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Lujala, Elise, Kindergarten work  as a part of popular education and in support of
home education—goals and fulfilment of activities in  Northern Finland from the late
19th century to 1938
Faculty of Education, Department of Educational Sciences and Teacher Education, University of
Oulu, P.O.Box 2000, FI-90014 University of Oulu, Finland
Acta Univ. Oul. E 89, 2007
Oulu, Finland

Abstract
Kindergartens were established as part of the educational system in the period of autonomy under
Russia, but they were subjected to social administration soon after independence. The causes of this
decision and its consequences on the development of kindergarten work have been considered in
various contexts. The current study aims to establish the kind of pedagogical frame of reference that
the Finnish kindergarten institution was associated with in its early decades, how the administration
of kindergarten work developed and how these approaches were reflected in the emergence of the first
northern Finnish kindergartens by 1938.

The theoretical frame of reference for my discussion is formed by the kindergarten philosophy
based on Central European roots that was applied in Finland after the mid-19th century. The basis for
this approach implemented in different forms was provided by kindergarten activities based on the
views of Friedrich Fröbel (1782–1852). The goal has been to make visible the early times of local
kindergartens, the main phases of change in the development of central administration, and the impact
of administrative measures on municipal decisions in promoting, supporting and even restricting
them.

The most common growth factor in northern Finnish towns was the increase in industry and trade,
with improved traffic communication as an essential prerequisite. Crowded living conditions of the
industrial population in the suburban areas, the fact that both of the parents were working, and long
working days made the living conditions of smallest children in particular insecure and unfavourable
for growth. Meanwhile the northern border towns wanted opportunities for physical exercise and
various activities for children to counterbalance the licentcious life on the streets and the bad
influences arising from it. 

Due to a limitation of resources, the changes in this sector of administration in the early years of
national independence did not meet the requirements set for kindergarten work. The act on the
conditions for state subsidies promoted the foundation of kindergartens and expansion of the work,
but obscured pedagogical goals led to a criticism of the changes in the administrative sector. A
contradiction arose between early years education and kindergarten work, aiming at reincorporating
kindergarten activities into popular education on the one hand, and fearing that its school-like nature
would supersede the social-pedagogical objectives of kindergarten work on the other hand. The
pedagogical content of kindergarten work was guaranteed, however, by the Act on State Subsidies
for Kindergartens. 

Keywords: administration of kindergarten organisation, history of kindergarten education,
kindergarten work in Northern Finland, support of home education





Lujala, Elise, Lastentarhatyö, kansanopetuksen osa ja kotikasvatuksen
tuki—toiminnan päämäärät ja toteutuminen Pohjois-Suomessa 1800-luvun lopulta
vuoteen 1938
Kasvatustieteiden tiedekunta, Oulun yliopisto, Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö,
Oulun yliopisto, PL 2000, 90014 Oulun yliopisto
Acta Univ. Oul. E 89, 2007

Tiivistelmä
Lastentarhat luotiin autonomian aikana osaksi opetusjärjestelmää, mutta toiminta siirrettiin pian
itsenäistymisen jälkeen sosiaalihallinnon alaisuuteen. Ratkaisun syitä ja vaikutuksia lastentarhatyön
kehittymiseen on arvioitu eri yhteyksissä. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää,
millaiseen pedagogiseen viitekehykseen maamme lastentarhainstituutio liitettiin
alkuvuosikymmeninään, millä tavoin lastentarhatoiminnan hallinto kehittyi ja miten ratkaisut
heijastuivat Pohjois-Suomen ensimmäisten lastentarhahankkeiden toteutumiseen vuoteen 1938
mennessä.

Tarkastelun teoreettisen viitekehyksen muodostaa 1800-luvun puolivälin jälkeen Suomessa
sovellettu ja keskieurooppalaisiin juuriin perustunut lastentarha-ajattelu. Lähtökohtana oli Friedrich
Fröbelin (1782–1852) kasvatusfilosofisiin näkemyksiin perustunut lastentarhatoiminta, josta oli
kehittynyt jo Saksassa kaksi suuntausta: yleistä kansanopetusta palveleva, koulukokonaisuuteen
kuuluva opetus ja sosiaalipedagogisesti painottunut, ensisijaisesti turvattomien ja vähäosaisten lasten
auttamiseen keskittyvä huolenpito ja kasvatus. Tässä kasvatuksen historiaa käsittelevässä
tutkimuksessa yhdistyvät makro- ja mikrotason tutkimusmenetelmät. Tavoitteena on ollut tuoda
näkyväksi paikallisten lastentarhojen alkutaivalta, keskushallinnon kehittymisen tärkeimpiä
muutosvaiheita ja hallinnon toimenpiteiden vaikutusta kuntakohtaisiin ratkaisuihin niiden edistäjänä,
tukijana ja rajoittajanakin.

Pohjois-Suomen kaupunkien yleisin kasvutekijä oli teollisuuden ja kaupankäynnin lisääntyminen,
jonka keskeisenä edellytyksenä olivat parantuneet liikenneyhteydet. Teollisuusväestön ahdas asuminen
esikaupunkialueilla, molempien vanhempien työssäkäynti ja pitkät työpäivät tekivät varsinkin
pienimpien lasten elinolot turvattomiksi ja kasvun kannalta epäedullisiksi. Pohjoisessa rajakaupungissa
taas kaivattiin lapsille liikunta- ja toimintamahdollisuuksia vastapainoksi katujen epäsiveelliselle
elämänmenolle ja siitä saataville huonoille vaikutteille. 

Valtiollisen itsenäisyyden alkuvuosina toteutunut hallinnonalan muutos ei kaventuneitten
toimintaresurssien vuoksi vastannut lastensuojelutyölle asetettuja vaatimuksia. Valtionavun ehdot
määrittävä laki edisti lastentarhojen perustamista ja työn laajentumista, mutta pedagogisten päämäärien
hämärtyminen johti hallintoalan muutokseen kohdistuneeseen arvosteluun. Alkuopetuksen ja
lastentarhatyön välille kehittyi vastakkainasettelu, jossa ajettiin toisaalta lastentarhatoiminnan
palauttamista kansanopetuksen yhteyteen ja toisaalta taas pelättiin, että koulumaisuus syrjäyttää
lastentarhatyön sosiaalipedagogiset päämäärät.  

Kasvatuksen arvostuksen lasku kulminoitui lastensuojelulaissa: lastentarhatyöstä tuli
kuntahallinnossa huoltolautakunnan alaista toimintaa. Ratkaisussa määriteltiin lastentarhat
ennaltaehkäiseväksi lastensuojeluksi ja rinnastettiin varsin ylimalkaisesti irtolaisten ja alkoholistien
parissa tehtävään huoltotyöhön. 

Lastentarhatyön pedagogisen sisällön takasi kuitenkin laki lastentarhojen valtionavusta. Se
määritteli lasten kasvuolosuhteiden vähimmäisvaatimukset ja edellytti pätevän henkilökunnan käyttöä,
joten vankan koulutuksen saaneiden lastentarhanopettajien työssä säilyi lastentarhapedagogiikan ja
sosiaalisen auttamistyön yhteys. Lastentarhatyön taustavoimissa toimi enimmäkseen eri alojen
opettajia, jotka olivat työssään todenneet lastentarhakasvatuksen myönteisen merkityksen.

Asiasanat: kotikasvatuksen tukeminen, lastentarhatoiminnan historia, lastentarhatyö Pohjois-
Suomessa, lastentarhatyön hallinto





Esipuhe
Maamme varhaiskasvatuksen, lapsuuden arvostamisen ja tulevaisuuden hyväksi 
tehtävän työn ajankohtainen hanke on uuden lainsäädännön aikaansaaminen. Työ-
urani aikana on lastentarhatyö sulautunut osaksi päivähoitoa ja se puolestaan laa-
jentunut tutkimuspohjaiseksi varhaiskasvatukseksi. Lastentarha ja lastentarhan-
opettajuus ovat 1800-luvun lopulta lähtien sisältäneet vankan pedagogisen paino-
tuksen rinnalla selkeän yhteyden suojelukasvatukseen, lastensuojeluun ja lasten-
huoltoon. Jokseenkin itsenäisen Suomen ikäinen on lastentarhatyöhön liitetty julki-
nen keskustelu varhaiskasvatuksen opetuksen, kasvatuksen ja lastensuojelun paino-
tuksista sekä hallinnollisista yhteyksistä.

Vastakkainasettelujen pohtimiseen paneuduin päivähoitolain valmisteluvaihei-
den seuraamisen myötä. Maamme lastentarhatyön varhaisvaiheiden tutkimusta 
kohti johtivat työyhteisössä tapahtuneet ratkaisut ja muutokset. Seminaariaikai-
sessa työnjaossa olin saanut opetusalueekseni alan historian, minkä jälkeen roh-
kaistuin Oulun päivähoidon vaiheiden tutkimiseen. Yliopistokoulutukseemme pro-
fessori Eeva Hujalan johdolla muotoutuneessa varhaiskasvatuskeskuksessa oli jo 
luontevaa jatkaa historiaan paneutumista ja ryhtyä perustutkimuksena selvittämään 
maamme lastentarhatyön kaksijakoista alkutaivalta ja siihen liittyneitä opettajan-
koulutuksen yhteyksiä. Lisävarmuutta lisensiaattitutkimuksen aloittamiseen antoi 
Eeva Hujalan aloitteesta järjestettyyn PD-koulutukseen sisältynyt professori Martti 
T Kuikan asiantuntijapuheenvuoro ja siihen liittynyt keskustelu kasvatuksen histo-
rian tutkimuksen perusteista. Lopputuloksen hän sai arvioitavakseen toisen esitar-
kastajan ominaisuudessa, ja nyt odotan kuulevani hänen kannanottojaan arvoisana 
vastaväittäjänä.

Tämän väitöskirjatyön pitkäkestoisena aikana on historiaryhmämme ohjaaja 
KT Juhani Liukkonen joustavasti jaksanut seurata tutkimuskokonaisuuteni rajauk-
sien muuttumista yhtä hyvin kuin pääotsikon hapuilevaa rakentumista. Työn kehit-
tymisen kannalta ratkaisevia ovat olleet monet hänen esittämänsä oleelliset kysy-
mykset samoin kuin ryhmässämme käytyjen keskustelujen anti. Kokonaisuuden 
rakentamista edisti se, että professori Jaakko Luukkonen oli valmis lukemaan työni, 
ja kannustavan väliarvion sekä mieleen jääneitä painotettavia tutkimusyksityiskoh-
tia sain lehtori KT Reijo Heikkiseltä. Lastentarhatyön kasvatusfilosofian perusteita 
koskevasta osuudesta sain kesäisenä tapaamishetkenä arvostamaani palautteen Frö-
belin elämäntyöhön laajasti perehtyneeltä professori Aili Heleniukselta. Uuteen 
kirjoittamisvaiheeseen johtivat toisena esitarkastajana toimineen professori Jukka 
Rantalan metodologiset näkemykset, mikä näin johti paneutumaan nykyiseen his-



toriantutkimuksen lähtökohtien moninaisuuteen. Äidinkielen käytön tarkasti asian-
tuntevasti ja joustavasti FM Ilona Nykyri, ja työni loppuunsaattamisessa on profes-
sori Leena Syrjälän tuki ollut merkittävä.

Taloudellisesti tutkimukseni aineiston hankintaa edisti apuraha, jonka sain 
matka- ja materiaalikuluihin kasvatuksen alalla toimivalta kansainväliseltä naisjär-
jestöltä, Delta Kappa Gamma Society International. Vastaavasti loppuvaiheen huo-
mattava tuki on ollut Oulujoki-seuran hallinnoimasta Turkansaaren rahastosta saatu 
stipendi, joka mahdollistaa julkaisun välittämisen tutkimuksen kohteena olleiden 
kaupunkien päivähoitohallinnon johdolle. Väitöskirja on nyt myös mahdollista toi-
mittaa kaikkien kaupunkien ja niiden sosiaalitoimen sekä järjestöjen arkistoihin. 
Arkistot ovat auliisti auttaneet omaan historiaansa liittyneen tietokannan käyttöön 
saannissa. Samoin ovat tutkimustyötä edistäneet Oulun maakunta-arkiston ja Kan-
sallisarkiston taholta saadut asiantuntevat palvelut.

Kiitoksen sanani haluan koota  yhdeksi kokonaisuudeksi. Ne haluan osoittaa 
kaikille edellä mainituille samoin kuin erikseen nimeämättä jääville tutkimustyöni 
rinnalla kulkeneille henkilöille – ketään työni eri vaiheissa myötäelänyttä unohta-
matta ja arvostamatta. Ajatuksia antavia ovat olleet kommentit ja kysymykset 
samoin myös tiedot ”hiillostavien” kysymysten esittämättä jättämisestä. Kaikille 
teille parhaat kiitokseni!

Oman henkilöhistoriani tarkasteluun ja kasvattajanäkemyksieni pohdintaan on 
tutkimuksen myötä rakentunut uusia näkökulmia, sukuhistorian yhteyksiä, jopa 
ajallisia liittymäkohtia perheen elämänvaiheisiin: Isäni ja äitini syntyivät jokseen-
kin samaan aikaan, kun valtiopäivät käsitteli autonomian aikana ensimmäisen ker-
ran lastentarhoille myönnettävää valtionavustusta. Ajatukset historian ja tulevai-
suuden yhteydestä sekä eri sukupolvien kokemuksista tuntuivat erityisen todelli-
silta niinä tutkimustyön lomaan ajoittuneina hetkinä, kun ”keisarinvallan aikaan 
lapsuutensa elänyt” 95-vuotias äitini otti ensimmäisen kerran syliinsä lapsenlapsen-
lapsensa. Siinä, niin kuin tämänkin päivän jokaisessa hetkessä yhdistyvät koettu 
historia ja tavoitteen tavoin pohdittu tulevaisuus.

