneessa, keittäisin ruu- 
an ja neuloisin itse vaatteeni. 

Turha uhrata niin paljon - Sonny Boyn takia. 
Se ei olisi uhraus, se olisi - onni, suurin onni minulle. 
Äh. 
Iikka, miksi olet niin tyly? 
En siedä tuollaista teeskentelyä. 
Minä kaipaan lasta. 
Sinulla on jo kaksi. 
Levitin käteni avuttomina, tyhjät, hylätyt käteni. 
Olethan nähnyt. He eivät tarvitse minua. 
Ja sitten tarvitsisit vielä yhden lisää laiminlyötäväksesi. Onpa siinä- 

kin päähänpisto."14  

171 Turja, Ilmari, Tuomari Martta, 126-127. 

172 Anu Koivunen on kirjoittanut fcministisen analyysin Turjan näytelmän pohjalta 
vuonna 1943 valmistuneesta kotimaisesta elokuvasta Tuomari Martta. Koivunen käsit-
telee elokuvaa naisten sodanaikaisen elämän kartoittamisena. Turjan näytelmä kuiten-
kin liittyy selkeästi 1930-luvun keskusteluihin. Ks. Koivunen 1994, 70-89. 

173 Soini, Elsa, Rouva johtaja; Setälä, Salme, Sangen tavallisia virkanaisia. 

174 Soini, Elsa, Rouva johtaja, 222. 
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Yhteenveto - koti, 
ammatti ja yhteiskunta 

Keskustelua tyttöjen kasvatuksesta herätti kuva 1920-luvun tytöstä 
nykyajan polkkatukkaisena, lyhythameisena aavistuksen verran kevyt-
mielisenä jazztyttönä. Oikea, todellinen aikakauden tyttö oli kansa-
koulun suorittanut maalaistyttö tai kaupunkilainen tehtaantyttö. Yh-
teistä näille tytöille oli se, että heistä piti tehdä taitavia perheenemän-
tiä. Kaikista muistakin tytöistä piti kasvattaa hyviä äitejä, mutta näiden 
muiden tyttöjen elämässä äitiydelle ja perheenemännyydelle sallittiin 
erilainen painotus, kun äitiys laajeni yhteiskunnalliseksi äitiydeksi. 

Suomalaisia tyttöjä piti kasvattaa ja kouluttaa kotia, ammattia ja 
yhteiskuntaa varten. Tytöstä piti tulla hyvä äiti ja hyvä perheenemän-
tä, joka kasvatti ja hoiti uutta sukupolvea. Tytöstä piti tulla ammatti-
taitoinen työntekijä, joka pystyi elättämään itsensä omalla työllään. 
Tytöstä piti tulla kansalainen, jolla oli asiantuntemusta ja harrastusta 
yhteiskuntaa kohtaan. Naisen piti pystyä antamaan oma naisellinen 
panoksensa yhteisten asioiden hoitoon. 

Äitiyden, ammattitaidon ja yhteiskunnan asettamien vaatimusten 
oli sijoituttava oikein tyttöjen koulutuksessa. Tyttöjen kasvattaminen 
kohti äitiyttä alkoi kansakoulussa. Kansakoulun oli tarkoitus olla kai-
kille yhteinen sukupuolesta ja sosiaalisesta taustasta riippumatta. 
Tämä tavoite toteutuikin 1920-luvun kuluessa. Oppisisällöt olivat kai-
kille yhteiset, mutta sukupuolten maailmojen erkaantuminen alkoi 
silti viimeistään kansakoulussa. Lukukirjojen kertomusten ja kuvien 
avulla välittyi tytöille ja pojille erilainen käsitys heidän tehtävistään 
kodissa, ammatissa ja yhteiskunnassa. Kansakoulun merkitys oli suuri, 
koska 1920- ja 1930-lukujen yhteiskunnassa kansakoulu oli ylivoimai-
sesti suurimmalle osalle suomalaisnuorisosta ainoa kokopäiväinen 
koulu, jota he elämänsä aikana kävivät. Sen enempää suomalaisen 
kansakoulun kuin jatkokoulunkaan tehtävä ei ollut kasvattaa oppilai-
taan ammattiin, mutta kansakoulun tehtävä oli ennen kaikkea kasvat-
taa oppilaitaan yhteiskuntaan. Tytöistä ja pojista piti kansakoulun jäl-
keen tulla kunnollisia kansalaisia. 

Jatkokoulua koskevissa suunnitelmissa ammattiopetukselle asetet-
tiin aiempaa suurempi merkitys, ja tämä aiheutti ristiriitoja vanhan 
yleissivistävän kirjakoulun ja käytännöllisyyden kannattajien välille. 
Jatkokoulu toteutettiin eri paikkakunnilla eri tahdissa ja eri tavoin. 
Jatkokoulun käynnistymiseen vaikutti paikkakunnan kuntamuoto ja 
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elinkeinorakenne. Tampereen jatkokoulu kehittyi teollisuuskaupun-
gin nuorten ja erityisesti teollisuuskaupungin tyttöjen tarpeista käsin. 
Tampereen jatkokoulussa yhdistyivät joissain muodoissa kaikki tyttö-
jen kasvatukselle asetetut tavoitteet. Kotitalousaineita tarjottiin tytöil-
le runsaasti, ja ne ohjasivat tyttöjä hyviksi taloudenpitäjiksi. Koulussa 
opetettiin ammattitaidon alkeita, joista tyttöja eniten veti puoleensa 
liikelinja. Tampereen jatkokoulun koko toiminta oli kansalaiskasva-
tusta. Eri oppiaineet, harrastuspiirit ja vapaa-ajan organisointi kasvat-
tivat kokonaisvaltaisesti rehellisiä, ahkeria, isänmaallisia ja uskollisia 
nuoria, erityisesti nuoria naisia, joita enemmistö koulun oppilaista 
oli. Tampereen jatkokoulu erosi selvästi muiden isojen kaupunkien 
vastaavista oppilaitoksista. Tytöille tarkoitetuilla kursseilla jatkokou-
lussa ja osittain myös työväenopistossa kotitalous ammattina sai uu-
denlaisen sisällön. Kotitalous oli yleissivistystä, jota jokainen tyttö 
tarvitsi elämänsä varrella. 

Enemmistö suomalaisista tytöistä kaupungeissa ja maaseudulla jäi 
oppikoulun, yliopiston ja muiden oppilaitosten ulkopuolella. Jos kan-
sakoulu valmensi näitä tyttöjä kotia varten ja jatkokoulu yhteiskuntaa 
varten, niin miten he saivat ammatin. Kansakoulun suorittaneet tytöt 
sijoittuivat teollisuustyöhön, jota varten he eivät saaneet ammattiope-
tusta. Tyttöjen käsityö- ja teollisuusalan ammattiopetus oli vähäistä, 
mutta poikien ammattiopetus käsityön ja teollisuuden alalla lisääntyi 
merkittävästi. Toisaalta tyttöjä ei välttämättä edes olisi kiinnostanut 
opiskella aineita, jotka liittyivät jokapäiväiseen puurtamiseen. Heitä 
kiinnosti harrastaa ja opiskella iltaisin muita aineita. Vapaa-ajan käyttö 
opiskeluun oli tamperelaisille työläistytöille tärkeää, mutta se olikin 
heille henkireikä, tavoite ja unelma jostain muusta kuin tehdassalista. 
Kysymys oli sielun ravinnosta ammattitaidon sijasta. Työläistyttöjä ei 
suoranaisesti innostanut kotitalousnaisten propaganda perheenemän-
nyydestä ammattina, koska he tunsivat työläisperheen elämän reali-
teetit. Työtä oli tehtävä silloin kun sitä oli, ja kun perhe tarvitsi toi-
meentuloa. Työläisperheen tyttäret eivät varmasti voineet edes ym-
märtää perheenemännyyttä ammattina, mutta he saattoivat jatkokou-
lussa suorittaa siltäkin alalta kurssin tai kaksi. Tamperelaistyttö sijoit-
tui kutomateollisuuden palvelukseen ja opiskeli iltaisin jatkokoulussa 
unelmoiden konttorityöstä. Vasta 1930-luvulla muutamat tytöt aloit-
tivat opiskelun teollisuuskoulun iltakursseilla. 

Kotitalousideologian vaikutus kaupunkilaistyttöjen ammattiopetuk-
seen on monitahoinen kysymys. Tyttöjen kotitalousalan ammattiope-
tukseen suunnattuja voimavaroja lisättiin 1920-luvun lopulla ja koti-
talousopetus laajeni. Tämä koski kuitenkin kaupunkien työläistyttöjä 
välillisesti, koska valtion tuki meni kotitalouskouluille eikä käsityön 
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ja teollisuuden ammattiopetukseen. Toisaalta osa naisille suunnatusta 
käsityön ja teollisuuden ammattiopetuksesta meni valmistavien tyttö-
ammattikoulujen kautta kotitalousopetukseen. Tamperelaiset työläis-
tytöt eivät sijoittuneet kotitaloudellisiin oppilaitoksiin, ja kotita-
lousoppilaitosten oppilasmäärien ja toimintaedellytysten paranemi-
nen ei koskettanut heitä suoraan. Kotitalousideologia vaikutti kuiten-
kin siihen, että 1910-luvulta lähtien kaikki tytöt tulivat jossain elä-
mänsä vaiheessa osallisiksi kotitalousopetuksesta, joka läpäisi kaikki 
koulutasot. Kotitalous tuli tyttöjen elämään ylemmässä kansakoulus-
sa, ja 1920-luvun tyttö ei päässyt välttymään tältä oppiaineelta, muul-
loin kuin siinä tapauksessa, että hän kävi yhteiskoulua, suoritti yliop-
pilastutkinnon ja jatkoi opintoja yliopistossa. 

Aikakauden kotitalousideologia oli paljon muutakin kuin kotita-
lousopetuksen tehostamista. Kysymys oli kotitalouden ymmärtämises-
tä koko kansantalouden näkökulmasta. Kodin taloudenhoito sai näin 
paljon laajemman merkityksen. Kotitaloudesta muodostui se kanava, 
jonka avulla oli mahdollista yhdistää naisen eri toiminta-alueet kodis-
sa, ammatissa ja yhteiskunnassa. 