      Oulussa toukokuun alkaessa 2007                                            Elise Lujala
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Lyhenteet
Akt asiakirjat
ed. eduskunnan
HaE hallituksen esitys
KA Kansallisarkisto
KaKA Kajaanin kaupunginarkisto
KaKkjk Kajaanin kaupungin kansakoulun johtokunta
Ka KV Kajaanin kaupunginvaltuusto
KaLtjk   Kajaanin lastentarhan johtokunta 
KD kirjediaari
KeKA Kemin kaupunginarkisto
KeStA Kemin kaupungin sosiaalitoimen arkisto
KH Koulutoimen Ylihallitus / kouluhallitus
KiL kirkkolaki
KkA kansakouluasetus
KksOs kansakoulunopettaja- ja opettajatarseminaareja koskeva ohjesääntö
KksS kansakoulunopettaja- ja opettajatarseminaareja koskeva sääntö
kuke kunnalliskertomus
ls lastenseimi
lt lastentarha
ltjk lastentarhan johtokunta
NY Nuorten ystävät -yhdistys
NYA Nuorten Ystävät ry -yhdistyksen arkisto
OjKV Oulujoen kunnanvaltuusto
Ojny Oulujoen Naisyhdistys
OMA Oulun maakunta-arkisto
OPM opetusministeriö
OuKA Oulun kaupunginarkisto
Ouka Oulun kaupunki
OuKV Oulun kaupunginvaltuusto
OltoYA Oulun lastentarhanopettajayhdistyksen arkisto
PjA Piirijakoasetus
pk / pkt pöytäkirja / pöytäkirjat
RaKA Raahen kaupunginarkisto
RaKV Raahen kaupunginvaltuusto
RaKkpkA Raahen keskikaupungin päiväkodin arkisto
Ralty Raahen lastentarhayhdistys
Raltyjk Raahen lastentarhayhdistyksen johtokunta
SKS Suomen Kirkkohistoriallinen Seura
SVT Suomen virallinen tilasto
tk toimintakertomus
ToKA Tornion kaupunginarkisto



ToKV Tornion kaupungin valtuusto
Tolt Tornion lastentarha
TlLtky Tornion Lastentarhan kannatusyhdistys; vuosina 1909-helmikuu 1911 lyhen-

nys 
tarkoittaa ko. kokoelmasta löytyviä kasvatusasiain toimikunnan ja valistusasi-
ain toimikunnan nimellä kirjoitettuja asiakirjoja

Toltkyjk Tornion lastentarhan kannatusyhdistyksen johtokunta
vBA von Bonsdorffin henkilökohtainen arkisto
vk vuosikertomus
VP valtiopäivät
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1 Johdanto

1.1 Tutkimuksen lähtökohdat

Maamme varhaiskasvatukselle on viimeisen viidenkymmenen vuoden aikana ollut 
tunnusomaista kehittämistyö, jossa on pyritty ottamaan huomioon yhteiskuntamme 
asettamat vaatimukset. Vaiheittain toteutunut päätöksenteko on sisältänyt monen-
tasoisia koko hallinnonalaa koskettaneita uudistuksia, lainsäädännöllisiä muutoksia 
sekä uusia koulutus- ja perhepoliittisia painotuksia. Lastentarhatyön kaksijakoinen 
pedagoginen perintö on kuitenkin toistuvasti herättänyt työn aikaisempaa kokonai-
suutta koskeneita kysymyksiä ja halua saada lisätietoa rajattujen historiaesitysten 
antamista tulkinnoista. Neljän vuosikymmenen mittainen omakohtainen kokemuk-
seni alan valtakunnallisista muutoksista johti haluun koota kokonaisuudeksi tuota 
toiminnan uranuurtajien, maamme hallinnon ja paikallistason vaikuttajien varhaista 
kehittämistyötä, jonka perustalle toisen maailmansodan jälkeisen yhteiskunnan päi-
vähoitoa alettiin kriittisin muutostoivein rakentaa.

Maamme varhaiskasvatuksen, päivähoidon sekä lastentarhatyön yhteiskunnal-
lista tehtävää määriteltäessä käytetään edelleenkin vaihtelevia ja vaihtoehtoisesti 
painotettuja kuvauksia. Toiminnalle asetetut velvoitteet ovat vaihdelleet riippuen 
tarkastelijasta ja hänen asemastaan, koulutuksestaan, asiantuntemuksestaan, tie-
teenalastaan, kokemuksistaan ja taustayhteisöstään. Varhaisimman Suomessa 
toteutetun ratkaisumallin mukaan lastentarhan päätehtävä oli antaa kouluun valmis-
tavaa varhaista kasvatusta ja opetusta ja palvella samanaikaisesti kaikkien tyttöjen 
lastenhoidon opetusta1. Lastentarhatyö määriteltiin ensimmäisessä lastensuojelu-
lainsäädännössämme kotikasvatusta tukevaksi toiminnaksi2. Päivähoitolain syn-
tyyn liittyneessä murrosvaiheessa hyväksyttiin parlamentaarisesti lähtökohdaksi 
lasten oikeuksien ja viranomaisten velvollisuuksien korostaminen. Pyrkimyksenä 
oli yhteiskunnan jäsenten turvallisuuden, hyvinvoinnin ja viihtyvyyden edistämi-
nen, minkä lisäksi lasten kehitysedellytysten hyväksi tuli toimia jo varhaisvuosina.3

Esiopetuksen näkökulmasta lastentarha pyrki tarjoamaan jokaiselle sen piiriin tule-
valle lapselle hänen kehitystään tukevan kasvuympäristön4. Lasten kasvatuksen 
näkökulmaa korostava käsite varhaiskasvatus tuli virallisesti luonnehdituksi päivä-
hoidon sisällöllisiä tavoitteita määriteltäessä. Toimintaan luettiin kuuluvaksi kaikki 

1. Kansakouluasetus 1866, §§ 83–84.
2. Lastensuojeluasetus 1936/203, § 7.
3. Komiteamietintö 1975: 15, 19–21.
4. Komiteamietintö 1972: A 13, 14.



alle kouluikäisten lasten kasvatus eli kotien kasvatus ja sille annettu päivähoidon 
tuki, seurakuntien sekä erilaisten järjestöjen ja puolueiden varhaiskasvatustoiminta. 
Ulkopuolelle ei liioin jätetty tiedotusvälineiden merkitystä eikä välillisesti vaikut-
tavien tukea antavien eri neuvolamuotojen osuutta.5 Näkökulmia on ollut monia ja 
niiden välillä on ollut havaittavissa yhtäläisyyksiä, rinnakkaisia tavoitteita ja vas-
takkaisuuksiakin.

Tutkimukseni monitasoiseen rakenteeseen vaikutti osaltaan se, että olen paneu-
tunut aiemmin Oulun päivähoidon satavuotisiin vaiheisiin. Kuntakohtaiset histo-
rian esimerkit osoittivat varhaisen lastentarhatyön perustajien moninaisuuden ja 
sen, että se kytkeytyi eri tavoin kunnalliseen koululaitokseen, sosiaalipolitiikkaan 
ja elinkeinoelämään. Paikallisessa kehittämistyössä aktiivisia olivat monet eri opet-
tajaryhmien edustajat. Toisen lastentarhatyötä voimakkaasti edistäneen ajatteluta-
van kannattajana olivat filantrooppiseen työhön orientoituneet kaupunkilaiset, joi-
hin kuului vauraiden perheiden jäsenten lisäksi myös opettajia sekä muita kasvatus-
työn ammattilaisia ja luottamushenkilöitä. Lisäksi näytti paikallista päätöksentekoa 
ohjanneen myös se, miten keskushallinto osoitti kiinnostustaan paikallisen lasten-
tarhatyön tukemiseen. Hallinnonalamuutosta johti taas pohtimaan se, että päivähoi-
toon liittyneessä historiankirjoituksessa Uno Cygnaeuksen omaksuma lasten-
tarha-ajatus on yleensä selkeästi erotettu Hanna Rothmanin myöhemmin kansan-
lastentarhan nimellä aloittamasta työstä, niin että kansakoulujärjestelmän osaksi 
suunniteltua lastentarha- ja -seimitoimintaa ja filantrooppisia, sosiaalipedagogiik-
kaan liittyneitä tavoitteita sisältänyttä lastentarhatyötä on tarkasteltu erikseen. 
Myös hallinnonalamuutosta edeltäneessä julkisessa keskustelussa olivat osittain 
vastakkain koulutoimen ja kansanlastentarhatyön edustajat.

Hallinnollisesti lastentarhatyö on kuulunut 1900-luvun aikana sekä kouluhal-
linnon että sosiaalihallinnon alaisuuteen. Vastaavasti varhaiskasvatukseen liittynyt 
tutkimus on lähtenyt eri tieteenalojen, kuten kehityspsykologian, psykologian, kas-
vatustieteen eri alueiden, sosiologian, yhteiskuntatieteen, sosiaalipolitiikan ja eri-
tyispedagogiikan, viitekehyksistä. Unohtaa ei myöskään sovi kielen ja kulttuurin 
sekä eri tieto-, taito- ja taidealueiden sisältöön kohdistuvaa varhaisen oppimisen 
tutkimusta ja niihin kuuluvaa pedagogista toimintaa.

Viime vuosina on maamme varhaiskasvatuksessa suuntana ollut paluu käsit-
teen laaja-alaiseen ymmärtämiseen. On pyritty tieteellisen varhaiskasvatus-käsit-
teen määrittelyyn, vakiinnuttamaan varhaiskasvatuksen asema koulutusjärjestel-
mässä ja myös eri varhaiskasvatusmuotojen kansainväliseen vertailtavuuteen. Var-

5. Komiteamietintö 1980: 31, 1.
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haiskasvatus on määritelty lapsuuden vuorovaikutteiseksi kasvuprosessiksi, joka 
kattaa lapsen varhaisen eliniän kahdeksaan ikävuoteen asti6. Osin eri määrittelyt 
ovat ristiriitaisia ja näyttävät yhdistyvän koulutustaustaan, tutkimuskohteeseen tai 
kulloiseenkin kulttuurikontekstiin. Merkitystä on myös sillä, missä määrin halutaan 
noudattaa kansainväliseen vertailtavuuteen soveltuvia lähtökohtia. Lisäksi selkeä 
ero voidaan havaita siinä, miten Keski-Euroopassa ja Pohjoismaissa nähdään kou-
lun ja päivähoidon erot instituutioiden eri muotoina, ikäryhmiin jaottelussa, eri 
sosiaaliluokkia erottavina työtapoina sekä hallintovastuun jakamisessa opetus-, 
sosiaali- ja terveystoimen hallintoviranomaisten välillä7.

Lapsiperheiden näkökulmasta lastentarhatyöhön ja päivähoitoon on liittynyt 
jatkuva keskustelu toiminnan pedagogisesta sekä sen yhteiskunnallisesta ja lasten-
suojelullisesta tehtävästä. Laaja-alainen keskustelu päivähoitojärjestelmän ase-
masta ja merkityksestä alkoi sodan jälkeen 1950-luvun loppupuolella ja 
1960-luvulla hyväksyttiin yleisesti kehittämistavoite, jonka mukaan yhteiskun-
tamme velvollisuutena oli ryhtyä kehittämään 0–7-vuotiaiden lasten yhtenäistä, 
valtion selkeästi ohjaamaa päivähoitojärjestelmää. Sosiaalihallinnon alaisuudessa 
päivähoitouudistusta myös työstettiin osana suomalaista sosiaalipolitiikkaa. Tällöin 
kiivas yhteiskunnallinen keskustelu kohdistui naisten asemaan ja työssäkäyntimah-
dollisuuksiin, opiskelijaperheiden lastenhoito-ongelmiin, päivähoidon perhepoliit-
tiseen merkitykseen ja resurssien vähäisyyteen. Lasten kannalta uudistuksen tavoit-
teiksi asetettiin kehitysedellytysten mahdollisimman varhainen ja tehokas hyödyn-
täminen sekä esiopetuksen kouluun valmentava tehtävä.8 Vuonna 1973 voimaan 
tulleen lainsäädännön mukaan päivähoito määriteltiin sosiaalipalveluksi, joka 
toteutuu julkisen ohjauksen tai vähintään valvonnan alaisena. Päivähoitomuodoiksi 
nimettiin lastentarha- ja lastenseimitoiminnan yhdistävä päiväkoti, ohjattu tai val-
vottu perhepäivähoito sekä sisällä tai ulkona tapahtuva leikin ja toiminnan ohjaus. 
Kolmas päivähoidon muoto määriteltiin myöhemmin leikkitoiminnaksi, jonka jär-
jestämisestä antoi ohjeet sosiaalihallitus.9

6. Ojala 1987, 14–15; Hujala, Puroila, Parrila-Haapakoski & Nivala 1998, 1–3. 
7. Pohjoismaissa pääsääntöisesti yhtenäinen järjestelmä, joka ei erottele eri väestöryhmiä, kun 
Keski-Euroopassa vanhempien tarvitsema päivähoito tapahtuu yleensä vähemmin resurssoituna ja kas-
vatustavoitteitaan vaatimattomampana sekä kustannuksiltaan edullisempana yhteiskunnan tukemana 
työmuotona. Yleistä on myös yli kolmevuotiaiden työskentelyn järjestäminen koulun yhteydessä, kun 
taas nuorimpien hoidosta vastaavat sosiaali- ja/tai terveydenhoidon viranomaiset. Woodill & Bernhard 
& Prochner 1992. Ruotsissa varhaiskasvatus (förskola) on vuodesta 1985 lähtien yhdistetty kokonaan 
koulutoimen hallinnonalaan. http://www.skolverket.se/sb/d/155/a/1039 (Skollagen 1985:1100); Ojala 
1993, 169–170, 181–182.
8. Välimäki 1998, 136–138, 141–142; Komiteamietintö 1969: B 104, 5–7; Komiteamietintö 1981:13, 
2–3.
9. Laki 1973/36 § 1; laki 1985/1119, § 1, § 7.
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Päivähoitolainsäädännön mukainen nimenmuutos, jossa lastentarhat liitettiin ja 
nimettiin osaksi päiväkotia, nivoi kasvatustoiminnan osalta yhteen maamme päivä-
hoitojärjestelmän ja lastentarhatyön. Näin ollen tässä tarkastelussa on kyseessä 
nykyisen varhaiskasvatuksen ja päivähoitotyön lähtökohtiin liittyvä perustutkimus, 
joka selvittää maamme lastentarhatyön rakentumisen alkuvaiheita. Tämä toiminta 
on lainsäädännöllisesti ollut 1920-luvulta lähtien sekä varhaiskasvatuksen myö-
hemmän kehittymisen että yhteiskunnallisen palvelujärjestelmän kannalta tuon 
ajankohdan merkittävin päivähoitojärjestelmän muoto. Tutkimuksessa on siten 
perusteltua selvittää, miten valtiovallan ja keskushallinnon toimenpiteet vaikuttivat 
lastentarhatyön toteuttamisen päämääriin sekä valottaa myös lastentarhatyön hal-
linnonalavaihdoksen perusteita ja toiminnan kuntakohtaista laajenemista. Lasten-
tarhatyötä tarkastellaan kiinnittäen ensisijaisesti huomiota sen kasvatustehtävään 
sekä sen määrittelyyn vaikuttaneisiin pedagogisiin lähtökohtiin ja päämääriin. Pai-
kallisen tason mukaan liittämisellä on tarkoitus selvittää, miten käytännön arjessa 
painotettiin erilaisia pedagogisia lähtökohtia ja mitkä tahot näkivät lastentarhatyön 
tuolloin niin tärkeäksi kasvatuksen osa-alueeksi, että ryhtyivät aloitteentekijöiksi. 
Tällöin saadaan tietoa siitä, miten ja miksi eri paikkakunnilla ryhdyttiin yksittäisten 
lastentarhojen perustamiseen ja toiminnan kehittämiseen. Tästä samoin kuin kes-
kushallinnon ja paikallisen tason välisestä vuorovaikutuksesta käytetään esimerk-
kinä Pohjois-Suomeen vuosina 1901–1938 perustettujen ja alueella toimineiden 
lastentarhojen kehitystä.

1.2 Lastentarhan pedagoginen perusta

1.2.1 Kasvatusfilosofiset vaikutteet

Lastentarhatyön synty liittyi ajankohtaan, joka oli Euroopassa monien aatteellisten 
yhteiskunnallisten muutosten aikaa. Ranskan vallankumous oli edellisen vuosisa-
dan lopulla aiheuttanut demokratian läpimurron, ja valitusfilosofien ajatukset olivat 
luoneet uskoa opetuksen mahdollisuuksiin. Sääty-yhteiskunnasta oli luovuttu, joten 
demokratisoitumiselle ja kaikkien kansanryhmien kouluttamisen arvostukselle oli 
luotu edellytyksiä. Aikakausi tuotti monia uusia arvostuksia. Poliittiseksi valtavir-
taukseksi oli noussut liberalismi, joka ajoi kansalaisten aatteellista vapautta ja elin-
keinoelämän joustavaa liikkuvuutta. Teollistuminen johti lisääntyvään urbanisoitu-
miseen. Käsite ”romantiikka” liittyi erityisesti kirjallisuuteen, taiteeseen ja musiik-
kiin, joita kaikkia leimasi myös voimakas isänmaallisuuden tunne. Kasvatuksen 
yhdeksi perustavoitteeksi muodostui luonnonmukaiseen kasvatukseen pyrkiminen. 
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Kaikki tämä loi kehitysuskoa, joka ylläpiti optimismia ja sai useimmat ihmiset luot-
tamaan tuleviin mahdollisuuksiin.10 

Lastentarhatyötä ja sen pedagogiikkaa ja toimintaperiaatteita kehitteli saksalai-
nen kasvatusfilosofi Friedrich Wilhelm August Fröbel (1782–1852). Hänen elä-
mänvaiheensa saivat hänet kiinnostumaan kouluikäisten opetuksesta ja paneutu-
maan varhaislapsuudessa toteutettavaan kasvatukseen ja opetukseen.11 Fröbelin 
merkitys varhaiskasvatuksessa konkretisoituu pienten lasten kasvatuksen muodon 
ja sisällön luomisessa sekä pyrkimyksenä saattaa vanhemmat tietoisiksi kasvatuk-
sen keskeisistä kysymyksistä. Fröbel loi lastentarhasta koulua edeltävän kasvatuk-
sellisen instituution, jonka tuli toimia kodin rinnalla kasvatustehtävään osallistu-
vana yhteisöllisenä ja julkisena instituutiona.12 Nuo päämäärät luovat edelleenkin 
pohjan varhaiskasvatuksen tieteenalalle. Lisäksi on syytä korostaa Fröbelin13 pyr-
kimystä valistaa vanhempia kasvatusasioissa. Tämä tehtävä johti naisten koulutus-
vaatimuksiin ja teki välttämättömäksi tyttöjen kasvatuksen korostamisen. 

Fröbelin mainitaan perehtyneen antiikin aikaan ja erityisesti Platonin (427–347 
eKr.) kirjoituksiin kasvatusfilosofisia lähtökohtia tutkiessaan. Aikalaispedago-
geista Fröbeliin vaikutti erityisesti Johann Heinrich Pestalozzi (1746–1827), jonka 
opetustyötä Fröbel pääsi seuraamaan käytännössäkin. Valistuksen ajan luonnonfi-
losofeihin luettu Jean Jacques Rousseau (1712–1778) oli Fröbelin voimakas taus-
tavaikuttaja. Rousseaun merkitys heijastui Fröbeliin myös Friedrich Wilhelm 
Joseph Schellingin (1775–1854) luonnonfilosofisten ajatusten välityksellä, sillä 
nuorelta Schellingiltä Fröbel sai tukea elämänyhteyttä koskeviin filosofisiin lähtö-
kohtiinsa. Kansallisuusaatteen omaksumiseen Fröbeliä ohjasivat erityisesti Johann 
Gottlieb Fichte (1762–1814) ja Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770–1831). Frö-
bel näki perustelluksi soveltaa Hegelin dialektista metodia opetussuunnitelmia 
kehitettäessä.14 

Kasvatustehtävään paneutumiseen Fröbeliä innosti erityisesti Frankfurtissa 
sijainnut G. A. Grunerin johtamaan mallikoulu, joka toimi Pestalozzin luomien ope-
tusperiaatteiden mukaisesti. Fröbel pääsi myös henkilökohtaisesti tapaamaan Pes-
talozzia Yverdonin laitoksessa Sveitsissä, jossa hän opetti kahta omaa yksityisoppi-
lastaan ja perehtyi samalla aktiivisesti koulun toimintaan ja kasvatus- ja opetusme-

10. Sandström 1978, 131–132; Bruhn 1964, 255. 
11. Boldt &Eichler 1982, 8–9; Fröbel 2005, 38–39, 41–42.
12. Helenius 2001a, 52–53; Spodek 1973, 38–40; Boldt & Eichler 1982, 120. 
13. Boldt & Eichler 1982, 83–84; Fröbel 2005.Vuosina 1838 ja 1840 Fröbel julkaisi omalla kustannuk-
sellaan viikoittain ilmestynyttä lehteä Sonntagsblatt sekä myöhemmin eriaiheisia lehtisiä, jotka nostivat 
varhaisvuosien kasvatukseen ja lastentarhatyöhön liittyvää aineistoa yleiseen tietouteen.
14. Fröbel 2005, 75 ; Boldt &Eichler 1982, 19–20; Sandström 1978, 133–134.
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nettelyihin. Fröbel ihaili kouluun luotuja työskentelymenetelmiä: tarkoituksenmu-
kaisuutta, havainto- ja käsityskyvyn hyväksikäyttöä, toiminnan ja liikunnan yhdis-
tämistä opetukseen sekä eettistä ja moraalista kasvatusta, joka rakentuu äidin ja lap-
sen välisen luottamuksen ja rakkauden perustalle.15 Pestalozzi puolestaan kertoi 
oman vaikutelmansa Fröbelistä Grunerille osoittamassaan kirjeessä. Hän kirjoitti 
ilahtuneensa oppiessaan tuntemaan Fröbelin ja kuvaili, kuinka ”tulenpalavasti” 
tämä oli osallistunut kaikkeen työskentelyyn. Hän mainitsi myös toivovansa, että 
Fröbelistä tulisi sekä mieleltään että sydämeltään Pestalozzin kasvatuspäämäärien 
edistäjä.16 

1.2.2 Pestalozzin kasvatusfilosofiasta

Pestalozzi oli omaksunut aikansa pyrkimykset edistää yhteiskunnalliseen 
tasa-arvoon johtavia uudistuksia. Hän keskeytti opintonsa, osti maatilan ja aloitti 
siellä pedagogin tehtävänsä kasvattaen köyhiä ja orpoja lapsia. Aluksi hän halusi 
tarjota lapsille työtä ja kodin sekä lisäksi ajanmukaisen hyvän kasvatuksen, mutta 
päätyi sitten pohtimaan syvällisemminkin lapsuusajan ja kotikasvatuksen merki-
tystä. Hän katsoi, että kansan kasvatusta on tarpeen edistää, jotta myös alhaisimpien 
yhteiskuntaluokkien lapsille voitaisiin taata kehittymisen mahdollisuudet. Pesta-
lozzi oli omaksunut Johan Amos Comeniukselta17 (1592–1670) opetusmenetel-
miinsä vaatimuksen havainnollisuudesta, joka mahdollisti käsitteiden ymmärtämi-
nen. Opetus sisälsi sekä käytännöllisiä että teoreettisia harjoituksia, sen tuli kohdis-
tua sekä fyysiseen että psyykkiseen kehitykseen ja opetustilana oli usein luokka-
huoneen sijasta luonto.18 Opetuksen toteuttamista ohjasivat Rousseaun kasvatusnä-
kemykset, joissa korostuivat luonnollisen elinympäristön tarjoamat oppimismah-
dollisuudet.

”… yksin luonto tekee meille hyvää, vain se ohjaa meitä lahjomattomasti ja 
järkähtämättömästi totuuteen ja viisauteen. Mitä enemmän seurasin sen jälkiä, 

15. Fröbel 1995, 9; Boldt & Eichler 1982, 24–27, 34–36; Spodek 1973, 36; Wallström 1992, 26–27; 
Wulff 1969, 30–35; Brosterman 1997, 18–22.
16. Boldt & Eichler 1982, 26–27. “Es freute uns, Herrn Fröbel kennen zu lernen. Er hat mit seinem gan-
zen Feuer an allen teilgenommen, was wir tun, und ich hoffe vieles von seinem Kopf und von seinem 
Herzen für die Beförderung unserer gemeinsamen Zwecke.“
17. Comenius eli Jan Amos Komenský oli syntynyt Tsekinmaalla. Hän toimi pappina ja opettajana 
Puolassa ja Unkarissa, kouluolojen asiantuntijana Englannissa ja Ruotsissa sekä elämänsä loppuvuodet 
Amsterdamissa. Hänen monipuolisesta oppikirjatuotannostaan kuuluisin on Orbis pictus (Maailma 
kuvina) vuodelta 1658. Se oli kuvitettu yleisoppikirja, ja kuviin liittyvät tekstit oli kirjoitettu sekä lati-
naksi että äidinkielellä. Iisalo 1987, 60–61.
18. Iisalo 1987, 95–97; Sandström 1978, 135–137; Simmons-Christenson 1981, 111; Pestalozzi 1933, 
95–97.
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pyrin liittämään toimintani sen toimintaan ja ponnistin voimiani pysyäkseni 
sen rinnalla, sitä enemmän näytti tämä askel minusta mittaamattomalta, mutta 
samoin myös lapsen voima sen seuraamisessa.”19 

Pestalozzin ensisijaisena tavoitteena oli oppilaiden tarkkaavaisuuden, johdonmu-
kaisen ajattelun ja älyllisen aktiivisuuden kehittäminen. Lisäksi hän piti tärkeänä 
lasten ruumiin harjaannuttamista, jonka tarkoituksena oli lasten työkykyisyyden ja 
elannon hankkimisen takaaminen. Erityisesti Pestalozzi on tullut tunnetuksi sosiaa-
lipedagogisen näkökulman korostajana. Hän oivalsi, että yhteiskunnalliset kysy-
mykset liittyivät kiinteästi kasvatukseen. Kansan koulutuksen avulla voitiin mah-
dollistaa eri yhteiskuntaluokkien välinen vuorovaikutus.20 Pestalozzi tahtoi mene-
telmänsä avulla ”saada ihmiset auttamaan itse itseänsä”21.