Kotitalousideologian läpimurto tapahtui 1920-luvulla, mutta pohjaa 
kotitalousajattelulle oli luotu 1800-luvun lopulta ja 1900-luvun alusta 
lähtien. Tamperelaiset sivistyneistön rouvat olivat opettaneet 1800-
luvun lopulta lähtien työväestön naisille kodinhoitoa. Työväestö piti 
opettaa elämään ja asumaan oikein. Kodinhoidon ja ruuanlaiton mer-
kitys korostui ensimmäisen maailmansodan aiheuttaman elintarvike-
pulan aikana, jolloin ruuanlaittotaito ja kekseliäisyys vaikuttivat hen-
gissäpysymiseen. Taitoa tarvittiin, että pystyi valmistamaan pikkulei-
piä vedestä ja perunankuorista. Kansalaissota lisäsi sivistyneistön tun-
temaa epäluuloa työväestöä kohtaan. Epäluulo kohdistui suomalaisiin 
koteihin ja äiteihin, jotka olivat kasvatustehtävästä vastuussa. 1920-
luvulla koululaitos teki intervention suomalaisiin koteihin, ja yhteis-
kunta tarttui aikaisempaa tiukemmalla kädellä kasvatukseen. Kansa-
laissodan murros vaikutti koko suomalaisen nuorison kasvatukseen. 
Tyttöjen kasvatuksessa pidettiin alusta asti silmällä äitiystehtävää, jos-
sa kotitalousideologia oli keskeinen väline. 

Kotitalouden merkityksen korostaminen ja kotitaloudellinen pro-
paganda eivät olleet yksinomaan suomalaisia ilmiöitä. Norjassa ja 
Ruotsissa vaikutti samankaltainen kotitalousliike kuin Suomessakin. 
Samalla suomalaiset naiset saivat vaikutteita ulkomailta. Naisen asema 
oli Suomessa 1920- ja 1930-luvuilla erilainen kuin esimerkiksi Saksas-
sa, jossa naiset 1930-luvulla sidottiin lujemmin kotiin. 

Suomessa oli tyttöjä oppikoulussa enemmän kuin poikia. Valtio oli 
jo varhain ottanut myös tyttöjen korkeamman opetuksen huomaansa, 
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ja tyttökouluinstituutio oli päässyt kehittymään koko koulujärjestel-
män osana. Oppikoulujen perustamiseen vaikutti suomalaiskansalli-
nen liike ja toiminta suomalaisen sivistyneistön luomiseksi. Laaja op-
pikouluverkosto mahdollisti opinkäynnin laajentumisen keski- ja ylä-
luokan ulkopuolelle. Oppikoulujen määrä lisääntyi 1880-luvun lopulta 
lähtien, jolloin ryhdyttiin perustamaan yhteiskouluja. 

Tyttöjen oppikoulun käynnissä ei tapahtunut dramaattisia muutok-
sia 1920-luvulla, koska perusta tyttöjen kouluttamiselle oli luotu jo 
aikaisemmin. Sen sijaan koko oppikoululaitos koki voimakkaan kas-
vuvaiheen 1920-luvulla. Sekä tyttöjen että poikien lukumäärä kohosi 
voimakkaasti oppikoulussa. Tyttöjen ja poikien oppikoulun käyntiin 
vaikuttivat osittain samat tekijät. Työväestö suhtautui myönteisesti 
lastensa kouluttamiseen, koska koulunkäynti oli tärkeä kanava sosi-
aaliseen nousuun. Usko koulunkäynnin ja koulusivistyksen voimaan 
oli suuri. 

Oppikoulun merkitys ja oppikoulun käynnin päämäärä tyttöjen elä-
mänuralla oli monitahoinen kysymys. Tyttöjen ja poikien oppikou-
lu-urat olivat erilaiset. Tyttöjä oli poikia enemmän keskikoulussa, mut-
ta lukioissa oli poikaenemmistö. Työläistyttöjen oli vaikeinta saavut-
taa ylioppilastutkinto. Virallisesti oppikoulu tähtäsi ylioppilastutkin-
toon, mutta tyttökoulujen kuusivuotinen keskikoulu vaikutti erityi-
sesti työläisperheiden tyttärien koulu-uraan, joka keskeytyi usein en-
nen edes keskikoulun suorittamista. Tytöille laaditut oppisisällöt oli-
vat erilaisia riippuen siitä, kävivätkö tytöt yhteiskoulua vai tyttökou-
lua. Tyttökoulun kurssin suorittaneet harjaantuivat paremmin naisen 
luonnollista kutsumusta varten. Naiskasvatuksen asiantuntijat puhui-
vat naisen luonnollisesta kutsumuksesta aina silloin, kun he suunnit-
telivat yksinomaan tyttöjä varten käytännöllisiä oppisisältöjä kuten 
kotitaloutta, käsitöitä ja yleensä lukiota korvaavia opiskeluvaihtoeh-
toja. Tyttökoulun käytännöllinen lukusuunnitelma ja kuusivuotinen 
keskikoulu kotitalousopetuksineen varmistivat, että oppikoulutyttö 
pystyi hoitamaan kotitaloutta ja perhettä, vaikka hän jatkaisi ylioppi-
lastutkintoon ja akateemiselle uralle. Keskikoulu loi pohjan joillekin 
ammattialoille. Se oli pohjavaatimuksena postin ja valtionrautateiden 
virkoihin, joihin oli kuitenkin omat koulutusjärjestelmänsä. 

Naisten yliopisto-opiskelun yleistyminen herätti keskustelua yliop-
pilastulvasta ja akateemisesta työttömyydestä. Kysymys ei niinkään 
ollut todellisesta tungoksesta, vaan epäluulosta käynnissä olevaa mur-
rosta kohtaan. Naisten määrä ja työläistaustaisten nuorten määrä li-
sääntyi akateemisessa maailmassa nopeasti. 1930-luvun alun lama ja 
supistukset lisäsivät virkamiesten ja yliopisto-opettajien huolta omas-
ta asemastaan ja kysymyksessä oli enemmänkin hallitsevan luokan 
omien etujen puolustaminen ja vartiointi. 

Kun tyttöjä oli yhä enemmän oppikouluissa, opistoissa ja yliopis-
tossa, he tulivat esiin näkyvämmin ja heihin kiinnitettiin huomio eri- 
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lailla kuin aikaisemmin. Tyttöjen näkyvä, jatkuva länäolo vaikutti nii-
hin hyökkääviin puheenvuoroihin, joita oppikoulupojat ja opiskeli-
januorukaiset esittivät tyttöjen opiskelusta 1920-luvulla. He näkivät 
tytöt häiriötekijöinä, jotka eivät tosissaan harrastaneet mitään. Taus-
talla oli jo 1800-luvun lopulta jå 1900-luvun alusta oleva epäusko 
naisten kykyyn suorittaa tieteellistä työtä. Näissä puheenvuoroissa ei 
ollut tosiasiassa kysymys siitä, että opiskelijapojat tai lyseolaiset oli-
sivat uskoneet tyttöjen olevan sellaisia "nykyajan tyttöjä", joiksi he 
heitä väittivät. Kysymys oli paljon syvemmästä asiasta, muutoksesta, 
joka toi naiset yhä enemmän esille yhteiskunnassa, aluksi oppikou-
luihin, yliopistoon, korkeakouluihin, virastoihin ja sairaaloihin, ark-
kitehtitoimistoihin jne. Tälläinen 1920-luvun hämmennys vaihtui 
1930-luvulla huoleksi ylioppilastulvasta, jolloin naiset koettiin kilpai-
lijoiksi ja uhkaksi. 

Naisten näkyväksi tulo vaikutti myös siihen, että opettajat ja muut 
asiantuntijat huolestuivat opiskelevien tyttöjen ja naisten liikarasituk-
sesta. Vain tyttöjä yritettiin suojella liikarasitukselta. Liikarasitushuoli 
tuli esiin oppikoulun, ammatillisten opintojen ja yliopiston yhteydes-
sä. Suojelu ilmeni eritavoin. Tyttöjä varten haluttiin luoda helpompia 
korvaavia väyliä ylioppilastutkinnon suorittamiseksi, ylioppilastutkin-
non sijalle tai keskikoulun jälkeisille opinnoille. Haluttiinko tyttöjä 
suojella henkiseltä liikarasitukselta, jonka taustalla oli näkemys tyttö-
jen rajoittuneemmasta älyllisestä kapasiteetista, vai suojeltiinko tule-
vien äitien ruumista? Tämäkin ilmiö sai erilaisia variaatioita eri oppi-
laitoksissa. Oppikoulun, kansakoulun ja ammattikoulun voimiste-
luopetuksen avulla huolehdittiin tyttöjen liikunnan ja virkistyksen tar-
peesta. Tyttökoulujen käytännöllinen lukusuunnitelma taas vapautti 
tytöt lukuaineiden rasituksesta hetkeksi koulukeittiöön. 

Naisille piti rakentaa oma toiminta-alue, jossa he eivät kilpailleet mies-
ten kanssa. Tyttöjen koulutuksen naisasiantuntijat halusivat, että tyt-
töjä sijoittui akateemisille alalle ja yliopistoon. Yliopiston piti kuiten-
kin olla vain lahjakkaiden tyttöjen opiskelupaikka. Naiset kannustivat 
Kotilieden, Naisten Äänen ja Suomen Naisen palstoilla tyttöjä valit-
semaan alan yliopistossa ennekkoluulottomasti, ja naiset kaipasivat 
naisellista panosta rakennussuunnitteluun, sisustukseen sekä työväli-
neiden, koneiden ja laitteiden suunnitteluun. Lisäksi naisjuristien ja 
naislääkäreiden asiantuntemusta kaivattiin yhteiskunnassa. Naisyliop-
pilaat sijoittuivat kuitenkin edelleen pääosin Helsingin yliopiston his-
toriallis-kielitieteelliseen osastoon, josta he valmistuivat opettajiksi. 
Naisten opiskelu yleistyi kuitenkin myös muissa tiedekunnissa. 

Akateeminen tutkinto ja hyvät virat varattiin lahjakkaalle ydinjou-
kolle. Keskikoulututkinnon suorittaneiden tyttöjen ja osittain myös 
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ylioppilastyttöjen opintojen päämääräksi haluttiin vakiinnuttaa yhteis-
kunnallisen huolto- ja hoitotyön kenttä eli äitiys laajennettuna koko 
yhteiskuntaan. Tällaisille tehtäville oli olemassa sosiaalinen tilaus 
1920-luvun suomalaisessa yhteiskunnassa. Yhteiskunnallisessa äi-
tiydessä yhdistyivät tyttöjen koulutuksen kaikki kolme tavoitetta koti, 
ammatti ja yhteiskunnallinen toiminta. Tytöille sopivia aloja olivat 
sairaanhoitajan, kansakoulunopettajan, kunnallisen köyhäinhoitovir-
kailijan, lastenkodin johtajan, kunnalliskodin johtajan, terveyssisaren 
ja lastentarhanopettajan ammatit. Näitä ammatteja suosittelivat tytöil-
le niin naiset kuin miehetkin. Naisten piti tuoda yhteiskuntaan pa-
noksensa alueella, jolla he olivat asiantuntijoita. Tämä oli se feminiini-
nen tehtäväkenttä, joka koko yhteiskunnassa jäsentyi naisten hoidet-
tavaksi. Se oli myös tyttöjen oppikouluopinnoille sopiva päämäärä. 
Keskikoulututkinto oli periaatteessa sopiva pohja näihin hoiva- ja 
huoltoammatteihin. 