1.2.3 Fröbelin lastentarha ja sen pedagogiikka

Pestalozzin johtamasta koulutyöstä saatu käytännön kokemus ja siihen liittyneet 
opinnot saivat Friedrich Fröbelin vakuuttuneeksi menetelmien tarkoituksenmukai-
suudesta ja ohjasivat merkittävästi hänen kasvatusnäkemyksiään. Fröbel vakuuttui 
omassa kasvatusajattelussaan myös siitä, että eri oppiaineet nivoutuivat yhteen las-
ten omassa elämänpiirissä ja niitä tuli myös opettaa yhtenä kokonaisuutena tai aina-
kin osoittaa eri aineiden välisiä yhteenkuuluvuuksia. Hän edellytti, että opetuksen 
toteuttavien opettajien tulee olla huolellisesti koulutettuja.22 

Kasvatustyöhön antauduttuaan Fröbel katsoi itsekin tarvitsevansa lisäopintoja 
ja jatkoi erityisesti pedagogiikan ja luonnontieteiden opiskelua Göttingenin ja Ber-
liinin yliopistossa. Luonto oli ollut hänelle lohdun antaja ja luotettava yksinoloon 
vetäytymisen paikka lapsuuden ja nuoruuden vaikeina hetkinä23, ja hän olikin koko 
elämänsä ajan monin tavoin kiinnostunut luonnosta. Hän oli aloittanut opiskelunsa 
Jenan yliopistossa jo 17 -vuotiaana. Luentokurssien laaja aineluettelo24 käsittää 

19. Pestalozzi 1933, 47.
20. Sandström 1975, 135–138; Bruhn 1964, 264–266; Pestalozzi 1933, 91–93.
21. Pestalozzi 1933, 91.
22. Fröbel 1995, 17–19; Fröbel 2005, 38–40.
23. Fröbel oli vain yhdeksän kuukauden ikäinen, kun hänen äitinsä kuoli. Sisarusten kasvatuksesta 
huolehtivat ensimmäisten vuosien ajan vain usein vaihtuneet apulaiset, kun ankara isä joutui papinvir-
kansa vuoksi olemaan usein saarnamatkoilla. Friedrich Fröbel oli neljän vuoden ikäinen isän avioituessa 
uudelleen, ja kun perheeseen syntyi nuorempia sisaruksia, hänestä tuli syrjitty, sisäänpäin kääntynyt ja 
koulussa verkkaisesti oppiva vetäytyjä. Fröbel 2005, 7–8.
24. Eri lähteiden yhteisiä ainenimityksiä ovat: matematiikka, algebra, aritmetiikka, geometria, minera-
logia, kasvitiede, luonnontiede, fysiikka ja kemia. Elämäkertatiedoissa mainitaan lisäksi kameralis-
tiikka, metsänhoito, taiteellinen ja yhteiskunnallinen rakennustaide sekä topografiapiirustus. Boldt & 
Eichler 1982, 18; Hänninen & Valli 1986, 27–28; Wallström 1992, 26.
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filosofian lisäksi matemaattisia, luonnontieteellisiä ja rakennustaiteellisia opintoja 
sekä aluksi myös itämaisia kieliä. Fröbel omaksui kansallisen vapautuksen ihanteet 
ja osallistui vuosina 1813–1814 Preussin vapaussotaan, jota käytiin Napoleonin 
joukkoja vastaan. Hän tutustui rintamalla kahteen teologiin, Wilhelm Middendorf-
fiin (1793–1852) ja Heinrich Langethaliin (1792–1879), joista tuli hänelle pitkäai-
kaiset ystävät ja läheiset työtoverit. Yhteistyö alkoi Keilhaussa, jonne Friedrich 
Fröbel perusti ensimmäisen kokeilukoulunsa25. Keilhaun koulun toiminta pohjautui 
Pestatalozzilta saatuihin vaikutteisiin, ja siellä Fröbel otti vuonna 1816 vastuulleen 
Christoph-veljensä kuoltua tämän viiden pojan kasvattamisen. Koulu tuli tunne-
tuksi ja suosituksi opetusmenetelmiensä, innostuneen opiskeluilmapiirinsä ja 
hyvien oppimistulostensa vuoksi. Fröbel innosti lapsia itse tutkimaan ja löytämään 
tietoja sekä syventämään oppimistaan. Nuoremmat lapset oppivat vanhemmilta ja 
myös aikuisten ja lasten välinen vuorovaikutus oli läheistä. Koulu toimi sisäoppi-
laitoksena ja johti päättötutkintoon. Käytännön sovelluksilla oli merkittävä osuus 
oppimisessa, ja opetusohjelmaan kuului muun muassa retkiä, kasvien keräämistä, 
liikuntaa ja puutarhatöitä. Fröbel jätti koulun työtoveriensa vastuulle vuonna 1831. 
Maan hallitus oli kohdistanut häneen poliittisia epäluuloja, mutta voimakkaampana 
luopumiseen johtaneena tekijänä mainitaan Fröbelin sisäinen halu löytää vielä 
uusia haasteita kasvatustyöstä. Sveitsistä hän palasi Keilhaun lähiseudulle Blanken-
burgiin vuonna 1836. 26

Varsinaiseen lastentarhatoimintaan johti Fröbelin vuonna 1839 Blankenbur-
gissa aloittama alle kouluikäisille tarkoitetun leikki- ja askartelulaitos. Aluksi hän 
järjesti siellä leikkivälineisiin ja lasten leikkiin perehdyttäviä kursseja ja opasti 
kurssilaisia havainnollisesti ohjaamalla eri yhteiskuntaluokkiin kuuluneiden per-
heiden lapsia noin viidenkymmenen oppilaan ryhmänä. Ensimmäisen kurssin opis-
kelijoina oli pelkästään miehiä ja heidän kanssaan hän ryhtyi toteuttamaan ajatus-
taan, jonka mukaan leikki- ja toimintamateriaali otettaisiin käyttöön alle kouluikäi-
sille lapsille tarkoitetussa laitoksessa.27

Sopivan nimen löytäminen tälle uusimmalle toimintamuodolle antoi Fröbelille 
pohdinnan aihetta, mutta muuan keväällä 1840 tehty kävelyretki tuotti oivalluksen: 
”Ich hab’s gefunden, Kindergarten soll sein Name sein.”28 Hän oli keksinyt nimen, 
lastentarha. Sen toimintaperiaatteena oli tukea parhaalla mahdollisella tavalla las-
ten yksilöllistä kehitystä, ja opettajan tuli taitavan puutarhurin tavoin turvata kasva-

25. Koulun nimenä oli Allgemeine Deutsche Erziehungsanstalt ja se vihittiin käyttöön 1. kesäkuuta 
1817. Boldt & Eichler 1982, 94.
26. Boldt & Eichler 1982, 18, 55–59; Salminen & Salminen 1986, 15–16; Wallström 1992, 26–28, 33–
34; Hänninen & Valli 1986, 29.
27. Boldt & Eichler 1982, 94; Hänninen & Valli 1986, 34–36.
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ville taimille, lapsille, parhaat mahdolliset kasvuolosuhteet. Metafora kuvasi kaik-
kien lasten tarvetta saada tukea kasvulleen, mitä myös korosti virallinen nimi ”All-
gemeiner deutscher Kindergarten”, ’yleinen saksalainen lastentarha’. Lastentarhan 
perustamispäiväksi Fröbel nimesi 28.6.1840, jolloin vietettiin kirjapainotaidon 
400-vuotisjuhlaa. Valinnan tarkoituksena oli näin korostaa sananvapauden merki-
tystä ja kirjapainotaidon avaamia kasvatuksellisia mahdollisuuksia. Samalla Fröbel 
halusi korostaa lasten ajattelun ja kielen merkitystä sekä lastentarhan asemaa sano-
jen ja kielen levittäjänä maailmassa.29 

Fröbelin lastentarhapedagogiikan tekee nykyarvioinnin näkökulmasta merkit-
täväksi siihen kuuluva kehityspsykologinen lähestymistapa. Kasvatuksen sisällön 
ja sen eri muotojen valinnassa Fröbel pohti jokaisen kehitysvaiheen erityislaatui-
suutta saadakseen pohjan kasvatuksellisille toimenpiteille. Varhaiskasvatukseen 
kuuluvina toiminnan muotoina hän tutki työtä, leikkiä ja opetusta sekä niiden integ-
roituvia ominaisuuksia. Vapaan leikin avulla opettaja saattoi perehdyttää lapset 
muun muassa kertomusten, dramatisoinnin, musiikin ja luonnonmateriaalien maa-
ilmaan. Tärkeää oli, että tehtävien suorittamisessa sallittiin mielikuvituksen käyttö 
ja ratkaisutapojen suuri variaatio.30 

Varhaislapsuuden erityisyys tuli selvimmin esille leikkiin liittyvissä toimin-
noissa. Leikki tarjosi mahdollisuudet mielikuvituksen käyttöön ja luovuuden kehit-
tymiseen. Yhdeksi sen konkreettisista tunnuskuvista on muodostunut leikkiväli-
neistö, jonka kehittämisen Fröbel aloitti Keilhaussa vastauksena oppilaidensa kysy-
myksiin ja oman lapsuutensa ongelmatilanteiden tarkasteluun31. Hän loi lapsen toi-
minnallisuutta kehittävän leikki- ja toimintavälineistön, joka oli tarkoitettu niin 
aikuisen ohjaamaa toimintaa kuin lasten itsenäisiä ja vapaita spontaaneja puuhati-
lanteita varten. Lahjat, ”Spielgaben”, muodostivat systemaattisesti rakentuvan toi-
mintamateriaalien kokonaisuuden, joka ilmensi luonnontieteen ja matematiikan 
perusteita ja toi esille luonnonläheisten materiaalien merkittävyyden lapsen toimin-
tavälineenä. Lahjojen32 avulla lapset myös huomaamattaan harjaantuivat analyysin 

28. Tämän Boldtin ja Eichlerin (1982, 94) lainaaman sitaatin rinnalla esiintyy kirjallisuudessa hieman 
toisistaan eroavia lausahduksia kuten Wallströmin (1992, 45) sekä Salmisten (1986, 20) esittämä ”Kin-
dergarten soll die Anstalt heissen!” Voimakkaamman ja tapahtumaympäristöönkin liittyvän kuvan tilan-
teesta antaa Michaelisin ja Mooren englanniksi kääntämä (2005, 67) Fröbelin omaelämäkerta, jonka 
mukaan: ”Suddenly he stood still as if fettered fast to the spot, and his eyes assumed a wonderful, almost 
refulgent, brilliancy. Then he shouted to the mountais so that it echoed to the four winds of heaven, 
”Eurêka! I have it! KINDERGARTEN shall be the name of the new Institution!’”
29. Fröbel 2005, 67; Hänninen & Valli 1986, 36–37; Boldt & Eichler 1982, 94–96; Wallström 1992, 
45–46.
30. Helenius 2001b, 235–237; Wallström 1992, 48–49.
31. Fröbel 2005, 41.
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ja synteesin tekemisessä, muodostivat mielikuvia määristä ja suuruussuhteista sekä 
hahmottivat maailmaa visuaalisten mallien mukaisesti.33 

Fröbelin kasvatusfilosofian ja lastentarhatyön keskeinen käsite on elämän 
yhteys, joka yhdistää yhdeksi ja samaksi ilmaukseksi Jumalan, luonnon ja ihmisen. 
Lastentarhasta tuli muodostua yksi tämän yhteyden toteutumispaikka. Sen esimerk-
kinä oli kasvuilmapiiriltään myönteinen hyvä koti, jossa ilmapiiristä ja kasvatuk-
sesta vastasi ajan käsityksen mukaan ensisijaisesti äiti. Lapsiensa parhaasta huoleh-
tivasta vanhemmasta tuli Fröbelille pienten lasten kasvattajan ja opettajan esikuva. 
Aikuinen avasi ikäkautta vastaavan toiminnan avulla maailman ja mahdollisti lap-
sen opetuksen, oppimisen, leikin ja työn, jotka kaikki olivat välttämättömiä kasva-
tuksen onnistumiselle.34

Henkisen kehityksen tärkeimmäksi tavoitteeksi Fröbel nimesi pyrkimyksen 
löytää asioiden ja elämän taustalla olevia merkityksiä, mihin yhdistyivät uskonnol-
lisuus ja Jumalan luoman maailman tarkoituksenmukaisuuden ymmärtäminen. Toi-
minnan ohella Fröbel painotti kielellisen ilmaisun merkitystä tiedon muodostuk-
sessa. Kasvatustyö ei voinut suuntautua yksipuolisesti ulkoa sisälle, aikuisen lap-
siin kohdistamina toimina. Lapsen tuli myös saada monipuolisesti ja vastavuoroi-
sesti ilmaista sitä, mitä hänen mielessään liikkui. Kasvatuksessa ulkoisen elämän 
oli liityttävä sisäiseen ja sisäisen elämän puolestaan saatava ilmauksensa ulkoi-
sessa. Näin ulkoisen sisäistäminen ja sisäisen ulkoistaminen olivat kehitystä eteen-
päin vieviä vastakkaisia voimia. Opettajan tehtävänä oli aikaansaada dialogi lapsen 
ja aikuisen välillä. Lapsi omaksui ympäröivän elämän kielen avulla. Ääntä ja lii-
kettä voitiin pitää luovuuteen innostajina samalla kun piirrokset ovat merkittäviä 
sanan ja asian välittäjänä. 35

32. Yleisimmin lahjat, ”Gaben” tai ”Spielgaben”, esitellään numeroituina yhdestä kuuteen. Tällöin 
lahja I: kuusi pehmyttä langasta valmistettua palloa, joiden väritys kuvaa sateenkaaren värejä; lahja II: 
käsittelemättömästä puusta valmistettu kolmen kappaleen sarja, johon kuuluvat pallo, lieriö ja kuutio; 
lahjat III–VI: puisia ja kannellisia laatikoita, joiden sisään sijoittuva puinen kuutio on eri lahjoissa jaettu 
eri tavoin säännöllisiksi kappaleiksi. Salminen & Salminen 1986, 66–72; Hänninen & Valli 1986, 31–
33. Eri teoksista tulee ilmi myös lahjojen erilaisia variaatioita, jotka liittyvät välineistön kehittymiseen. 
Beiträge zur Geschichte der Vorschulerziehung 1977, 175–176, esittelee kahden ensimmäisen lahjan 
alkuvaiheen ilmiasun, jossa ensimmäisen lahjan muodosti yksi sateenkaaren värein väritetty lankaan 
kiinnittyvä pallo ja toiseen lahjaan kuuluivat vain pallo ja kuutio. Salminen & Salminen 1986, 73–74, 
mainitsee sarjan myöhemmin jatkuneen muillakin toimintavälineillä. Spodekin 1973, 40–41, tarkan 
kuvauksen mukaan seitsemänteen lahjaan kuului kaksi sarjaa puisia laattoja, joista toiset olivat suora-
kaiteita ja toiset tasasivuisia kolmioita. Kahdeksas lahja käsitti ”suoria viivoja” eli puisia tikkuja ja 
metallista tai paperista tehtyjä ympyröitä. Yhdeksänteen lahjaan kuului siemensarjoja, pikkukiviä, pah-
via ja paperia, jotka kaikki edustivat pistettä. Kymmenes lahja kuvasi rakenteita ja se käsitti pehmeitä 
herneitä tai vahapalloja sekä teroitettuja tikkuja tai olkia.
33. Helenius 2001b, 237–238; Helenius 1993, 14–16; Brosterman 1997, 31–32, 34–37; Salminen & 
Salminen 1986, 45–49, 65–78; Spodek 1973, 39.
34. Fröbel 1995, 120–124; Hänninen & Valli 1986, 29–31; Brosterman 1997, 32–33; Salminen & Sal-
minen 1986, 35–37.
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Kielen ja kuvan rinnalla merkittäviä olivat lorut, riimit, musiikki ja niihin 
yhdistyvät piirileikit. Ne havainnollistuivat Fröbelin vuonna 1844 ilmestyneessä 
Mutter und Koselieder -teoksessa, joka oli koti- ja lastentarhakäyttöön tarkoitettu 
perhekirja. Se oli suunniteltu aikuisten ja lasten yhteisiä hetkiä varten, ja sivujen 
kokonaisuuksissa yhdistyivät vertauskuvallisina luonnonläheistä elämänpiiriä ja 
kasvatustavoitteita kuvaavat arvot. Kirjan kuvista löytyy aineksia ja yhtymäkohtia 
Fröbelin filosofiaan sekä hänen kasvatusnäkemykseensä kuuluviin lainalaisuuk-
siin. Sisällön tavoitteena on ollut antaa pedagogisia mahdollisuuksia vaihtelevaan 
aiheiden toistamiseen, aistien kehittämiseen, kognitiiviseen oppimiseen, sosiaali-
seen ja tunne-elämän kasvatukseen sekä siveellisuskonnolliseen kasvuun. Toimin-
nallisesti kuvien yhteyteen liittyivät kiinteästi runot, lorut, laulut sekä piiri- ja sor-
mileikit, joita hyväksi käyttäen oli tärkeä harjoittaa motorista kehitystä.36 

Kuva 1. Mutter und Koselieder -kirjan nimilehti. Kokonaisuuden kuva-aihe viestittää Frö-
belin lastentarhapedagogiikan keskeisiä elementtejä37.

35. Salminen & Salminen 1986, 37–39; Wallström 1992, 47.
36. Fröbel, ei painovuotta, kuudes painos, esipuhe kirjoitettu 1883; Salminen & Salminen 1986, 26; 
Hänninen & Valli 1886, 34; Fröbel 1982, 186–195.
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Kasvatuksen tuli seurata lapsen kehitystä tätä ohjaten ja suojaten. Sen tuli perustua 
vapauteen ja itsemääräämisoikeuteen. Sen tuli nousta lapsen vapaasta tahdosta mie-
luummin kuin olla ulkoapäin määrättyä.38 Lastentarhan opetussuunnitelman sisäl-
töä ohjasivat ihmisen, kasvatuksen ja lapsen kehityksen tarpeet. Niiden pohjalta 
Fröbel kehitti edelleen lastentarhan pedagogiikan olennaisia elementtejä. Selkeästi 
esitetyiksi lastentarhan päämääriksi ne kiteytti Fröbelin innokkaana puolestapuhu-
jana tunnettu Bertha von Marenholtz-Bülow39. Hän eritteli seuraavat kahdeksan 
tekijää: 1. lapsen fyysisen kehityksen edistäminen liikuntaleikkien ja raajojen kehit-
tämisen avulla, 2. lapselle luontaisten toimintatarpeen tyydyttäminen harjaannutta-
malla käden taitoja ja kehittämällä hänen aistiensa toimintaa, 3. lapsen luovuuden 
tukeminen niin, että pienten tehtävien avulla kehitetään hänen taiteellisia lahjojaan, 
4. lapsen tiedonhalun tyydyttäminen, johon kuuluu hänen luontaisen mielenkiin-
tonsa tukeminen sekä innostaminen havaintojen tekemiseen, kokeiluun ja vertai-
luun, 5. lapselle luontaisen huolenpidon ja viljelyn taipumusten vaaliminen käytän-
nössä pienien puutarha- ja hoitotehtävien avulla, niin että hänen hoivan halunsa ja 
tietoisuutensa kehittyvät, 6. tunteiden ja esteettisyyden kehittymisen tukeminen, 
jota edistää lapsen laulamis- ja leikkihalun tyydyttäminen, 7. sosiaalisten tarpeiden 
tyydyttäminen, jota tukee lastentarhayhteisön elämä ja sieltä saatavat sosiaaliset 
mallit, 8. syvällisin tarve löytää asioiden ja elämän merkitys eli tarve löytää 
Jumala.40 

Fröbelin mielestä kasvatukseen kuuluu yksilön ohjaaminen ajattelevana ja älyl-
lisenä olentona, hänen kasvattamisensa tietoiseksi omasta itsestään, puhtaaseen ja 
tahrattomaan tietoisuuteen sekä vapaaseen jumalallisen elämänyhteyden lakien 
kunnioittamiseen. Ihmiselle tulee myös opettaa tavoitteeseen pääsemiseen tarvitta-
vat keinot ja ”varat”. Kasvatuksen tulee johtaa ja ohjata ihminen selvyyteen itses-
tään ja elämänyhteyden mukaiseen levolliseen yhteyteen luonnon ja Jumalan 
kanssa.41 Kasvatuksen tavoitteena oli siten Fröbelin mukaan ihmisen oman ole-
muksen ilmentäminen. Aito kasvatus oli mahdollista vain silloin, kun kyettiin taju-

37. Fröbel, ei painovuotta, I, 119–120; Fröbel 1982, 9, 11, 89. Osaan kirjan painoksista on nimeen lii-
tetty Fröbelin lastentarhatyöhön yhdistämä keskeinen tavoite: ”Kommt, lasst uns unsern Kindern leben.” 
Perinteinen suomennos kuuluu: Tulkaa, eläkäämme lasten hyväksi. Vertauskuvallisesti nimilehden kuva 
välittää tiedon elämänyhteydestä eli Jumalasta, luonnosta ja ihmisestä, tuo ilmi vastakkaisuuden lasten 
sukupuolen, päivän ja yön sekä leikkivälineisiin kuuluvan pallon ja kuution avulla. Luonnon ja kasvun 
elementteihin on liitetty elämän sopusoinnun tavoite, mikä lapsuuden kohdalla on perheen läheisyys. 
Kuvan tulkintaa esittelevä teksti päättyy toteamukseen siitä, kuinka pilvestä kaikuu Jumalan ääni, jonka 
mukaan tämä on minua miellyttävää lasteni hoitoa elämän puutarhassa. 
38. Spodeck 1973, 38.
39. Boldt & Eichler 1982.
40. Brosterman 1977, 30, 32.
41. Fröbel 1896, 2, 5.
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amaan lapsen tunnusomaiset piirteet ja annettiin hänen alusta alkaen käyttää ja 
kehittää kaikkia voimiaan ja kehonsa taitoja.

Fröbelin näkemyksen mukaan kaikki alle kouluikäiset lapset hyötyisivät las-
tentarhassa saadusta opetuksesta ja kasvatuksesta. Valtiovallalle asetettiin velvoite 
järjestää yhteistä esiopetusta kaikkien yhteiskuntaluokkien lapsille. Esiasteen 
avulla koulu ei jäisi irralliseksi, vaille alkua ja loppua. Vaikka tavoitteeseen ei heti 
päästykään, lastentarha-aate levisi nopeasti Saksan eri kaupunkeihin. Fröbelin toi-
mintaan kohdistui myös selvää vastustusta ja epäluuloa, kuten jo aiemmin Keilhaun 
koulun yhteydessä mainittiin. Voimakkaimmat vastalauseet ja poliittisiksi muuttu-
neet epäluulot ilmenivät Preussin alueella, jossa astui vuonna 1851 voimaan lasten-
tarhojen toimintakielto. Fröbel itse uskoi aluksi kiellon johtuneen henkilötietojen 
sekaannuksesta, mutta kielto oli vielä voimassa hänen kuollessaan vuonna 1852. Se 
purettiin vasta kahdeksan vuotta Fröbelin kuoleman jälkeen.42 Lastentarhan toimin-
tamahdollisuuksien täydelliseen vapauttamiseen tähtäävää työ jäi näin suurelta osin 
hänen lastentarhapedagogiikkaansa ihailleiden ja sitä kansainväliseen tietoisuuteen 
levittäneiden seuraajien tehtäväksi. Heihin kuuluivat mm. Bertha von Maren-
holz-Bühlow, Loise Fröbel-Levin ja Henriette Schrader-Breymann. 

1.2.4 Schrader-Breymannin käytännönläheinen työ

Lastentarhatyön kehittymisen kannalta on syytä tarkastella myös Fröbelin oppilasta 
ja lastentarhatyön jatkajaa sekä pedagogisten käytäntöjen kehittäjää Henriette Juli-
ane Johanna Breymannia (1827–1899).43 Vastoin tuon ajan yleistä käytäntöä hänen 
äitinsä halusi kouluttaa tytärtään perusopintojen jälkeenkin ja lähetti hänet sisa-
rensa kanssa keväällä 1848 serkkunsa Friedrich Fröbelin perustamaan Keilhaun 
kouluun. Tuo aika oli Henriette Breymannin kannalta käänteentekevä, sillä hän 
kohtasi nyt uuden vapaamielisen ja edistyksellisen henkisen ilmapiirin. Hän koki 
poliittisen elämän heijastumisen yhteiskuntaan, kiinnostui Fröbelin kasvatusnäke-
myksistä ja innostui jatko-opiskelusta. Luonteelleen tyypillisellä tavalla hän 

42. Wulff 1969, 100–101; Hänninen & Valli 1986, 37–38; Boldt & Eichler 1982, 118.
43. Henriette Breymann oli pappisperheen esikoinen, ja sukukronikan rohkean luonnehdinnan mukaan 
”surun lapsi”. Fyysisiltä ominaisuuksiltaan tytär oli heikko ja selviytyi elämänsä alkuun lääkärin avun 
myötä. Lyschinskan mukaan esikoisen elämän ensitunnit vaikuttivat siihen, että äidin ja tyttären keski-
näiset suhteet muodostuivat hyvin läheisiksi. Lapsuuden sairastelukausien pakolliset sisälläolojaksot 
saivat Henrietten tuntemaan itsensä yksinäiseksi, mutta mielikuvitus oli lennokas, ja ikäistensä seuraan 
päästyään hän oli äidin arvion mukaan ryhmän eloisin. Henriette Breymann avioitui vuonna 1972 ases-
sori Karl Schraderin kanssa, ja he asettuivat asumaan Berliiniin, jossa Breymann teki kansainvälisesti 
merkittävimmän elämäntyönsä Pestalozzi-Fröbel-Haus-laitoksen johtajana. Kasvatushistorian kirjalli-
suudessa hänestä käytetään usein kaksiosaista nimeä Schrader-Breymann. Lyschinska 1927, 8, 11-12, 
24, 327–328; Salminen & Salminen 1986, 80–83; Hänninen & Valli 1986, 45–46.
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samaan aikaan pohti elämän merkitystä ja kasvatustehtävän ja kasvattajana toimi-
misen oikeutusta, mutta vajosi myös murehtimaan omaa tarkoituksettomuuttaan. 
Pysyvän voimanlähteen ja kannustuksen opiskeluunsa Breymann tunsi saaneensa 
Fröbelin läheisen työtoverin Middendorfin kanssa käydystä pohtivasta keskuste-
lusta. Opettaja oli vastannut oppilaansa kysymykseen oman elämänsä tarkoituk-
sesta vastakysymyksellä: ”Voitko hengittää ulos, ennen kuin olet hengittänyt 
sisään?”44

Talvikautena 1848–1849 Breymann jatkoi opintojaan Fröbelin johdolla Dres-
denissä ja valmistui lastentarhanopettajaksi kuuden kuukauden mittaiselta kurs-
silta. Lyschinska toteaa hänen omaksuneen tuon opiskeluvuoden aikana myöhem-
män elämän kannalta keskeiset elämänkatsomusta muokanneet elementit. Breyma-
nnia askarrutti naisten sivistyksen vähäisyys ja siitä naisille aiheutuva vaikeus edetä 
filosofisiin opintoihin. Hän joutui myös arvioimaan kotoa omaksumaansa uskon-
nollisuutta ja yhteiskunnallisia arvoja, luonnon merkitystä sekä elämän tarkoitusta. 
Breymann etsi elämälle tiedollista perustaa ja tutki luonnontieteitä saadakseen tie-
toa inhimillisyyden olemuksesta. Hän halusi pohdintojensa ahdistavuudesta huoli-
matta oppia tuntemaan ihmisen sisäiset ääriviivat. Yksi opiskeluajan loppupäätel-
mistä oli varmuus siitä, että ei ollut luonnonlakien vastaista arvostaa naisten kasva-
tustehtävää. Kunnioitettavaa ei ollut pelkästään omia lapsiaan kasvattavien äitien 
vaan kaikkien tehtäväänsä vakavasti suhtautuvien naisten antama kasvatus.45

Fröbel oli kiinnittänyt lastentarhanopettajakurssin aikana huomiota Breyman-
nin antaumukselliseen lastentarhapedagogiikan opiskeluun ja innostuneeseen työ-
hön. Opiskelun päättyessä Fröbel pyysi Breymannia opettajatoverikseen Lieben-
steinin Marienthaliin. Sieltä hankkimaansa metsästyslinnaan hän perusti oppilai-
toksen, jossa toivoi voivansa elämänyhteyden aatettaan toteuttaen ulottaa opetuk-
sensa laaja-alaisesti lastentarhaikäisistä yliopistoasteelle asti. Breymann halusi 
kehittää työtä ja omia taitojaan, joten huhtikuussa 1849 hän kirjoitti äidilleen: ”Frö-
bel menee Liebensteiniin, minä seuraan häntä. Myöhemmin, kun asunnot on 
Marienthalissa sisustettu, menemme sinne.”46 Breyman joutui heikon terveytensä 
vuoksi palaamaan syksyllä kotiinsa Mahlumin pappilaan. Työ ei kuitenkaan täysin 
keskeytynyt vaan sai uuden suunnan. Jo parin vuoden kulutta Breymann jatkoi 
aktiivista toimintaa lastentarhatyön hyväksi. Seuraavien ”vaellusvuosien” aikana 
hän koulutti kursseillaan lastentarhanopettajana, toimi lastentarhan ja koulun johta-

44. Hänninen & Valli 1986, 45–46; Salminen & Salminen 1986, 80–81; Lyschinska 1927a, 47, 70.
45. Lyschinska 1927, 120–122; Salminen & Salminen 1986, 82.
46. Lyschinska 1927, 115, 123; Salminen & Salminen 1986, 82.
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jana sekä yksityisopettajana. Bertha Marenholtz-Bühlowin kanssa hän aloitti 
työnsä lastentarha-aatteen puolestapuhujana myös ulkomailla.47