Käytännössä useimmat keskikoulun suorittaneet tytöt ja muutamat 
kansakoulun käyneet tytöt ja ylioppilastytöt menivät työhön toimis-
toon. Heistä tuli konttoristeja, konekirjoittajia, kirjanpitäjiä, puhelin-
keskuksenhoitajia ja myyjättäriä. Toimistotyö veti puoleensa nuoria 
naisia niin, että alalla ilmeni työttömyyttä ja palkat pysyivät pieninä. 

Tyttöjen kasvatukselle asetettuja tavoitteita ei ollut helppo toteut-
taa koulujärjestelmän tasolla, eivätkä tytöt olisi sopeutuneet heille 
rakennettuun malliin. Ihanteet ja käytännöt pysyivätkin erillään toi-
sistaan. 
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Liitteet 

LIITE 1 

Tutkimus- ja lähdeaineistot 

Tamperelaisten tyttöjen ja poikien koulunkäyntiä on tutkittu kahden 
eri tutkimusaineiston avulla. Aineisto "NUORET" on koottu niistä tam-
perelaisista tytöistä ja pojista, jotka suorittivat oppivelvollisuuskoulun 
vuosina 1921-27. Tutkimukseen valittiin tämä ikäryhmä, koska nämä 
tytöt ja pojat aloittivat kansakoulun vuonna, jolloin oppivelvollisuus-
laki säädettiin. Näiden nuorten ammattiopinnot sijoittuvat 1920-luvun 
loppupuolelle ja 1930-luvun alkuun, joten he olivat sijoittuneet am-
mattiin ennen sota-aikaa. Tutkimusaineisto koottiin Tampereen kan-
sakoulujen oppilasluetteloista koulu koululta ja luokka luokalta. Näin 
saatiin vuonna 1927 päästötodistuksen saaneiden nimet ja syntymä-
ajat. Tutkimusaineistoon tulivat täydellisen kuusivuotisen kansakou-
lun suorittaneet. Tutkimusaineistoksi oli valittava ryhmä, joka päätti 
koulun tänä tiettynä vuonna. Tutkimusaineistoa ei ollut mahdollista 
koota niistä oppilaista, jotka olivat ensimmäisellä luokalla vuonna 
1921. Perheiden lukuisten muuttojen ja koulujen vaihtojen vuoksi 
aineisto ei olisi pysynyt koossa. 

Vuonna 1921 Tampereen kansakoulujen ensimmäisillä luokilla oli 
399 poikaa ja 383 tyttöä.' Kuuden kansakouluvuoden jälkeen sai 
päästötodistuksen 184 tyttöä ja 229 poikaa. Tänä aikana näistä oppi-
laista osa oli muuttanut pois Tampereelta ja osa siirtynyt oppikou-
luun. 

Kun oppilaiden nimet ja syntymäajat oli saatu selville koulujen luet-
teloista, oli mahdollista seurata oppilaiden vaiheita muiden oppilai-
tosten luetteloiden, matrikkelien ja kirkonkirjojen kautta. Näin on 
saatu selville, miten tämän ikäryhmän nuoret sijoittuivat eri oppilai-
toksiin. Kustakin henkilöstä on hankittu seuraavia tietoja: 

1 Tampereen kansakoululaitoksen kertomus 1921/1922. 
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NIMI 
SYNTYMÄAIKA 
ISÄN AMMATTI 
ÄIDIN AMMATTI 
PERHESUHTEET (sisarusten lukumäärä, isän ja äidin kuolinvuodet, 
avioero, vanhempien uudet avioliitot) 
OPINNOT KANSAKOULUN JÄLKEEN 
AMMATTI 
AVIOITUMINEN 
MUUTOT 

Aineiston "NUORET" kokoamiseen on käytetty seuraavia vuosikerto-
muksia ja matrikkeleita kansakoulun oppilasluetteloiden lisäksi: Tam-
pereen tyttöammattikoulun kertomukset 1927-1935, Tampereen poi-
ka-ammattikoulun kertomukset 1927-1935, Tampereen kauppakou-
lun kertomukset 1927-1939, Tampereen kauppa-apulaiskoulun kerto-
mukset 1927-1939, Tampereen talouskoulun oppilasluettelot, Tam-
pereen teollisuuskoulun kertomukset 1927-1939, Tampereen jatko-
koulun oppilasluettelot 1927-1930, kansakoulunopettajaseminaarien 
matrikkelit, matrikkeli sairaanhoitajista ja kätilöistä. 

Ammattia ja perhesuhteita koskevia tietoja on koottu Tampereen 
ev.lut seurakunnan rippikirjoista sekä historiakirjoista. Seurakuntien 
kokoamien tietojen tarkkuus heikkeni 1920-luvulla, ja erityisesti nai-
sia koskevien ammattitietojen saanti seurakunnan lähteistä on ollut 
vaikeaa. Rippikirjoihin ei ole naimattomille naisille merkitty ammat-
tia. Sen sijaan leskille ammatti on merkitty. Avioitunut nainen kulkee 
miehensä mukana. Naisella saattaa olla ammattimerkintä joko kuulu-
tettujen luetteloissa tai vihittyjen luetteloissa. Mahdollista on, että 
ammatiksi on merkitty vain "neiti". Tutkimusaineiston "NUORET" ko-
koamisen on käytetty myös Tampereen poliisilaitoksen arkiston osoi-
tetoimiston peruskortistoa, johon henkilölle on kirjoitettu oma kortti, 
silloin kun hän on täyttänyt 15 vuotta. Tämän kortiston tavoitteena 
on ollut ylläpitää tamperelaisten osoitetietoja, mutta kortistosta ilme-
nee paljon muitakin tietoja. Kortisto ei yksin ole riittävä lähdeaineis-
to, mutta seurakunnan rippikirjojen kanssa yhdessä ne antavat käsi-
tyksen henkilön elämänkaaren taitekohdista. 

Tutkimusaineisto "NUORET" selittää kansakoulua kuusi vuotta käy-
neiden nuorten koulunkäyntiä ja koulunkäynnin merkitystä elä-
mänuralle. Aineistoon sisältyy aukkoja, koska kaikista henkilöistä ei 
ole saatu kaikkia tietoja. Tampereelta muuttaneiden myöhempiä vai-
heita ei ole selvitetty. Tutkimuksen tavoitteena ei ole kertoa ja rekis-
teröidä runsaan 400 henkilön yksityiskohtaisia elämänvaiheita, vaan 
selittää 1920-luvun työläisnuorison koulu- ja uravalintoja. Vuonna 
1927 kansakoulun päättäneistä tytöistä 9,7 prosenttia eli 18 henkilöä 
on jäänyt vaille ammattitietoa. Näistä kolme muutti heti vuosina 1927- 
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1929 pois Tampereelta, neljää ei ole löydetty kirkonkirjoista ja kaksi 
kuoli. Loput ovat tapauksia, joiden elämänkaarta on ollut mahdollista 
seurata koulujen kautta. 

Toisen tutkimusaineiston "NEIDOT/POJAT" avulla selvitetään nii-
den tyttöjen ja poikien valintoja ja vaihtoehtoja, jotka siirtyivät kan-
sakoulun neljän ensimmäisen vuoden jälkeen oppikouluihin. Tässä 
aineistossa ovat mukana ne tytöt ja pojat, jotka aloittivat kansakoulun 
vuonna 1921 ja siirtyivät oppikouluun vuonna 1925. Lisäksi mukaan 
otettiin myös yksi vanhempi ikäryhmä, joka aloitti oppikoulun vuon-
na 1920. Näin aineistossa ovat mukana kaikki ne tamperelaiset tytöt 
ja pojat, jotka olivat tamperelaisten oppikoulujen ensimmäisillä luo-
killa vuosina 1920 ja 1925. Tämä aineisto kertoo eri yhteiskuntaluok-
kien lasten opiskelusta. Näiden tyttöjen ja poikien oppikoulu-uraa 
selvitettiin koulujen vuosikertomusten avulla, ja näin saatiin selville 
heidän suorittamansa tutkinnot tai mahdollinen koulunkäynnin kes-
keyttäminen. Ammatillisten oppilaitosten vuosikertomusten avulla on 
ollut mahdollista selvittää näiden tyttöjen ja poikien opintoja oppi-
koulun jälkeen. Niistä tamperelaisista oppikouluista, joissa oli mah-
dollisuus suorittaa ylioppilastutkinto on laadittu oppilasmatrikkelit, 
joiden tiedot perustuvat koulujen arkistojen tietoihin sekä henkilöi-
den omiin ilmoituksiin. Koulujen matrikkelien rinnalla on tampere-
laistyttöjen urakehitystä seurattu eri oppilaitosten vuosikertomuksis-
ta. Tutkimusaineistoon "NEIDOT, POJAT". koottiin seuraavat tiedot: 

NIMI 
SYNTYMÄAIKA 
SYNTYMÄPAIKKA 
KOTIPAIKKA 
ISÄN/HUOLTAJAN AMMATTI 
OPPIKOULUN ALOITUSVUOSI 
TUTKINNOT 
JATKO-OPINNOT 
AMMATTI 

Tähän aineistoon pätee samat ongelmat kuin aineistoon "NUORET". 
Kaikista henkilöistä ei ole saatu kaikkia tietoja. Oppikoulun käynnin 
tutkimisessa tärkeintä oli kuitenkin tyttöjen ja poikien oppikoulu-
uran selvittäminen eli se, miten eri yhteiskuntaryhmistä olevat tytöt 
ja pojat kävivät läpi koulun, kuinka moni keskeytti, kuinka moni 
suoritti keskikoulun ja kuinka moni ylioppilastutkinnon, sekä koko-
naisuudessaan erot tyttöjen ja poikien oppikoulunkäynnissä. Näihin 
kysymyksiin aineistot antavat kiistatta vastauksen. Samoin kaikkien 
oppikoululaisten huoltajan ammatit on saatu selville seurakunnan rip-
pikirjoista. Ongelman muodostivat jälleen naiset, joiden ammattia on 
1920- ja 1930-luvuilla vaikea saada selville esimerkiksi seurakunnan 
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rippikirjoista. Ylioppilaiden, keskeyttäneiden ja keskikoulututkinnon 
suorittaneiden määrät on mahdollista laskea myös virallisista tilastois-
ta, mutta henkilöaineiston avulla on haluttu saada esiin koulujärjes-
telmässä olevat oppilaat, ja tähän käytetty tutkimusaineisto on ainoa 
mahdollisuus. 

Tilastot 

Julkaistut tilastot kertovat koulujärjestelmän tasolla tapahtuneista 
koulutusmahdollisuuksien muutoksista. Tämän tutkimuksen kannalta 
tärkeimmät tilastot ovat Väestötilasto (SVT VI) Tampereen väestölas-
ku vuosina 1920 ja 1930, Kansanopetustilasto (SVT X) ja Oppikou-
lutilasto (SVT IX). 

Vuoden 1930 väestölasku eroaa aikaisemmista siten, että siinä on 
mukana väestön ammatillinen jakaantuminen myös iän mukaan, mistä 
saa selville tutkimuksen kannalta tärkeitä tietoja mm. 15-19-vuotiai-
den työ- ja ansiomahdollisuuksista. 

Kansanopetustilasto kertoo kansakoulunopettajaseminaarien, kan-
sakoulujen ja jatkokoulujen oppilasmäärät, oppilaiden jakaantumisen 
eri luokka-asteille, vanhempien sosiaalisen taustan sekä oppilaitosten 
kustannukset ja valtion osuudet paikkakunnittain. Oppikoulutilastos-
ta ilmenevät nämä sama tiedot paikkakunnittain ja kouluittain. 

Ammattikasvatuksesta ei ole laadittu oppikouluun ja kansakouluun 
verrattavia tilastoselvityksiä. Ammattiopetuksesta on tietoja Suomen 
Tilastollisessa Vuosikirjassa vuosittain. Sen sijaan siitä ei ilmene op-
pilaitosten sukupuolijakoa eikä myöskään tietoja yksittäisistä oppilai-
toksista. STV:n ammattiopetus tilastotietoja on täydennetty mahdol-
lisuuksien mukaan eri paikkakuntien ammatillisten oppilaitosten vuo-
sikertomusten avulla. Tutkimusta varten on käyty läpi kauppaoppi-
laitosten vuosikertomukset vuosilta 1920-1936 sekä valmistavien am-
mattikoulujen ja yleisten ammattilaiskoulujen kertomukset. Lisäksi on 
käytetty mm. maataloushallituksen vuosikertomuksia, joihin sisältyvät 
tiedot maataloushallituksen alaisuuteen kuuluvista oppilaitoksista. 
Teollisuushallitus julkaisi vastaavantyyppistä vuosikertomusta vuo-
teen 1925 asti, minkä jälkeen sen julkaiseminen päättyi. 

Aikakauslehdet 

Keskustelua tyttöjen koulutuksesta käytiin 1920-luvulla aikakausleh-
dissä, sanomalehdissä ja komiteanmietinnöissä. Aikakauden ilmapii-
ristä ja tyttöjen koulutuksen painotuksista kertoo eniten joulukuussa 
1922 ilmestymisen aloittanut Kotiliesi. Lehden ideoija oli WSOY:n 
toimitusjohtaja Jalmari Jäntti. Hän oli havainnut kodeille ja per- 
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heenemännille suunnatulla lehdellä olevan sosiaalisen tilauksen. Lehti 
julistautui perheenemäntien ja koko kotitalousväen ammattilehdeksi. 
Sen tunnukseksi tulivat sanat "Koti on yhteiskunnan sydän" ja toimin-
taohjeeksi "Paremman kodinhoidon, järkiperäisemmän kotitalouden 
ja korkeamman kotikulttuurin puolesta". Tyttöjen koulutuskeskuste-
lun näkökulmasta Kotilieden toimituskuntaan valituilla naisilla tuli 
olemaan keskeinen merkitys. Toimituskuntaan valittiin Hedvig Geb-
hard, Mandi Hannula, Laura Harmaja ja Eva Somersalo. Kaikki nämä 
naiset olivat kotitalouden edistäjiä. Hedvig Gebhardin, Laura Harma-
jan ja Mandi Hannulan yhteistyö Kotilieden päätoimittajan Alli Viher-
heimon kanssa jatkui vuosikymmenten ajan. Toimituskunnasta erosi 
vuonna 1926 Eva Somersalo.2  

Hedvig Gebhard oli pohjakoulutukseltaan ylioppilas, Mandi Hannu-
la kansakoulunopettaja, Laura Harmaja filosofian maisteri ja Eva So-
mersalo käsityönopettaja. Hedvig Gebhard, Mandi Hannula ja Eva So-
mersalo olivat oikeistopuolueiden kansanedustajia. Hedvig Gebhard 
oli vuosina 1907-1909 eduskunnassa Suomalaisen puolueen edustaja-
na ja 1920-luvulla Kokokoomuspuolueen edustajana. Mandi Hannula 
oli vuosina 1919-1930 ja 1936-1945 eduskunnassa Edistyspuolueen 
edustajana. Eva Somersalon eduskuntatyö rajoittui vuosiin 1924-1926. 
Hän oli Kokoomuspuolueen edustaja. Nämä naiset olivat aktiivisesti 
mukana naisliikkeessä. Laura Harmaja ja Mandi Hannula olivat Suo-
men Naisyhdistyksen johtokunnan jäseniä. Hedvig Gebhard toimi 
Marttaliikkeessä. Kotiliedellä ei ollut yhtenäistä linjaa suhtautumisessa 
tyttöjen koulutukseen. Kotilieden linja oli kotitalouden edistäminen.3  

Osa aikakauslehdistä oli sitoutunut poliittisiin puolueisiin. Suoma-
lainen Puolue oli perustanut vuonna 1912 Suomen Naisen, josta tuli 
kokoomuspuolueen lehti vuonna 1919.4  Suomen Naisella ja Koti-
liedellä oli yhteisiä kirjoittajia ja yhteisiä aiheita. Kodinhoito ja koti-
talouden edistäminen ei saanut keskeistä sijaa Suomen Naisessa, mut-
ta naisten koulutusmahdollisuuksien avartaminen ja naisten työhön 
ja virkakelpoisuuteen liittyvät kysymykset olivat tärkeitä molemmissa 
lehdissä. Suomen Naisen toimittajina olivat 1920- ja 1930-luvuilla esi-
merkiksi Iida Yrjö-Koskinen, Aina Lähteenoja ja Tyyni Haapanen-Tall-
gren (v. 1933 Tuulio). Suomen Naisen toimittajat ja kirjoittajat olivat 
aktiivisia naisasialiikkeessä. Iida Yrjö-Koskinen oli kotitalouden ja 
naisasialiikkeen monipuolinen edistäjä.5  

2 Malmberg 1991, 197-200. 

3 Kuka kukin oli 1900-1961; Suomen kansanedustajat 1907-1982; Huuhka, 1977, 63-
74. 

4 Leino-Kaukiainen 1992 b, 235. 

5 Kuka kukin on 1954. 
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Naisasialiitto Unionin lehti oli vuonna 1905 perustettu Naisten 
Ääni, joka siirtyi vuonna 1907 nuorsuomalaisten naisten perustaman 
Suomalaisen Naisliiton lehdeksi. Naisten Äänen päätoimittajana oli 
vuoteen 1927 asti Maikki Friberg. Hän oli ammatiltaan kansakou-
lunopettaja. Hän oli suorittanut yliopisto-opintoja ja FT-tutkinnon ul-
komailla. Maikki Friberg oli ennen kaikkea naisasianainen.7  Yhteistä 
Kotilieden, Suomen Naisen ja Naisten Äänen kirjoittajille oli koulutus, 
korkea yhteiskunnallinen asema ja liberaali oikeistolaisuus. 1920-1u-
vun lopun ja 1930-luvun alun äärioikeistossa eivät nämä naiset tai 
heidän miehensä toimineet. Koulutus, oma ammatti, monipuolinen 
yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja kirjallinen työ toivat monille näis-
tä naisista asiantuntemusta siten, että heidät kutsuttiin asiantuntijoiksi 
komiteoihin naisten koulutukseen liittyvissä kysymyksissä. Yhteistä 
näille naisille oli ongelmien tarkastelu sivistyneistön näkökulmasta ja 
isonsiskon suhtautuminen työläisnaisiin. Laura Harmaja, Tyyni Tuulio 
ym. edellä mainitut naisten työskentelivät yhdessä tärkeiksi koke-
miensa asioiden hyväksi samoissa järjestöissä, ja he olivat ystäviä yk-
sityiselämässä. 

Työläisnaisten käsityksiä tyttöjen koulutuksesta löytyy Toveritar-
lehden sivuilta. Vuonna 1900 perustettu Sosiaalidemokraattinen Nais-
liitto jakaantui kahtia 1920-luvun alussa ideologisten ristiriitojen seu-
rauksena. Vuonna 1921 perustettiin Suomen Sosialidemokraattinen 
Työläisnaisliitto, ja samassa yhteydessä sosialidemokraatit perustivat 
uuden lehden Toveritaren Työläisnaisen jäätyä kommunistien käsiin.8  
Toveritar alkoi ilmestyä vuonna 1922. Toveritarta toimittivat Työläis-
naisliiton johtavat toimihenkilöt, joista monet olivat SDP:n kansan-
edustajia. Lehden päätoimittajana oli perustamisesta asti Miina Sillan-
pää. Hän oli toimittanut Palvelijatar -lehteä 1900-luvun alussa ja myö-
hemmin Työläisnainen -lehteä. Miina Sillanpää oli SDP:n kansanedus-
taja. Hän kirjoitti ja puhui tyttöjen ammattikoulutuksen merkitykses-
tä sekä Toverittaressa että muilla forumeilla. Miina Sillanpään ajatuk-
set tyttöjen koulutuksesta olivat monessa kohdin lähellä hänen kan-
sanedustajakollegojensa näkemyksiä kotitalousopetuksen merkityk-
sestä. Miina Sillanpään ajatukset saivat näkyvimmin palstatilaa Tove-
rittaren koulutuskeskustelussa, mutta hänen näkemyksensä eivät aina 
saaneet varauksetonta hyväksyntää. 

Edellämainittujen lehtien ohella lähteenä on käytetty kasvatusalan 
lehtiä, kuten Opettajain lehteä, Kansakoululehteä, Kasvatus ja Kou- 

6 Leino-Kaukiainen 1992 a, 142; Jallinoja 1983, 50-51, 57-58. 

7 Hjelt 1945. 

8 Lähteenmäki 1989, 35-65. 

9 Sulkunen 1989; Jokinen 1991, 5-11. 
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lu-lehteä, sekä Suomen Kasvatusopillisen Yhdistyksen aikakauskirjaa. 
Nuorison kasvatuskysymyksistä, kotitaloudesta ja lasten- ja nuorison-
suojelusta kirjoitettiin myös Sosiaalisessa aikakauskirjassa ja ammatti-
kasvatuksesta Käsityö- ja teollisuus-lehdessä. 