Itsenäisen tyttöjen kouluttamisen Henriette Breymann aloitti vuonna 1854 koti-
pappilassaan Watzumissa, jonne perhe oli muuttanut muutamaa vuotta aikaisem-
min. Hän toimi itse laitoksen johtajana, ja opetustyöhön osallistuivat hänen van-
hempansa ja sisaruksensa, miehet ja naiset, kukin omien erityistaitojensa mukai-
sesti. Breymann piti tätä oppimisen kannalta onnistuneena ratkaisuna. Tieto- ja tai-
toaineita, kasvatusoppia ja Fröbelin lastentarhametodiikkaa täydensivät päivittäi-
seen ohjelmaan kuuluneet työtehtävät, kodinhoito- ja puutarhatyöt. Työssään Brey-
mann omaksui vähitellen selkeän yhteiskunnallisen näkemyksen. Tämä suvaitseva 
liberaalisuus heijastui myös hänen kasvatustoimintaansa ja -periaatteisiinsa, joihin 
kuuluivat naisen aseman puolustaminen ja heidän kouluttamisensa itsenäisesti ajat-
televiksi ihmisiksi.48 Hänninen ja Valli49 arvioivat, että Breymannin kouluttamien 
toimeliaiden ja itsenäisesti vastuuta ottaneiden naisten antama kasvatus oli edelly-
tys kansan kehittymiselle. Sen vaikutus ulottui sekä kodeissa että niiden ulkopuo-
lella saatuun kasvatukseen. Lyschinska50 puolestaan luonnehti Breymannin pääty-
neen kotipappilassa työskennellessään selkeään ihannekuvaan kasvattajan olemuk-
sesta. Hän nimesi sen henkiseksi äitiydeksi, ”geistige Mütterlichkeit”. Ihanteen 
mukaisen kasvattajan taidoille oli tunnusomaista lapsiin kohdistuva jalostunut 
äidillinen tunne, johon tuli liittyä suuri älyllinen kyvykkyys ja voimakas tahto 
ohjata lapsia. Breymannin kotipappilassa Watzumissa hänen työhönsä kävi tutustu-
massa myös Uno Cygnaeus, joka kotimaahan palattuaan lähetti sinne kouluttautu-
maan ensimmäiset lastentarhanopettajiksi valmistuneet suomalaiset. Lyschinska-
kin51 mainitsee nämä lastentarhatyön elämäntehtäväkseen omaksuneet ja instituu-
tion Suomeen juurruttaneet ”sivistyneet nuoret naiset”, joskin heitä koskevat tiedot 
ovat kansallisuuden ja määrän suhteen epätarkkoja.

Vaikutuksiltaan laajamittaisimmaksi Breymannin työskentely muuttui hänen 
avioiduttuaan ja muutettuaan Berliiniin. Siellä vuonna 1873 toimintansa aloitta-
neessa, Henriette Schrader-Breymannin johtamassa Pestalozzi-Fröbel-Haus-laitok-

47. Lyschinska 1927a, 148, 155, 157; Beiträge zur Geschichte der Vorschulerziehung. 1977, 218–219; 
Hänninen & Valli 1986, 46.
48. Lyschinska 1927a, 165–167; Beiträge zur Geschichte der Vorschulerziehung. 1977, 219; Salminen 
& Salminen 1986, 83–84; Hänninen & Valli 1986, 46.
49. Hänninen & Valli 1986, 47.a
50. Lyschinska 1927a, 177–178.
51. Lyschinkan mukaan Breymannin laitokseen tutustui vuonna 1861 neljä Venäjän hallituksen lähet-
tämää sivistynyttä naista, kaksi suomalaista ja kaksi venäläistä. Heidän tuli myöhemmin hyödyntää 
omaksumaansa fröbeliläistä kasvatusta oman maansa kansakoululaitosta perustettaessa. Lyschinska 
1927a, 173.
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sessa opiskeli 1800-luvun lopulla myös useita ulkomaalaisia, jotka silloin saivat 
vaikutteet myös Schrader-Breymannin aikaisempaa voimakkaammista yhteiskun-
nallisista näkemyksistä.52 Pestalozzi-Fröbel-Hausen kokonaisuuteen kuului lasten 
parissa tehtävää kasvatustyötä, terveellisen elämän tukitoimia ja nuorten aikuisten 
ammatillista koulutusta. Laitoksen toimintaa esitellessään Schrader korosti sekä 
Pestalozzilta että Fröbeliltä omaksumiaan kasvatusnäkemyksiä. Pestalozzin ajatuk-
sista painottuivat vähäosaisille suunnattu kasvatustyö, heille perustetut laitokset 
sekä mielikuva aikuisesta, joka tarjoaa huolenpitoa vaille jääneille lapsille heidän 
tarvitsemaansa tukea ja kasvatusta. Fröbelin kasvatusfilosofian vaikutus näkyy toi-
minnan pedagogiikassa ja lastentarhanopettajien kouluttamisessa sekä lastentarha-
metodiikassa ja opetustavoitteiden asettamisessa. Lastentarhan pääperiaatteena ei 
siten ollut koulumainen ohjaaminen vaan kodinomainen toiminta, niin kuin elettäi-
siin terveessä, siveellisessä ja uskonnollishenkisessä kodissa. Myöskään lasten 
ohjaaminen ei ollut opettajamaista, sillä esikuvana oli huolehtivan vanhemman vas-
tuunkanto.53

Alempiin sosiaaliluokkiin kohdistuvan auttamispyrkimyksen lisäksi Schrader 
kehitti lastentarhan pedagogiikan työmenetelmiä. Hän loi päivittäistäkin työskente-
lyä jäsentävän ohjeiston, joka edisti aihealueiden monipuolista käsittelyä ja eri tai-
toalueiden vaihtelevaa huomioon ottamista. Keskeiseksi opetussuunnitelmaa kor-
vaavaksi menettelyksi Schrader loi kuukausiaiheisiin perustuva suunnittelun. Tee-
man valinta ohjasi ottamaan monipuolisesti käsiteltäväksi lapsen rikkaaseen elä-
mänpiiriin kuuluneita asioita ja auttoi jäsentämään kulloinkin käsitellyn aiheen 
oppimista. Sisällöllisen tiedon rinnalla oppimiseen kuului asioiden tutkiminen ja 
toiminnallisissa tehtävissä harjaantuminen. Kuukausiaiheet auttoivat myös lapsia 
keskittämään mielenkiintoaan valittuihin läheisen elämänpiirin ilmiöihin. Kuukau-
siaiheiden valinnan pedagogisiksi perusteiksi Schrader määritteli seuraavat seitse-
män edellytystä: 

1. aiheiden tuli olla luonteenomaisia kulloisellekin vuodenajalle ja ajankohdalle

2. aiheiden tuli kuulua lasten elämänpiiriin

3. toiminnan oli oltava sellaista, johon lapset olivat osoittaneet mielenkiintoa

52. Hänninen & Valli 1986, 48–49; Beiträge zur Geschichte der Vorschulerziehung. 1977, 219. 
53. Pestalozzi-Fröbel-Hausen toiminnoissa olivat olennaisina osina lastentarha ja sen ylimpänä asteena 
välitysluokka (2,5–6-vuotiaat), työkoulu (6–10-vuotiaat), alkeisluokka (6–7-vuotiaat), lastentarhanopet-
tajien valmistuskurssi, keitto- ja talouskurssi sekä Viktoria-tyttökoti eri kursseilla olevia oppilaita var-
ten. Lisäksi lasten kasvua tuki päivällisen tarjoaminen niille lapsille, joiden vanhemmat olivat töissä 
sekä lasten kylpytoiminnan järjestäminen. Schrader 1890, 1–2, 5–6; Schrader 1890, 5–6, 9–12.
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4. eläin- ja kasviaiheiden tuli olla omaa lajiaan hyvin edustavia

5. teemaa täytyi voida muunnella ja pääaihetta vaihtaa

6. eri kuukausiaiheiden tuli olla yhteydessä toisiinsa

7. leikkimateriaaleista tuli siirtyä opetusvälineiden käyttöön.

Schrader kuvaa yksityiskohtaisesti myös kuukausiaiheen käsittelyyn liittyvät vaati-
mukset. Ennakkosuunnittelun avulla varmistettiin kunkin päivän osalta tarvittavat 
työtilat, työskentelyaika, välineet ja materiaalit, mahdollisesti tarvittava apuhenki-
lökunta, lasten ryhmittely ja vanhempien lasten mahdollisuus auttaa nuorempia. 
Välttämättömiä aiheeseen liittyviä toimintamuotoja olivat lyhyesti ilmaistuna kuva, 
laulu, leikki ja kerronta. Lisäksi kokonaisuuteen kuuluivat fröbeliläisten leikki- ja 
toimintamuotojen vaikeutuvan tehtäväsarjan mukainen eteneminen ja lasten elä-
mään liittyvien pienten työtehtävien suorittaminen. Koulun aloittamiseen valmis-
tautuvien oppisisällöissä tuli Schraderin mukaan olla kotiseudun elämän tunte-
musta sekä kieleen liittyviä oppimista eli puhuttua kieltä, kirjoittamisen ja lukemi-
sen alkeiden opettelua. Lisäksi tuli opetella laskemista, tilan hahmottamista, piirus-
tusta, aikakäsitteiden oppimista ja harjaantua siirtymään leikkimateriaalin käytöstä 
oppimateriaalin hyödyntämiseen.54 Schraderin luoma johdonmukainen ohjeisto ja 
sen toiminnalliset ratkaisut perustuivat kiinteästi Fröbelin luomaan lastentarhape-
dagogiikkaan. Suunnittelu jäsensi aikuisen vastuullista kasvatustehtävää ja auttoi 
häntä hahmottamaan lapsen kehityskaarta jopa useamman lastentarhavuoden aika-
jänteellä. Lasten kokemuksena tuli sen sijaan olla elämänyhteyden rakentuminen, 
elämänilo ja toiminnan kautta oppiminen.

54. Schrader 1890, 10; Schrader 1893, 23–25. Esiopetukseen liittyvät valmennuksen Schrader ilmaisi 
tarkkaan ottaen seuraavasti:
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Kuva 2. II lahja. Lastentarhan toimintatilanne Festalozzi-Fröbel-Haus-laitoksessa 
1800-luvun lopulla. Kuvan välityksellä saa tietoa todellisesta tilanteesta, jossa opettajan 
ja lasten välille voi luontevasti muodostua kontakti ja jossa opettajan voi havainnoida 
mahdollisimman monen lapsen työskentelyä samanaikaisesti. Lähde: Brosterman 1997, 
32.

Schrader-Breymannista tuli Fröbelin toiveiden mukaisesti lastentarhatyön jatkaja. 
Hän kehitti johtamissaan laitoksissaan Fröbelin luomaa pedagogiikkaa tämän toi-
veiden mukaisesti käytännönläheiseksi ja selkeästi sovellettavaksi sekä pohti syväl-
lisesti pienten lasten ihannekasvattajalta vaadittavia ominaisuuksia. Pestalozzilta 
saatuna vaikutteena pidetään sitä, että Schrader-Breymann toi Fröbelin pedagogis-
ten näkemysten rinnalle myös vahvasti sosiaalisen painotuksen. Sen mukaan lasten-
tarhan ensisijaisena tehtävänä oli turvattomien lasten auttaminen ja kasvattaminen. 
Näin hänen kansanlastentarhaansa voi luonnehtia sosiaalipedagogiseksi laitok-
seksi, jossa kasvatuksellisen ja yhteiskunnallisen päämäärän tuli toteutua samanai-
kaisesti.55

55. Hänninen & Valli 1986, 49–50; Salminen & Salminen 1986, 82–83.
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1.3 Tutkimuksen keskeiset käsitteet 

Tähän tutkimukseen liittyviä keskeisiä varhaiskasvatuksen alueita voidaan kuvata 
ilmaisuilla kotikasvatus, lastentarha ja koulun aloittaminen. Lisäksi on syytä käsi-
tellä joitakin koulutukseen ja pedagogiikan määrittelyyn liittyviä käsitteitä.

Nykyisin tunnustetaan kodista kouluun johtavan yhteyden kiistaton merkitys 
elämän perustan rakentumisessa, mutta 1800-luvulla oli uutta korostaa kodin, las-
tentarhan ja koulun välistä jatkumoa. Schraderin56 mukaan vanhat koulumestarit 
olisivat kääntyneet haudassaan, jos he olisivat kuulleet tuolloin koittaneesta, uuden, 
yhtenäisen ja aikaisempaa tasa-arvoisemman kansan kasvatuksen ajasta. Nyt ylei-
sen opetuksen ja fröbeliläisen lastentarhantyön myötä voitiin saavuttaa harmoninen 
yhteys perhe-elämän ja koulun välille. Uusien kasvatusnäkemysten avulla lapset 
saatettiin suuren maailmankaikkeuden yhteyteen. Ihmisen elinikäinen kehitys lähti 
perhe-elämästä niin kuin puun kasvu siemenestä.

Lastentarhalla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa Fröbelin kasvatusfilosofiaan ja 
pedagogiikkaan pohjautuvaa kasvatusinstituutiota. Kuten edellä luvussa 1.2. on esi-
telty, sai työmuoto jo Keski-Euroopassa ensimmäisten toimijoiden aikana hieman 
toisistaan poikkeavia painotuksia, mutta yhdistävänä tekijänä oli kasvatustyön frö-
beliläinen pedagogiikka. Myös Suomessa alkuaikojen toiminnan toteuttajissa ja 
heidän yhteiskunnallisen vaikuttamisen tavoitteissaan oli vastaavasti eroja. Näiden 
suuntausten luonnehtiminen liittyy tämän tutkimuksen päätehtävän valtakunnalli-
siin lähtökohtiin, ja tulee perustellusti tarkastelluksi Pohjois-Suomen paikallisia 
lastentarharatkaisuja selvitettäessä.

Lastentarha-nimitystä käytetään tutkimuksessa yleiskäsitteenä aina silloin, kun 
kyseessä on toiminnan pedagogiset ehdot täyttävä työskentely. Jokaisen paikallisen 
toimintayksikön alkuesittelyssä käyvät kuitenkin ilmi ajankohdan ja kulloisenkin 
tutkimusympäristön mukaiset erityisnimitykset. Toiminnan alkuvaiheessa nimitys-
ten kirjo oli laaja ja tietyllä ilmaisulla on ollut useinkin vaihteleva ja vakiintumaton 
merkitys. Lastentarhatyön sisällöt ovat myös kehittyneet paikallisen yhteiskunnal-
lisen tarpeen mukaisesti. Perusajatuksena on kuitenkin yleisesti ollut, että lastentar-
haksi kutsuttiin päivittäistä neljän tai kolmen, joskus jopa kahden tunnin mittaista 
pedagogista toimintaa. Jos lasten turvattomuus tai muu huolenpidon tarve edellytti 
pitempää hoitoaikaa, kuvattiin erityistilannetta muilla paikallisesti valituilla lisäni-
mityksillä.