Tutkimuksen lähdeaineistona on käytetty myös eri alojen oppikir-
joja ja kasvatusoppaita, joista keskeisimmät ovat aapiset, kodinhoito-
oppaat, ammatinvalintaoppaat ja opettaja Vilho Reiman nuorison kas-
vatusoppaat.10  

Kaunokirjallisuus 

1920- ja 1930-lukujen naiskirjallisuudesta löytyy lukuisia esimerkkejä, 
joissa naiset tilittävät suhdettaan koulutukseen, ansiotyöhön ja äi-
tiyteen. Naiskirjallisuus kuten kirjallisuus ylipäänsä ilmaisee vapauden 
ja sidoksisuuden ongelmaa. 1920-luvun naiskirjailijoita, jotka kuvasi-
vat oman aikansa nuoria naisia olivat mm. Elsa Soini, Katri Ingman, 
Salme Setälä, Annikki Piukka ja Hilja Valtonen. He kuvasivat työssä-
käyviä, opiskelleita ja uraa luovia itsenäisiä kaupunkilaisnaisia. Salme 
Setälän ja Elsa Soinin teokset liikkuvat yliopistoyhteisössä. Hilja Val-
tonen kuvaa sen sijaan konttoristeja ja kansakoulunopettajia. Valto-
nen suhtautuu lempeän ivallisesti ja varauksella korkeamman koulu-
tuksen saaneisiin naisiin kuten lääkäreihin tai oppikoulunopettajiin. 
Elsa Soini ja Salme Setälä olivat molemmat aktiivisia naiskirjailijoita, 
joilla oli korkea koulutus ja akateeminen kotitausta. Kirjoittaminen 
oli heille luonnollista ja itsestään selvää kulttuuritoimintaa. Setälä ja 
Soini kuvasivat tuotannossaan nimenomaan "nykynaisen" eli 1920- ja 
1930-lukujen naisten elämää ja ongelmia. Hilja Valtonen kuvasi van-
kasti keskiluokkaan hakeutuvia ja kuuluvia kansakoulunopettajia, joi-
hin hän itsekin kuului." Tampereella syntynyt ja koulunsa käynyt Aili 
Somersalo oli tuottelias kirjailija. Hän kirjoitti 1920- ja 1930-luvuilla 
suuren joukon naisille tarkoitettuja kepeitä viideromaaneita. Somer-
salon teksteistä löyty joitakin kiinnostavia yksityiskohtia aikakauden 
naisen elämästä, mutta niistä puuttuu Soinille ja Setälälle tyypillinen 
terävä havainnointi tai Piukalle ominaiset kiukkuiset, syyttelevät ja 
huonoa omaatuntoa tuottavat kannanotot. 

Nuoria naistyöntekijöitä kuvasi ainoastaan Tyyne Maija Salminen 

10 Tutkimuksen lähdeluettelossa on käytetty kirjallisuus ryhmitelty kolmeen osaan, 
jotka ovat lähdekirjallisuus, kaunokirjallisuus ja tutkimuskirjallisuus. Alaviitteissä lähde-
ja kaunokirjallisuuteen viitatessa on merkitty tekijän nimen lisäksi julkaisun nimeke, 
koska näistä lähteistä on haluttu antaa mahdollisimman paljon informaatiota jo alaviit-
teessä. Samalla on pyritty helpottamaan kolmen erillisen kirjallisuusluettelon käyttöä. 
Tutkimuskirjallisuuteen viitatessa on käytetty pelkästään tekijän nimeä ja vuosllukua. 

11 Huhtala 1986; Huhtala 1989, 469-473; Manninen 1989, 463-468. 
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romaanissaan Tehtaantyttö.'2  Hän oli 1920- ja 1930-lukujen merkittä-
vin tavallisten työläisten elämää kuvaava kirjailija. Hän oli asunut lap-
suutensa Helsingin työläiskaupunginosissa ja ollut koko 1920-luvun 
kotelotehtaan työläisenä.13  Edellä mainituista kirjailijoista ainoastaan 
Hilja Valtosen, Anni Swanin ja Mary Marckin teoksista otetaan 1990-
luvulla uusia painoksia. Muut tässä tutkimuksessa siteeratut 1920- ja 
1930-lukujen naiskirjailijat ovat lähes unohdettuja. 

12 Ks Lehtonen 1986, 53-54. 

13 Palmgren 1984, 315-321. 
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Liitetaulukko 1. Työväestön päähenkilöt elinkeinohaaran mukaan. 

Elinkeinoala 1910 1920 1930 1940 
Teollisuuden 
ja käsityön työväestö 

139000 150000 200000 299000 

Palveluiden työväestö 71000 90000 121000 166000 
Maa- ja metsätalouden 
työväestö 

385000 388000 386000 384000 

Yhteensä 595000 628000 707000 848000 

Lähde: Alapuro 1985, 88. 

Liitetaulukko 2. Oppilasmäärät vuosina 1920-1935 oppikouluissa, jatkokou-
luissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa. (Koko maa) 

Oppilaitos 1920 1925 1930 1935 
Jatkokoulut 9096 20322 50764 77168 
Oppikoulut 32511 44643 48670 50332 
Ammattioppilaitokset 13992 16726 17844 20102 

Lähteet: STV 1937. Ammattiopetus. Taulu 194; SVT IX. Oppikoulut 1919/20, 
1924/25, 1929/30, 1934/35; SVT X. Kansanopetus 1919/20, 1924/25, 
1929/30,1934/35. 

Liitetaulukko 3. Teollisuuden naistyöntekijät Tampereella v. 1920 ja 1930 
teollisuuden aloittain. 

Teollisuuden ala 1920 1930 
Kutomateollisuus 57 47 
Vaatetusteollisuus 12 24 
Jalkineteollisuus 11 14 
Puu- ja paperiteollisuus 8 6 
Muu teollisuus 8 9 
Yht.% 100 100 
N= 7052 8180 

Lähde: SVT VI C. Tampereen väestölaskenta 1920 ja 1930. 

Liitetaulukko 4. Tampereen jatkokoulun oppilaiden ikä lukuvuonna 1927/28. 

Ikä Tytöt Pojat 

Yli 27v. 0,6 
27-22 3,0 
21-17 23,1 4,0 
16 12,9 4,0 
15 22,3 38,2 
14 24,8 36,1 
13 10,7 17,1 

Ei tietoa 2,6 0,6 
Yht. % 100,0 100,0 
N= 533 327 

Lähde: Tampereen jatkokoulun oppilasluettelo 1927/28. Kalevan kansalais-
koulun arkisto, TKA. 
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Liitetaulukko 5. Koko maan kauppakoulujen oppilaat sosiaalisen taustan mu-
kaan. 

Ammatti 1920/21 1925/26 1930/31 1935/36 
Virkamiehet 
vapaan ammatinharj. 

11 11 12 14 

Kauppiaat, tehtailijat 18 15 17 17 
Pikkuliikk.harjoittajat 23 22 18 17 
Maanviljelijät 28 26 32 28 
Työväestö 15 22 18 21 
Maaseudun työväestö 
torpparit 

5 4 3 3 

Yht.% 100 100 100 100 
N= 863 1087 978 698 
Tyttöoppilaita % 61 63 62 64 

Lähde: Huuhka, Kosti, Talonpoikaisnuorison koulutie, 120; Kauppakoulujen 
toimintakertomukset 1920-1936. 

Liitetaulukko 6. Tamperelaisten oppikoulujen oppilasmäärä lukuvuonna 
1925/26. 

Koulu Oppilaita Maaseudulta työväestön 
yht. oppilaita % lapsia % 

Tyttölyseo 532 26,3 31,3 
Tyttökoulu 293 22,5 20,1 
Tampereen lyseo 408 26,2 15,4 
Klassillinen lyseo 393 37,7 16,3 
Suomalainen yhteiskoulu 473 35,9 1,7 
Svenska Samskolan 208 13,9 1,9 

Lähde: Tamperelaisten oppikoulujen vuosikertomukset 1925/26. 

Liitetaulukko 7. Lukion ensimmäisten luokkien oppilasmäärä sukupuolen mu-
kaan 1920-1936. 

Vuosi 
	

Tytöt 	Pojat 	Poika enemmistö 

1920/21 619 1062 443 
1921/22 673 1081 408 
1922/23 777 1177 400 
1923/24 871 1244 373 
1924/25 898 1079 181 
1925/26 1155 1609 454 
1926/27 1203 1631 428 
1927/28 1270 1758 488 
1928/29 1317 1740 423 
1929/30 1368 1834 466 
1930/31 1536 1950 414 
1931/32 1613 1974 361 
1932/33 1624 1968 344 
1933/34 1739 2029 290 
1934/35 1706 2081 375 
1935/36 1751 2127 376 

Lähde: SVT IX. Oppikoulut 1920-1936. 
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Liitetaulukko 8. Oppilasmäärä keskikoulun viimeisellä luokalla sukupuolen 
mukaan v. 1921, 1926, 1931, 1936. 

Lukuvuosi tytöt pojat 
1920/21 1681 1634 
1925/26 2982 2405 
1930/31 3590 2716 
1935/36 3539 3105 

Lähde:SVT IX . Oppikoulut 1920/21, 1925/25, 1930/31, 1935/36. 

Liitetaulukko 
tan mukaan. 

9. Kansakoulunopettajaseminaarien opiskelijat sosiaalisen taus- 

Isän ammatti 1915/16 1920/21 1925/26 1930/31 1935/36 

Virkamies 9,1 9,9 9,0 10,4 19,9 
Suurliik.harj. 0,9 1,6 1,5 0,6 1,1 
Pikkuliik. 
harj. & palt' 25,9 15,3 22,1 18,2 26,3 
Työväestö 11,3 9,4 9,3 12,3 9,9 
Suurtilalliset 1,7 6,2 6,0 2,4 3,6 
Pikkutilalliset 36,4 42,9 44,0 49,7 34,7 
Torpparit 14,7 14,7 8,1 6,4 4,5 
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
N= 1081 1108 1967 1628 1287 

Lähde: SVT X. Kansanopetus 1915/16, 1920/21, 1930/31, 1935/36. 

Liitetaulukko 10. Tyttöjen jakaantuminen tyttö- ja yhteiskouluihin Suomessa. 

Lukuvuosi Tyttö- 
kouluissa 

% Yht. tyttöjä 
oppikouluissa 

1920/21 7514 42,3 17757 
1930/31 9769 36,2 27005 
1938/39 9552 33,1 28833 
1940/41 9809 31,7 30962 

Lähde: Ketonen 1977, 89. 

Liitetaulukko 11. Sairaanhoitajiksi opiskelemaan otettujen määrä ja näiden 
pohjakoulutus vuosina 1930-1934. 