56. Lyschinska 1927a, 72.
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Yleisesti käytetyimmäksi lastentarhalaisten pitkien päivittäisten hoitoaikojen 
nimitykseksi vakiintui kokopäivähoito57. Vastaavaa tarkoittavia nimityksiä oli mui-
takin, kuten lastenkamari, huoltola tai hoitola. Useassa yhteydessä lastentarha on 
rinnastettu lastenseimi-käsitteeseen, jolla kuitenkin on kautta aikain selkeästi tar-
koitettu alle neljävuotiaiden lasten hoitoa tähän tarkoitukseen perustetussa laitok-
sessa. Päiväkoti saattoi tarkoittaa kokopäiväistä hoitopaikkaa varsinkin silloin, kun 
toimintaedellytykset eivät täyttäneet valtionavun saannin ehtoja. Lisäksi lasten ikä 
saattoi myös vaihdella lastenseimi-ikäisistä kouluun menijöihin. Perinteisimmil-
lään käsite päiväkoti liittyi koululaisten iltapäivätoimintaan. Tällöin rinnalla käytet-
tiin muun muassa nimitystä työtupa, mutta molempien käsitteiden käytössä oli run-
saasti horjuvuutta. Tässä tutkimuksessa hoitomuotojen tulkinta tulee tehdä erikseen 
jokaisen hoitoyksikön kohdalla, sillä edellä mainituilla kokopäivähoidon nimik-
keillä on ollut myös lastentarhatyön ja varhaiskasvatuksen ulkopuolelle rajoittuvia 
merkityksiä.58

Koulu, sen alkuopetusta lähellä oleva lastentarha ja lastensuojelu kuuluivat 
1800- ja 1900-luvun vaihteessa saman keskushallinnon eli kouluylihallituksen alai-
suuteen. Kouluun tuolloin liitettyjä käsitteitä olivat alhaisempi ja ylhäisempi kan-
sakoulu, alkuopetus ja kirkollinen alkukoulu. Ensimmäisiin kouluvuosiin liitetään 
usein myös nimitys alkeisopetus tai alkeiskoulu. Sillä on tarkoitettu myös ylemmän 
jatko-opetuksen perustana ollutta koulumuotoa, mutta tässä tutkimuksessa nimi-
kettä ei ole käytetty laajassa merkityksessä ja alkuperäislähteiden käyttämä käsite 
on korvattu nimityksellä alkuopetus. 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa kuu-
sivuotiaille lastentarhalaisille annettua kouluun valmentavaa kasvatusta ja opetusta 
kutsutaan siitä aikanaan käytetyllä nimikkeenä välitysluokka.

Elinkeinorakenteen muutoksen lisäämä kokopäiväisen hoidon tarve lähensi 
lastentarhatyön ja suojelukasvatuksen kasvatustavoitteita. 1800-luvun lopulta läh-
tien lastentarhat ja -seimet liitettiin koulutoimen hallinnollisissa luokitteluissa 
samaan suojelukasvatusta edistävien hoitolaitosten kokonaisuuteen, johon kuului-
vat myös työkodit, lastenkodit ja kasvatuslaitokset.59 Kansanopetuksen ja suojelu-
kasvatuksen välisen hallintoyhteyden katkeamista ja toimintojen uudelleenlinjausta 
eri ministeriöiden alaisuuteen käsitellään itsenäisyyden ajan lastentarhatyötä kos-
kevissa luvuissa.

57. Lastentarhan päivittäinen toiminta-aika oli kolmen tai neljä tuntia. Tämän toiminnan nimitykseksi 
vakiintui myöhemmin puolipäivätoiminta (nykyisin osapäivätoiminta). Yli neljän tunnin mittaista, vaih-
televilla tavoin toteutettua lastentarhatyötä kutsuttiin kokopäivätoiminnaksi.
58. Lujala 1998, 20–23.
59. Pulma & Turpeinen 1987, 86–87; Hänninen & Valli 1986; 142–144.
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Myös lastentarhatyöhön koulutuksen saaneista opettajista käytetyt nimikkeet 
ovat vaihdelleet tutkimusajanjakson aikana. Yrjö Sakari Yrjö-Koskinen oli käyttä-
nyt arvostamaansa työtä tekevistä lastentarhojen opettajista nimitystä ”tieteelliset 
lapsenpiiat” ja ”lastentarhan holhoojat”. Koulutuksessakin ammattinimike koki 
kehityskaaren, jossa kasvattajattarista tuli ensin lastentarhankasvattajattaria ja sit-
ten lastentarhanopettajia. Ehkä tietoisuus Fröbelin puutarha-metaforasta johti myös 
siihen, että virallisissakin julkaisuissa käytettiin nimikettä lastentarhuri, mikä 
lyheni varsin usein nimitykseksi tarhuri.60 1920-luvulla koulutettujen työntekijöi-
den nimityksiksi vakiintuivat lastentarhan johtajatar ja lastentarhanopettajatar. 
Tässä tutkimuksessa käytetään lastentarhapedagogisen koulutuksen saaneista opet-
tajista heidän työtehtävänsä vastuualueensa mukaisesti 1960-luvulla vakiintuneita 
ammattinimikkeitä lastentarhan johtaja tai lastentarhanopettaja. 

Tutkimusajankohtana oli lastentarhoissa johtajan ja opettajan lisäksi kulloinkin 
tarvittava määrä apuhenkilökuntaa, kuten epäpäteviä opettajia, apulaisia, aputyt-
töjä, keittäjä, talonmies, siivooja. Maamme ensimmäiset lastentarhanopettajat sai-
vat koulutuksensa 1860-luvulta lähtien Saksassa ja myöhemmin joissakin muissa-
kin Euroopan maissa. He pätevöityivät vähintäänkin lastentarhojen ja pikkulasten-
koulujen opettajiksi, mutta muutamat jatkoivat opintojaan myös kansakoulunopet-
tajan kelpoisuuteen asti.61 Suomalainen lastentarhanopettajien koulutus alkoi Hel-
singissä vuonna 1892, ja ensimmäisiä yksivuotiseen Sörnäisten kansanlastentarhan 
yhteydessä aloitettuun koulutukseen tulleita nimitettiin kasvattajataroppilaiksi. 
Kaksivuotiseksi koulutus muuttui jo neljän vuoden kuluttua toiminnan aloittami-
sesta, kun todettiin, että lastentarhan johtajattarella samoin kuin kouluun erityisesti 
valmistavan välitysluokan opettajilla tuli olla tehtävää varten erityisosaamista niin 
teoreettisten tietojen kuin opetusharjoittelunkin osalta. Alkuaan pelkästään ruotsin-
kielisenä toteutettu koulutus sai kouluylihallituksen kehotuksesta vuodesta 1905 
lähtien rinnalleen myös suomenkieliset kurssit.62

Maamme lastentarhanopettajakoulutuksen käynnistyminen tapahtui Pesta-
lozzi-Fröbel-Hausessa koulutuksensa saaneiden lastentarhanopettajien johdolla. 
Niinpä koulutuksen taustalla oli selkeästi sosiaalipedagogisesti orientoitunut las-
tentarhanäkemys. Vaikka kyseistä nimitystä ei 1800-luvun lopulla vielä suomalai-
seen lastentarhatyöhön liitettykään, on tarpeen tehdä ne sosiaalipedagogiikan käsit-
teeseen kuuluvat rajaukset, jotka maamme lastentarhatyön perinteessä painottuivat. 

60. Kemppinen 2001, 257–258; Lehmusto 1951, 222; Ebeneserkoti 1890–1922 1923, 129; SVT X A:3 
1919, 112.
61. Salo 1939, 348–366.
62. 50 vuotta lastentarhaseminaarityötä 1942, 11–19.
35



Hämäläisen ja Kurjen mukaan63 sosiaalipedagogiikan käsite on jännitteinen ja 
monimerkityksinen. Siihen liittyvä ajattelu on luonteeltaan sosiaalieettistä ja kos-
kee yhteiskuntaan orientoitumista. Lähestymistapa sisältää sekä pedagogiikan, opin 
kasvatuksesta että käsitteen sosiaalinen, jolla on sanana useampia merkityksiä. Las-
tentarhatyön yhteiskunnallisiin tavoitteisiin liitettynä sosiaalinen tarkoittaa vähä-
osaisten auttamista ja solidaarisuutta. Sosiaalipedagoginen kasvatusjärjestelmä 
suuntautuu sekä tutkimuksessa että käytännössä tarvittavien valmiuksien tuottami-
seen. Siinä on kyse inhimillisen kasvun mahdollisuuksiin liittyvästä ajattelutavasta, 
joka ei sellaisenaan ole ratkaisu ongelmiin vaan vaatii rinnalleen poliittisia toimen-
piteitä.

Lastentarhatyön alkuvaiheelle ja käytetyille toiminnan nimityksille on luon-
teenomaista erilaisista paikkakuntakohtaisista olosuhteista lähtevä opetus-, kasva-
tus- ja hoitomuotojen kehittyminen ja niitä eri tavoin yhdistelevä kokeileva toi-
minta. Myös lastentarhoja koskeneen lainsäädännön puuttuminen ja sen muotoutu-
misen pitkittyneet vaiheet aiheuttivat sekavuutta käsitteissä. Lähdeaineiston käy-
tössä on ollut olennaista muistaa, että nimikkeiden moninaisuuden lisäksi tietty 
yksittäinen nimitys on tarkoittanut eri yhteyksissä ja eri paikkakunnilla samoin kuin 
eri yhteisöjen ylläpitämänä työmuotona joko samansuuntaista tai täysin toisistaan 
poikkeavasti järjestettyä toimintaa. Myös lastentarhatyön rinnalle syntyvän lasten-
suojelujärjestelmän verkkainen kehitys ja hoitomahdollisuuksien vähäisyys aiheut-
tivat kotihoidon tukemisen ja lastensuojelullisten toimien nivoutumista kasvatusta-
voitteisiin sekä sekoittumista epäyhtenäisiksi nimikkeiksi. Lasten kasvatukseen 
paneutuneet auttajat asettivat toiminnassaan tärkeimmäksi lapsen edun, ja näin päi-
vittäiseen hoitoon ja kasvatukseen tarkoitettu työ saattoi laajeta ympärivuorokauti-
seksi ja jopa viikkoja yhtäjaksoisesti kestäneeksi huolenpidoksi. Mahdollista myös 
oli vakavasti sairastuneen lapsen ottaminen hoitoon, mikä laajensi toiminnan sisäl-
töä silloisen sairaanhoidon alueelle.

1.4 Aikaisempaa tutkimustietoa

Käyttäytymistieteiden alaan kuuluvassa tutkimuskokonaisuudessa lastentarhatyö 
voi tulla käsitellyksi sekä koulutoimea että lastensuojelua käsittelevissä tutkimuk-
sissa. Syynä ovat lastentarhatyön monipolviset vaiheet, sen toteutuksen erilaiset 
sovellukset maassamme sekä hallinnonalan vaihtuminen itsenäisyyden ensimmäi-

63. Hämäläinen & Kurki 1997, 13–16.
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sen vuosikymmenen aikana. Samoista syistä useiden kasvatuksen historiaa koske-
neiden tutkimusten sisältökokonaisuudessa lastentarhojen osuus muodostaa kor-
keintaan liitännäisen sivujuonteen eikä ole useinkaan kokonaispäätelmiin ratkaise-
vasti vaikuttanut tekijä. Lastentarhan pedagogiseen tehtävään ovat kiinteästi yhdis-
tyneet myös kotikasvatuksen tukeminen ja lastensuojelu. Tuon moneen yhteyteen 
hajautuneen aikaisemman tiedon kokoaminen on erityisesti 1800-luvun osalta vaa-
tinut lisäksi perehtymistä kirkollista opetusta käsitelleeseen tutkimukseen. 
Maamme itsenäisyyden aikaa koskevaa tietoa on ollut syytä hakea sekä kansanope-
tusta koskeneista että sosiaalitoimeen liittyneistä asiakokonaisuuksista. Kaiken läh-
tökohtana on ollut perustieto lainsäädännön ja hallinnon kehityksestä sekä siihen 
liittynyt käsitteiden merkityksien selkiyttäminen. Aikaisemman tutkimustiedon 
kokoaminen vaikutti aluksi kovin hajanaiselta ja laaja-alaiselta tehtävältä, mutta 
tavoitteena on ollut koota yhteen tätä jo olemassa olevaa ja kovinkin toisistaan eroa-
viin yhteyksiin liittyvää tietoa.