1930 1931 1932 1933 1934 
Pyrkineitä 1182 1010 1474 1654 1431 
Hyväksyttyjä 312 355 366 364 350 
Ylioppilaita 61 79 150 125 110 
Keskikoulu 240 258 236 238 226 
Muita 11 18 10 11 4 

Lähde: Komiteanmietintö 1935:12, 13. 
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Liitetaulukko 12. Tampereen kansakoulujen neljännen luokan oppilasmäärä 
ja tamperelaisten oppikoulujen ensimmäisten luokkien tamperelaisoppilaiden 
määrä. 

Lukuvuosi Kansak.IV lk Oppik.I lk Oppikoulun 
aloittaneita 

1921/22 757 149 19,6 
1923/24 833 202 27,1 
1925/26 772 209 24,2 
1927/28 679 203 29,8 
1929/30 610 152 24,9 
1930/31 567 184 32,5 
1931/32 602 186 30,9 
1934/35 525 133 25,3 

Lähteet: Tampereen kansakoululaitoksen kertomukset ja tamperelaisten op-
pikoulujen vuosikertomukset 1921/22, 1923/24, 1925/26, 1927/28, 
1929/30, 1931/32, 1934/35. 

Liitetaulukko 13. Korkeakouluopiskelijoiden jakaantuminen eri korkeakoului-
hin ja tieteenaloille vuoden 1935 ylioppilastutkimuksen mukaan. 

Korkeakoulu 

Helsingin yliopisto 

Miehet 
kaikki työl. 

Naiset 
kaikki työl. 

Teologia 8,6 10,1 2,7 3,8 
Lakitieteellinen 23,8 25,6 17,2 25,6 
Lääketieteellinen. 6,7 3,8 7,9 3,8 
Hist.kielitiet. 11,3 14,1 31,9 31,2 
Matem.luonnont. 13,0 12,5 16,4 14,5 
Maat.metsät. 10,6 6,5 5,4 1,9 

Voimistelu 0,8 1,2 2,4 2,6 
Teknillinen korkeak. 12,8 13,0 2,8 1,7 
Kauppakorkeakoulu 5,2 5,8 5,4 6,8 
Turun yliopisto 2,1 2,7 4,0 6,2 
Åbo Akademi 5,1 4,7 3,9 1,9 
Yht.% 100,0 100,0 100,0 100,0 

Lähde: Ylioppilaiden taloudelliset olot vuonna 1935. SVT XXXII:17. Tauluja 
II, s. 10-11. 

Liitetaulukko 14. Naisten valitsemat opintoalat Helsingin yliopistossa. 

1915/16 1920/21 1925/26 1930/31 1935/36 
Teologinen 0,7 1,0 1,1 2,6 3,1 
Lainopillinen 15,4 9,8 7,7 9,6 17,9 
Lääket. 9,7 25,5 16,5 9,0 14,4 
Hist.kielit. 40,0 33,9 46,7 46,1 37,5 
Mat-luonn. 26,8 19,7 18,7 26,4 17,7 
Maat-metsät. 3,7 7,3 6,1 4,2 7,0 
Voimistelu 3,7 2,8 3,2 2,1 2,4 
Yht. % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
N= 885 707 1039 2221 2397 

Lähde: Naisylioppilaat eri korkeakouluissa sekä heidän suorittamansa tutkin-
not. Kansio HVIkc, KA. 
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Liitetaulukko 15. Liikealan työntekijät Tampereella 1920 ja 1930. 

Ammatti 
M 

1920 
N M 

1930 
N 

Konttorihenkilökunta 513 832 688 1185 
Myymälähenkilökunta 
Myymälänhoitajat 75 16 61 53 
Myymäläapulaiset 176 495 334 949 
Varastohenkilökunta 
Varastonhoitajat 29 3 86 34 
Varastotyöntekijät - - 333 103 
Kauppamatkustajat 68 1 264 - 
Vahtimestarit 178 4 210 37 
Yht. 1039 1351 1976 2361 

Lähde: SVT VI C. Tampereen väestönlaskenta 1920, 1930. Taulukossa käy-
tetty samaa luokitusta kuin vuoden 1925 tutkimuksessa liikeapulaisten työ-, 
palkkaus- ym. oloista. SVT XXXII:10. Sosialisia erikoistutkimuksia. 

Liitetaulukko 16. Vuosina 1920 ja 1925 oppikoulun aloittaneiden tampere-
laispoikien opinnot yliopistossa ja korkeakouluissa sosiaalisen taustan mu-
kaan. 

Opintoala 
1 

Sosiaalinen tausta 
2 	3 	4 5 yht. 

HELSINGIN YLIOPISTO 
Historiallis-kielit. 3 5 1 9 
Lainopillinen 3 1 5 1 - 10 
Lääketieteellinen 6 5 1 1 13 
Maatalous-metsät. 2 - 2 
Farmakologia 1 1 2 
Teologinen 1 1 2 
Matemaattis-luonnont. 5 1 1 7 
TEKNILLINEN KORKEAKOULU 7 7 14 
KAUPPAKORKEAKOULU 5 1 3 9 

Yht. 31 9 24 2 2 68 

Lähde:Pojat.dbf 

Liitetaulukko 17. Teknillisen korkeakoulun naisopiskelijat. 

Vuosi 	 Naisia 	Miehiä 	Naisia % 	naisia % 
arkkitehtiopisk. 

1915/16 29 560 5,2 30,6 
1920/21 20 662 2,3 22,2 
1925/26 17 660 2,5 22,0 
1930/31 43 700 5,8 28,7 
1935/36 102 796 11,4 37,1 

Lähde: Naisylioppilaiden suorittamat tutkinnot ja naisylioppilaiden määrä. Ti-
lastoaineisto, KA. 
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Liitetaulukko 18. Naisten osuus Helsingin yliopiston eri tiedekunnissa ja eri 
tiedekuntien opiskelijamäärät. 

Tiedekunta 1915/16 1920/21 1925/26 1930/31 1935/36 
Teologinen 2,6 6,4 8,5 20,1 15,1 
opisk. 230 110 142 288 496 

Lainopillinen 15,5 10,8 9,0 16,4 23,6 
opisk. 876 638 891 1296 1821 

Lääketiet. 19,2 31,2 27,7 33,0 38,2 
opisk. 448 578 621 609 901 

Hist. kielit. 42,5 49,0 59,8 61,5 57,3 
opisk. 833 463 811 1664 1571 

Mat.luonn. 30,5 31,5 35,9 42,8 36,7 
opisk. 778 441 541 1373 1154 

Maat. Metsät. 9,4 13,8 19,9 19,8 22,3 
opisk. 351 378 317 469 764 

Voimistelul. 62,3 90,9 66,0 60,5 60,4 
opisk. 53 30 50 76 91 

N= 3569 2657 3373 5775 6798 

Lähde: Naisylioppilaat eri korkeakouluissa sekä heidän suorittamansa tut-
kinnot. Kansio HVIkc, KA. 
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■ Lyhenteet 

Ask 	Asetuskokoelma 
HMA 	Hämeenlinnan maakunta-arkisto 
HYK 	Helsingin yliopiston kirjasto 
KA 	Kansallisarkisto 
KV 	Kaupunginvaltuusto 
ptk 	pöytäkirja 
SKS 	Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 
STV 	Suomen Tilastollinen Vuosikirja 
SVT 	Suomen Virallinen Tilasto 
Tay 	Tampereen yliopisto 
TKA 	Tampereen kaupunginarkisto 
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Lähdeluettelo 

ARKISTOLÄHTEET 

Kansallisarkisto (KA) 

Sosiaaliministeriön sosiaalisen tutki-
mustoimiston arkisto. Erikoistutkimuk-
set. 
Ylioppilastutkimus 1935. Alkuperäisai-

neisto: 
Hämäläisosakunta, HVlkb 11-12. 
Naisylioppilaat eri korkeakouluissa sekä 

heidän suorittamansa tutkinnot, HVIkc. 

Helsingin yliopiston 
kirjasto (HYK) 

Mikael Soinisen kokoelma (Coll 216) 
Opetussuunnitelmakomitean pöytäkirjat 

1912-1913. 

Hämeenlinnan 
maakunta-arkisto (HMA) 

Tampereen poliisilaitoksen arkisto 
Tampereen osoitetoimiston peruskortis-

to 1915-1935. 

Tampereen kasvatusopillisen yhdistyk-
sen arkisto 
Tampereen kasvatusopillisen yhdistyk-

sen pöytäkirjat ja vuosikertomukset 
1918.1939. 

Tampereen tyttölyseon arkisto 
Tampereen tyttölyseon toverikunnan 

pöytäkirjat ja vuosikertomukset 1925-
1937. 

Tampereen kaupungin 
arkisto (TKA) 

Tampereen kaupunginvaltuuston ar-
kisto 
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjat 1909, 

1912, 1921, 1925, 1930. 
Jatkokoulun ja ammattikoulun suhteita 

tarkastamaan ja selvittämään asetetun 
valiokunnan mietintö 31.12.1929. 

Nuorison ammatinvalinnan neuvontatyö- 
tä varten asetettu komitea 1926-1931. 

Tyttöjen ammattikoulukomitea 1911- 
1924. 

Tampereen ammattioppilaslautakun-
nan arkisto 
Ammattioppilaslautakunnan pöytäkirjat 

1924.1935. 

Tampereen kansakoululaisten ravitse-
musyhdistyksen arkisto 
Opettajien antamat suositukset ja selvi-

tykset perhesuhteista 1920/21. 

Tampereen kaupungin kansakoulut 
Aleksanterin kansakoulun arkisto: 
Oppilasluettelot 1924-1935, kansio B b:2. 
Johanneksen kansakoulun arkisto: 
Oppilasluettelot 1924-1941, kansio B b:1. 
Kalevan kansalaiskoulun arkisto (Tampe- 

reen jatkokoulu) Oppilasluettelot 
1926-1936, kansio B :I. 

Tammelan kansakoulun arkisto 
oppilasluettelot 1924-1933, kansio B b:1. 

Tampereen kaupungin kansakoulujen 
kanslia 
Tampereen kansakoulun opettajien yleis-

ten kokousten pöytäkirjat 1919, 1920, 
1921, 1924 

Jatkokoulun Toverikunnan arkisto: 
Huoltajaneuvoston pöytäkirjat 1919-

1937. 
Toverikunnan pöytäkirjat 1926.1933. 

Tampereen lastensuojelulautakunnan 
arkisto 
Lastensuojelulautakunnan 	pöytäkirjat 

1922-1930. 
Koulukodin perustaminen, kansio G:16. 

Tampereen tyttöjen ammattikoulun ar-
kisto 
Johtokunnan pöytäkirjat 1926-1935. 
Kirjekonseptit v. 1929. 

Tampereen työnvälityslautakunnan ar- 
kisto 
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Tampereen ev. lut seura-
kuntien keskusrekisteri 

Tampereen seurakunnan rippikirjat 
1908-1920, 1921-1930, 1931-1940. 

Vihittyjen luettelot 1920-1945. 
Kuulutettujen luettelot 1920-1945. 
Syntyneiden luettelot 1914-1918 

Suomalaisen 
Kirjallisuuden Seuran 
arkisto (SKS) 

Elämäkertakirjoituskilpailu: Satasärmäi-
nen nainen: 

Tekla Hoiska s. 1913 
Tellervo Lehtinen s. 1917 
Esteri Linna s. 1908 
Mirjam Mäkinen s. 1908 
Anna Romonen s. 1910 
Kaarina Ruohtula s. 1908 
Liisa Salonen s. 1913 

HAASTATTELUT 

Tampereen yliopiston kansanperinteen 
laitos: 

Kerttu Ruokonen s. 1906. Nauhat 6377-
78. 

Toivo Nylund s. 1908. Nauhat 7252. 
Tampereen yliopiston historiatieteen lai-

tos: 
Paavo Linden s. 1912. 

Mervi Kaarnisen hallussa: 
Helena Kyösti 
Sylvi Mäkelä 
Hilda Mäkynen 

PAINETUT LÄHTEET 

Ammattikoulujen tarkastajan kertomus 
lukuvuodelta 1920/21. Kauppa- ja 
teollisuushallituksen tiedonantoja 1-2. 

Helsingin yliopisto. Rehtorin puheet lu-
kukausien avajaisissa vuosina 1923-
1937. Hki 1937. 

Keskustelupöytäkirja 	ammattioppilas- 
lautakuntien edustajien kokouksessa 
säätytalolla Helsingissä, 22 ja 23 päivä-
nä toukokuuta 1925. Hki 1925. 

Kauppaoppilaitokset lukuvuotena 1920/ 
1921. Kauppa- ja teollisuushallituksen 
tiedonantoja 1-2. 

Maataloushallituksen kertomukset 1918-
1921, 1925, 1930, 1935. Maataloushal- 

lituksen tiedonantoja 159, 178, 210, 
244. 

Suomen kuudennen yleisen oppikou-
lunopettajakokouksen keskustelut, ke-
säkuun 7.-9.1920. Hki 1921. 

Suomen oppikoulunopettajain yleinen 
kokous Helsingissä 3.•5.1.1934. Hki 
1934. 

Komiteanmietinnöt ja 
muut virallisjulkaisut 

Komiteanmietintö 1908:16-19. Alkeisop- 
pilaitosten ja tyttökoulujen järjestely- 
ehdotus. Hki 1908. 

Komiteanmietintö 1910: 20. Ammattikas-
vatuskomitean julkaisuja II. Käsityön 
ja teollisuuden hyväksi järjestetyn am-
mattikasvatuksen alalla tehtyjä havain-
toja Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. 
Hki 1910. 

Komiteanmietintö 1912:8. Mietintö N:o 
II koskeva käsityö- ja teollisuusammat-
tikasvatusta oppilaitoksissa ja työvers-
taissa sekä tähän kuuluvia laitoksia ja 
ehdotuksia. Laatinut ammattikasvatus-
komitea. Hki 1913. 

Komiteanmietintö 1915:5. Naisten kotita-
loudenhoito-opetuksen järjestämistä 
varten asetetun komitean mietintö. 
Hki 1915. 

Komiteanmietintö 1918:2. Ammattikas-
vatuskomitea. Hki 1918. 

Komiteanmietintö 1919:11. Vuoden 
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MODERN GIRLS 

Education, class and gender in Finland in the 1920s 
and 1930s 

Research task 

The object of this research is the education of girls in the Finnish 
society of the 1920s and 1930s. The history of education and the 
educational system has been much studied in Finland. In my re-
search, however, I attempt to introduce a new approach to school 
history. I look at education from the perspective of individuals, es-
pecially that of girls. The objective of my research is to analyze how 
education moulded the relations between sexes and social classes 
and how it affected them in the society at large on the one hand 
and in private homes on the other. I seek for the answer to these 
questions from three different perspectives. First of all, which ide-
ological and social factors affected the education of girls in institu-
tions of varying levels? By this I mean the debate over the curricula 
planned for girls, the goals and objectives of girls' schooling. Secon-
dly I study girls' chances of studying in vocational institutions, se-
condary schools, universities and institutions of higher education. 
The central factor is the changes in the numbers of students in dif-
ferent fields and the analysis of these changes in relation to the social 
life and education ideology debate of the era. Thirdly I analyze how 
selection by various institutions took place, how the choices of the 
girls corresponded to the era's ideas about a woman's tasks at home, 
professionally and in society. 

Sources, method and structure of the research 

The source data of the research consists of three different types of 
data. Magazines, newspapers, committee reports and fictional litera-
ture provide details education ideology relating to girls and about 
the ideas of what a girl of the 1920s was - and what she should 
have been. Official statistics and the annual reports of schools reveal 
what the girls' and boys' opportunities of studying were, and how 
they changed from the early 1920s to the mid-1930s. I look at the 
girls' own choices and their lives through research data involving 
Tampere girls. 
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The research data has been collected in a way which makes it 
possible to explain the connection between schooling, gender and 
social background in a developed industrial town which offered 
wide studying possibilities. The research has not been restricted to 
daughters of working-class families, but the analysis of the education 
of working class youth is one of the central aspects of this research. 
In the 1920s, Tampere was first and foremost an industrial town and 
a center of women's industrial work. The factory was the obvious 
work place for a Tampere boy or girl, but the fact that going to 
secondary school became more common and vocational education 
improved left its mark also on the lives of working class youth. The 
society began to support the education of young people with limited 
means already at elementary school by providing them with clothes 
and food; it especially supported vocational education. In the 1920s, 
Tampere was an important town for schools. Six secondary schools 
and the vocational institutions for central areas of industry operated 
in the town. Rural youth has not been entirely dismissed from the 
research. This category is included in the analysis of the student 
statistics of the various educational establishments. 

The research creates a picture of the schooling of Tampere girls, 
from seven years of age to about 25 years of age. The chosen age 
group is the one which entered elementary school in the autumn 
of 1921 when compulsory education came into force. They were 
mostly born in 1914. The young people who studied for six years 
at elementary school were children of working class families. The 
other data is formed by girls and boys who began secondary school 
in Tampere in 1920 and in 1925. Their studying career has been 
followed to universities and institutes of higher education. Some of 
the young people entered secondary schools and this was a separa-
ting factor. 

The research is divided into four main chapters proceeding in 
accordance with the life phases. In chapter 1, we scrutinize the 
situation in which Tampere girls and boys began their schooling in 
the common elementary school. After elementary school the division 
is twofold in accordance with the school system. In the second main 
chapter, we look at the schooling of those girls who took the six-year 
elementary school programme and subsequently went out to work 
either after vocational school or without a vocational education. At 
the end of the chapter we examine a situation in which these girls 
were already at work. 

In the third and fourth chapters we look at the schooling and 
working career of the girls who entered secondary school. Entering 
a secondary school was a separating factor, and through this division 
I point out how enormously wide a gap there was between secon-
dary school students and ordinary working youth. In the organisation 
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of the research runs a parallel examination of the "career develop-
ment" of Tampere girls and boys in the various educational estab-
lishments, the debate on education ideology and statistical changes 
in the schooling of girls. 

The temporal focus of the research reaches from the early 1920s 
to the mid-1930s. The 1920s were a decade of change and transition. 
Reforms which had originated when Finland was an autonomous 
Grand Duchy of Russia were now being extended. After the war 
years and the independence life changed, but the changes had af-
fected city-dwellers and the rural population, workers and repre-
sentatives of the middle class differently. The society of the 1920s 
was also different in the area of spiritual life. The gaining of inde-
pendence and the Civil War had an impact on people's lives at all 
levels: state policy, municipal administration and everyday life in 
work places, at home and at school alike. In addition to the conflict 
which was a heritage of the Civil War a language struggle was being 
waged in the 1920s and 1930s; a struggle which culminated in policy 
envolved by students and the universities. The 1920s were a decade 
of urban culture, but the vast majority of the Finns lived in the 
countryside across difficult terrain. At that time there were two po-
pulation groups in Finland which it was necessary to integrate into 
the bourgeois fatherland. These groups were the urban working po-
pulation and rural smallholders. In this task the school system played 
a central role. 

Initial elementary school training 

Finnish girls were to be educated and schooled for home, a profes-
sion and society. A girl was to become a good mother and a good 
housewife who nurtured and tended the new generation. A girl was 
to become a professional worker who could gain a livelihood 
through her own work. A girl was to become a citizen who was 
familiar with society and had a keen interest in social issues. A wo-
man was supposed to be able to bring her own female contribution 
to the management of common issues. 

Maternity, professionalism and the demands set by the society had 
to be balanced correctly in the education of girls. The education of 
the girls towards maternity began at elementary school. Elementary 
school was meant to be common for all, regardless of gender or 
social background. This goal was in fact officially realized during 
the 1920s. Curriculums were the same for everybody, but the sepa-
ration of the worlds of the two genders began at elementary school, 
at the latest. In fact, through the pictures and stories in the school 
books girls and boys learned different ideas about their tasks at 
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home, work and society. The significance of elementary school in 
the lives of the pupils was great, as in the society of the 1920s and 
1930s elementary school was the only full time school which an 
overwhelming majority of Finnish youth ever attended in their lives. 
The most important task of elementary school was to educate the 
pupils into society. Girls and boys who went through elementary 
school were to become proper citizens. 

Towards an occupation 

After the six-year elementary school the girls had to find their place 
in society. The majority of Tampere girls and boys entered the ex-
tension school of the elementary school, which was the only possi-
ble way to learn for most of the working class youth of the industrial 
town, after elementary school. The Tampere extension school ope-
rated mainly as a night school which offered working youth a chance 
of studying. The extension schools in different towns were arranged 
differently, and the Tampere school was clearly different from similar 
institutions in the other large towns, which operated mainly as day 
schools. 

In the education policy of the 1920s and 1930s an attempt was 
made to make the vocational education of working class youth more 
efficient, and also the extension schools were encouraged to develop 
in the direction of vocational education. The Tampere extension 
school developed with an eye to the needs of industrial town youth, 
especially industrial town girls. All of the goals set for the education 
of girls were realized at the Tampere extension school in one form 
or the other. Plenty of household management subjects were offered 
to the girls, and they guided the girls towards becoming good hou-
sekeepers. Professional skills were also taught at the school, and the 
girls preferred the business branch most of all. The entire activity 
of the Tampere extension school was citizen education. The study 
of different subjects, hobby circles and free-time organizations were 
intended to produce honest, industrious, patriotic youth, especially 
young women who formed the majority of the school's students. 

The chances for vocational education increased everywhere in the 
country in the 1920s and 1930s, but the intensification of vocational 
education was directed differently according to gender. The system 
of vocational education was strictly divided according to gender. The 
educational establishments were meant either for men or women. 
Only in commercial schools there were both male and female stu-
dents. 

The numbers of both schools and their pupils increased especially 
in the fields of crafts and industry. For the teaching of industrial and 
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craft fields there were preparatory vocational schools, general voca-
tional schools, apprentice schools, industry schools and engineering 
colleges. In 1920 in Finland there were 3941 students in the voca-
tional institutes of crafts and industry, and in 1935 there were 7852 
students in them. 

Commercial vocational education was divided into three levels. 
Shop assistant schools were night schools meant for young people 
who had attended elementary school and were working in the bu-
siness field. Commercial schools were day schools, whose entrance 
requirements were participation in the six-year elementary school 
syllabus, i.e. compulsory education. Commercial colleges were 
meant for youth who had attended intermediate school or had mat-
riculated. Also those young people who had passed commercial 
school had the option of continuing their studies at commercial col-
lege. In the 1920s and 1930s there were some 3200 students in the 
educational establishments of the commercial field. The student 
numbers of the field remained approximately the same throughout 
the time span of the research. Girls were in the majority in shop 
assistant schools and commercial schools. 

Agricultural education was provided by agricultural and farmer 
schools. In addition circulating farmer schools took learning to re-
mote regions. Schools for smallholders and farmers were founded 
since the 1920s mainly for the vocational education of crofters and 
owners of small holdings. The vocational institutions of agriculture 
also included animal husbandry schools and dairy schools, which 
required their pupils to have completed elementary school. House-
hold management education was under agricultural administration, 
and the schools of the field included rural homemaking schools, 
domestic science schools and schools of household management. 

The implementation of domestic science in the school 
system 

The curricula of girls were on different levels affected by the do-
mestic ideology, which comprised the many-sided activity which Fin-
nish women carried out in different areas of society to promote 
domestic science and to improve the professional skills of a house-
wife. The impact of the domestic ideology on the vocational educa-
tion of city girls is a complex issue. More investment was made in 
the domestic science vocational education of girls in the late 1920s 
and domestic science teaching increased. A law was passed in 1929 
on state subsidy for domestic science institutions, which guaranteed 
these private schools better conditions of operation. At the same 
time curricula of the various institutions were made more uniform. 
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From the beginning of the 1920s to the mid-1930s the number of 
students in domestic science institutions increased from a thousand 
to two thousand. The renewed state subsidy system for domestic 
science teaching, however, affected city girls only indirectly, because 
the Tampere working class girls did not enter the educational estab-
lishments of domestic science. On the other hand a part of the vo-
cational education of craft and industry for women was constituted 
by domestic science teaching through preparatory vocational schools 
for girls. Nevertheless, the domestic ideology affected the fact that 
since the 1910s all girls participated in domestic science teaching, 
which permeated all school levels, at one point or the other of their 
lives. Domestic science entered the lives of girls in upper elementary 
school, and a girl of the 1920s could not avoid this subject, unless 
she entered a coeducational school, matriculated, and carried on her 
studies at a university. 

The domestic ideology of the era meant much more than a mere 
intensification of domestic science teaching. It was a question of 
understanding domestic science from the perspective of the entire 
national economy. Thus household management in the homes was 
allocated a more profound significance. Domestic science became 
the channel through which it was possible to unite a woman's dif-
ferent spheres of activity at home, profession and society. The 
breakthrough of the domestic ideology took place in the 1920s, but 
a foundation for domestic science thinking had been constructed in 
the late 19th century and the early 20th century. 

Secondary school 

At the age of 10-11 years Finnish children were at an important 
turning point in their lives, when entering secondary school became 
a topical issue after four years of elementary school. For the vast 
majority elementary school remained the only school they ever at-
tended, but in the 1920s going to secondary school became more 
common especially in towns and the more populous localities. 

In the 1920s, Finnish secondary school went through an important 
phase of growth, the foundation of which had been created already 
earlier in the era of Autonomy. As late as in the early 20th century 
secondary school was the place where the children of the upper 
classes received their education and were guaranteed a good social 
position. In 1910 seven per cent of the age group began secondary 
school. During the next two decades going to secondary school be-
came more common among the urban middle class, wealthier far-
mers and urban working class. In 1920 there were 30000 pupils 
attending secondary schools, and four years later there were already 
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over 40000 of them. The increase in the numbers of pupils slowed 
down halfway through the decade and stopped altogether in the 
early 1930s. The share of secondary school pupils in relation to the 
country's population was exceptionally high. In the early 1920s there 
were 13 of them to every thousand inhabitants, in Sweden 12 and 
in Norway 10. Out of the Scandinavian countries only Denmark was 
ahead of Finland in this respect. Denmark boasted 15 secondary 
school pupils to every thousand inhabitants. There were twice as 
many pupils in secondary schools than in the institutions of crafts 
and industry, commerce and agriculture, as well as domestic science. 
The distinctive features of Finnish secondary schools in the 1920s 
were the rapid increase in the numbers of both schools and pupils, 
as well as the high proportion of girls among the pupils. In the 
academic year 1910/1911 there were already slightly more girl pupils 
than boys (50,6 %), and in the early 1920s there were 54 per cent 
of girls. The number of girl pupils grew in the 1920s. The relative 
share of girl pupils has grown at times when the total number of 
secondary school children has been on the rise. In years of depres-
sion the number of girls attending secondary schools diminished for 
a time, while the number of boys grew all the time, albeit very 
slowly. After the mid-1930s the number of girls began to increase 
rapidly once more. 

The significance of secondary school and the goal of the girls' 
attendance in terms of their lives is a complex question. The secon-
dary school careers of girls and boys differed from each other. There 
were more girls than boys in intermediate schools, but the secondary 
schools boasted a majority of boys. Matriculation was the most dif-
ficult for working class girls. Officially the objective of secondary 
school was matriculation, but the six-year intermediate school of 
girls schools had an impact especially on the school career of the 
daughters of working class families, who often left school before 
finishing the intermediate school. The curricula devised for girls 
were different, depending on whether the girls attended a coeduca-
tional school or an intermediate school. The girls who had taken 
the courses at a girls' school received better training for a woman's 
natural calling. The experts of women's education always referred 
to a woman's natural calling whenever they were devising practical 
syllabuses exclusively for girls, for example domestic science, han- 
diwork and other study options substituting for secondary school in 
general. The practical curriculum of a girls' school and the six-year 
intermediate school complete with training in domestic science en- 
sured that a secondary school girl was able to manage a home and 
a family, even if she were to continue her studies until matriculation 
and an academic career. The intermediate school provided a foun-
dation for certain occupational fields. It was the basic requirement 
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for employmen in the post office and on the state railways, both of 
which also had their owns systems of education. 

The six-year intermediate school for girls was in principle a suita-
ble basis for these nurturing and service professions. While the oc-
cupations mentioned above were also open to girls who had matri-
culated, the result was competition and outright jostling for jobs. In 
the early 20th century most of the elementary school teachers had 
only completed elementary school themselves, but in the late 1920s 
and the 1930s secondary school graduates rushed to seminars and 
schools of nursing. 

In Tampere the home town supply and social position affected 
and limited the later vocational studies of both secondary school 
graduate girls and the girls who had passed through intermediate 
school. The girls found occupation in offices. They became clerks, 
typists, accountants, telephone exchange personnel, saleswomen 
and so forth. Office work enticed young women to the extent that 
there was unemployment in the field and the wages remained low. 

The number of women in institutions of higher education (univer-
sities and institutions of higher education) increased notably be-
tween 1925 and 1930, when the share of women students increased 
from 23 per cent to 33 per cent. In 1930 there were some 1100 
more women students in universities and institutions of higher edu-
cation than five years earlier. The feminization of the university had 
increased the number of students and given rise to debate on the 
flood of secondary school graduates and academic unemployment. 
The number of women and young people with working class back-
grounds increased rapidly in the academic world. The depression 
and cuts of the early 1930s increased the officials' and university 
teachers' concern about their own position and the real question 
was that of the governing class defending and safeguarding its own 
interests. 

As there were more and more girls in secondary schools, colleges 
and universities, they were more prominent and they were paid at-
tention to in a different manner than before. The visible and con-
tinuous presence of girls had an impact on the verbal assaults which 
secondary school boys and student youths expressed about the stu-
dying of girls in the 1920s. They regarded the girls as distracting 
factors who did not do anything in earnest. In the background lay 
sceptisism about female ability to carry out scientific enterprise, 
doubts going back to the late 19th and early 20th century. These 
comments did not in reality mean that young male students or boys 
attending a gymnasium really believed the girls to be such "modern 
girls" as they claimed. The issue was far more profound, since a 
transition was taking place in society which brought women more 
and more forward in society, initially in secondary schools, univer- 
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sities, institutions of higher education, bureaus and hospitals, archi-
tecture companies etc. Such confusion in the 1920s changed in the 
1930s to a concern about the flood of graduate students, in which 
situation women were experienced as competitors and a threat. 

Women had to be provided with their own sphere of activity, 
within which they did not compete with men. The woman experts 
of girls' education wanted the girls to make their way into academic 
fields and the university. However, the university was to be a seat 
of learning only for girls with talent. On the pages of magazines like 
Kotiliesi, Naisten Ääni and Suomen Nainen women encouraged girls 
to choose their fields at the university without prejudice, and women 
craved for a feminine contribution to building projects, interior de-
sign and the planning of tools, machines and equipment. Further-
more the expertise of female lawyers and medical doctors was mis-
sed in society. However, women graduates continued to enter the 
Helsinki University Faculty of Arts, from which they graduated as 
teachers. 

Academic degrees and high offices were reserved for a talented 
core group. The objective was to establish as the goal of the studies 
of the girls who had passed intermediate school, partly also of the 
secondary school graduates, the field of social assistance and care; 
in other words, maternity enlarged to cover the society. There was 
a social demand for such tasks in the Finnish society of the 1920s. 
In social maternity all of the three objectives of girls' education - 
home, profession and social activity - united. Fields fit for girls were 
the professions of nurse, elementary school teacher, municipal poor 
relief officer, local authority home manager, public-health nurse and 
kindergarten teacher. These occupations were recommended to girls 
both by men and women. Women were to bring their contribution 
to society in the fields in which they were experts. This was the 
feminine field in society which became women's responsibility. It 
was a proper goal for the secondary school education of girls. 

Translation 

Hannu Tervaharju 
Michael Flay 
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