Veli Nurmi kuvasi vuonna 1964 lastentarha-aatteen toteutumisen alkutaivalta 
sekä väitöskirjassaan että pohjoismaisessa lastentarhanopettajien kokouksessa pitä-
mässään esitelmässä. Hän käsitteli Cygnaeuksen suunnitelmaa puoltavia toimia 
sekä aikalaisten ristiriitaista suhtautumista lastentarha- ja lastenseimiesityksiin. 
Laajimman vastaavien julkisten kannanottojen kuvauksen on esittänyt kuitenkin 
Aukusti Salo 1930-luvun lopulla ilmestyneessä väitöskirjassaan. Eräät kiistaan liit-
tyneet kasvatuksen näkökulmat ovat tulleet esille myös viimeaikaisissa tutkimuk-
sissa, kuten Kemppisen ja Ojakankaan teksteistä ilmenee.64 Lyhyt selvitys tai viit-
tauksenomainen maininta noista varhaisimmista vuosista on usein myös löydettä-
vissä Cygnaeuksen koulusuunnitelman esittelyistä, maamme alkuopetuksen kehit-
tymisen kuvauksista ja muun muassa Jyväskylän seminaarin mallikoulua käsittele-
vistä selvityksistä.65 

Yhtenäisiä tutkimuksia ja selvityksiä maamme varhaiskasvatuksen sekä päivä-
hoidon historiasta on toistaiseksi vähän. Erillisiä varhaiskasvatuksen vaiheiden 
kuvauksia ovat ainoastaan Sisko-Liisa Hännisen ja Siiri Vallin kirjoittama lasten-
tarhatyön näkökulmaan painottuva historia sekä Anna-Leena Välimäen väitöskirja, 
jossa tarkastelu rakentuu yhteiskunnalliseen ja sosiaalipoliittiseen lähtökohtaan. 
Lisäksi on joitakin paikkakuntiin ja henkilöihin kohdistuvia selvityksiä. Oman 
kuvauksensa ovat saaneet Helsingin, Turun ja Reposaaren päivähoidon vaiheet, ja 
pro gradu -tutkielmana tehtyjä opinnäytteitä ovat Vaasan ja Raahen päivähoidon 

64. Nurmi 1965, 46–49; Salo 1939, 380–413; Kemppinen 2001, 256–260; Ojakangas 1997, 12–17; 
2003, 53–61.
65. Esimerkiksi Halila 1963, 113–114; Iisalo 1991, 121–123; Puhakka 2002, 12–15.
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kuvaukset sekä tarkastaja Elsa Boreniuksesta tehty henkilökuva.66 Selkeiden hen-
kilöhistorioiden kokonaisuutena se on tiettävästi lajissaan ainut lastentarhatyöhön 
liittynyt opinnäytetyö. Pohjois-Suomen lastentarhatyöstä on käytettävissä Raahen 
lisäksi vain Jukka Kinnusen suppea Kajaania käsittelevä selvitys ja Elise Lujalan 
Oulun päivähoidon vaiheisiin liittyvät julkaisut67. Varhaiskasvatuksen historian tut-
kimuksesta vuonna 2001 kootussa yhteenvedossa Martti T. Kuikka käsittelee 
Aukusti Saloon ja Uno Cygnaeukseen liittyvän tutkimuksen lisäksi kansakouluse-
minaarien mallikoulujen lastentarhatyötä sekä paikallisesta lastentarhatoiminnasta 
tehtyjä selvityksiä. Hän nimeää myös tämän tutkimuksen aikakauteen liittyvän 
Juhani Tähtisen68 tekemän kasvatus- ja hoito-oppaiden analyysitutkimuksen, joka 
on lähellä kotikasvatuksen tutkimusteemaa.69

Lastentarhanopettajien koulutuksen alkuvaiheisiin ja niin sanotun perinteisen 
lastentarhatyön toteutukseen liittyvää tietoa antavat tutkimusajanjaksolta Helsingin 
lastentarhatoiminnan kuvaukset sekä Ebeneserkodin juhlajulkaisut ja matrikkelitie-
dot70. Teoreettiseen näkökulmaan Fröbelin pedagogiikasta ja kasvatusfilosofiasta 
Aili Heleniuksen johdattavat artikkelit,71 ja ”Spielgaben”-leikkivälineistön suoma-
lainen kuvaus on löydettävissä Hannele ja Jukka Salmisen julkaisusta72. Kansatie-
teellisestä näkökulmasta suomalaisten lastentarhojen leikkikulttuuria käsittelee 
Marjatta Finnen pro gradu -tutkielmaan pohjautuva julkaisu73. Edellä mainitut jul-
kaisut kuvaavat lastentarhatoimintaan kuuluvan leikin luonnetta ja tuovat selkeästi 
esille sen keskeisen merkityksen lastentarhapedagogiikassa. Nykyleikkiin yhdisty-
vät Aili Heleniuksen leikin asiantuntemukseen perustuva pienten lasten leikkiin 
johdattava teos sekä Marjatta Kallialan leikkiä käsittelevä kansatieteeseen pohjau-
tuva väitöskirja74. 

Pohjoismaista ajankohtaista vertailuaineistoa ovat nelivuotiskausittain tuotta-
neet vuodesta 1925 lähtien järjestetyistä lastentarhanopettajien pohjoismaisista 
kokoontumisista laaditut julkaisut75. Suomessa varhaiskasvatuksen vertailevaa tut-
kimusta on tehnyt Mikko Ojala. Hän vertaa maamme tilannetta kymmenen muun 

66. Hänninen & Valli 1986; Välimäki 1998; Valli 1988; Solhällas Historia 1999; Remmer 1989; Pak-
kanen 1982; Ahonpää 1998; Kursukangas 2001; Meretniemi 2001. 
67. Kinnunen 1985, Lujala 1992, 1998, 2001.
68. Tähtinen 1992.
69. Kuikka 2001, 49–51.
70. Valli 1988; Ebeneserkoti 1890–1922 1923; 50 vuotta Lastentarhaseminaarityötä 1892–1942 1942; 
Lastentarhaseminaari Ebeneser 1992.
71. Helenius 2001a;b. 
72. Salminen & Salminen 1986.
73. Finne 1992.
74. Helenius 1993; Kalliala 1999. 
75. Esim. Tämän päivän lapsi – huomispäivän kansalainen 1965, 108–117.
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maan tekemiin ratkaisuihin sekä tason ja toteutumisen että hoitomuotojen nykyti-
lanteen osalta.76 Laajaa kansainvälistä vertailuaineistoa tarjoaa myös käsikirja, 
josta Suomen ohella löytyvät viittaukset Itävallan, Belgian, Brasilian, Bulgarian, 
Kanadan, Chilen, Saksan, Intian, Israelin, Japanin, Taiwanin ja Yhdysvaltojen frö-
beliläisiin lastentarhavaikutteisiin77. Vastaavaa vertailevaa tietoa on raportoitu var-
haiskasvatuksen historian kansainvälisissä tutkijatapaamisissa esimerkiksi Wal-
dersbachissa Ranskassa elokuussa 199978. Pohjoismaiden välinen tarkastelu osoit-
taa Suomen lastentarhatyön vanhimmaksi, joskin Ruotsissa ja Tanskassa toiminta 
alkoi vielä 1800-luvun puolella, mutta Norjassa vasta vuonna 1918.79 Käsitteet 
eivät pohjoismaidenkaan kesken ole olleet yhdenmukaisia, joten todellinen olosuh-
teiden rinnastaminen vaatii seikkaperäistä käytettyjen käännöstermien ja käsittei-
den selkiyttämistä sekä hallinnon huomioon ottamista. Ikäryhmittelytkin ovat eri 
suuntauksien tavoin ainakin osaksi vaihtelevia jo eri pohjoismaissa.

Kotikasvatuksella oli maamme kasvatuksen historiassa selkeä yhteys sitä täy-
dentäväksi tarkoitettuun kirkolliseen alkuopetukseen. Kotikasvatus on perinteisesti 
ollut lapsen kasvun perusta, ja siihen kohdistetut vaatimukset ovat määräytyneet 
yhteiskunnassa vallinneiden arvostusten pohjalta. Lähtökohtana ovat olleet myös 
kulloisenkin julkisen koulujärjestelmän tavoitteet. 1860-luvulta lähtien vanhem-
pien kasvatusvelvollisuudesta käytettiin kirkon piirissä kirkkolain mukaista nimi-
tystä kotiopetus. Sillä tarkoitettiin lukemisen alkeiden opettelua ja kristilliseen elä-
mäntapaan totuttamista sekä kristinopin perusteiden omaksumista Lutherin Vähän
katekismuksen avulla.80 Kotikasvatuksen laadun tärkeyttä korostettiin kirkon pii-
rissä 1880-luvun Suomessa samoin kuin muissa pohjoismaissa. Sillä katsottiin ole-
van merkitystä paitsi lapselle itselleen, myös kodeille ja perhekunnille, yhteiskun-
nalle ja niiden kaikkien tulevaisuudelle. Kasvatuksella tarkoitettiin ruumiin ja sie-
lun sopusuhtaista kehittymistä totuuden ja hyvyyden palvelukseen. Lapsen ja hänen 
kasvattajansa tuli tehdä työtä ns. pahojen voimien vastustamiseksi ja nuoren ihmis-
elämän suojelemiseksi.81 

Vuokko Melin on käsitellyt tutkimuksissaan laajasti kirkon piirissä annettuja 
opin alkeita. Hänen julkaisuissaan tulee esitellyksi kirkollinen alkuopetus kansa-
kouluasetuksen ja oppivelvollisuuslain säätämisen välisenä aikana82. Seurakuntien 

76. Ojala 1993, 169–183.
77. International Handbook of Early Childhood Education 1992, 193–194, 76–77, 94–95, 129, 136, 
149–150, 155–-156, 217–218, 277, 307, 317–318, 471–472, 504–506.
78. Who does the Child Belong to Before the Age of six? 1999.
79. Hänninen & Valli 1886, 252; Simmons-Christenson 1977,123–126; Holmlund 1996, 80–82.
80. Kirkkolaki vuodelta 1869, §§ 43, 307; Kähkönen 1984, 87; Kilpi 1987, 47.
81. Lasten kotikasvatuksesta 1886, 8–13.
82. Melin 1977, 1980. 
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antama alkuopetus muotoutui lähinnä maaseudun koulumuodoksi, ja Onni Kurvi-
sen tutkimus kohdistuu juuri kirkollisten lastenkoulujen toimintaan kansakoululai-
toksen synnyn jälkeen.83 Alueellisia selvityksiä kirkollisesta opetuksesta on tehty 
Varsinais-Suomessa ja Lapissa. Turun hiippakunnan alkuopetusta koskeva Esko 
Kilven tutkimus käsittelee Melinin tavoin vuosien 1866 ja 1921 välistä aikaa.84

Lapin osalta taas ovat käytettävissä Esko Kähkösen ja Juhani Liukkosen tutkimuk-
set. Kähkönen käsittelee tutkimuksissaan laaja-alaisesti kirkon antamaa kansanope-
tusta85, ja Liukkonen keskittyy väitöskirjassaan katekeettakoulun kehitykseen 
Suur-Sodankylän pitäjässä vuosina 1837–1950. Laajasti koko Lapin koulutoimea 
käsittelee Juhani Lassilan kaksiosainen väitöskirja86, joka ulottuu ajallisesti nyky-
päivään asti. Siinä tarkastellaan kaikkia alueen kuntia ja kuvataan monipuolisesti 
koulutoimen kokonaisuutta, joten mukana on myös alueen kirkollinen opetus. 

Lastentarhojen asemaa kotien, kirkon, koulutoimen ja sosiaalipalvelujen osana 
on syytä lähteä hahmottelemaan valtakunnallisesti ja paikallisesti laadituista histo-
rioista. Maamme lastentarhatyön varhaisin vaihe liittyy kiinteästi kansanopetusjär-
jestelmämme kehittämisen. Toiminnalle määriteltiin 1800-luvun puolivälin jälkeen 
selkeä asema kodin ja koulun välimaastoon sijoittuvana kasvatusinstituutiona. Kan-
sakoulun alimpana asteena sen tuli palvella myös koulun ylimpien luokkien tyttöjen 
lastenhoidon opetusta. Tarkoituksena oli näin parantaa tulevien äitien lastenhoidon 
ja -kasvatuksen taitoja.87

Perheiden auttamisen näkökulmasta lastentarhatyötä eli kotikasvatuksen tuke-
mista on tarkasteltu lastensuojelun historiaa koskevissa tutkimuksissa 1920-luvun 
alkupuolen hallinnonuudistuksen mukaisen jaottelun pohjalta. Köyhäinhoidon ja 
lastensuojelun historia valottaa vaivais- ja köyhäinhoidon piirissä toteutettuja tur-
vattomien lasten kasvuolosuhteiden parantamiseen pyrkiviä toimia. Tältä osin 
vankka aikaisempien tutkimusten edustaja on Panu Pulman ja Oiva Turpeisen kir-
joittama Suomen lastensuojelun historia.88 Kotikasvatuksen tukeminen on rinnas-
tettu sosiaalihuoltoon silloin, kun kyseessä ei ole oppivelvollisuuskouluun liittyvä 
kodin kanssa tehtävä yhteistyö. Nykyisin päivähoidon näkökulmasta lähtevä tutki-
mus liittyy yleisesti sosiaalitoimen viitekehykseen. Varhaiskasvatuksen ja esiope-
tuksen pohjalta taas voidaan painokkaammin tarkastella pedagogiseksi jatkumoksi 
kutsuttuja yhteyksiä koulutoimeen.

83. Kurvinen 1963.
84. Kilpi 1987.
85. Kähkönen 1982, 1984.
86. Lassila 2001.
87. Hänninen & Valli 1986. 55–56; Nurmi 1965, 44, 50–51.
88. Pulma & Turpeinen 1987.
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Suomalaisia pikkulastenkouluja sekä maamme alkuopetusta ja lastentarhatyötä 
koskevia viittauksia liittyy useisiin viimeaikaisiin, 1800-luvun lopun suomalaisia 
aatevirtauksia sekä kasvatus- ja opetusoloja kuvanneisiin tutkimuksiin. Ne valotta-
vat opetusolojen toteutumisen moninaisuutta ja vahvistavat myös kuvaa käytössä 
olleiden käsitteiden ja nimityksien moninaisuudesta. Uno Cygnaeus on myös hen-
kilönä tuotu esiin uudessa valossa89. Tutkimusten painopiste on kuitenkin laajoissa 
kasvatuskysymyksissä, ja lastentarhat jäävät edelleen vähäiselle huomiolle.90 Kiin-
teitä yhteyksiä Pohjois-Suomen lastentarhatyöhön ja koulutoimen aktiivisiin toimi-
joihin löytyy perhekeskeistä kasvatusta koskevasta Oili Parjon väitöskirjasta, joka 
käsittelee valtakunnalliseksi laajentuneen kotikasvatusyhdistyksen kahta ensim-
mäistä vuosikymmentä.91

Keskushallinnon aseman tarkastelussa on 1800-luvun osalta ollut tarkoituksen-
mukaista selvittää opetusministeriön, kouluhallituksen ja sosiaalihallinnon vai-
heita. Opetusministeriön esittelyyn liittyvissä kirkollisen alkuopetuksen kuvauk-
sissa on Markku Heikkilä hyödyntänyt pääasiassa Melinin tutkimuksia. Selvitykset 
liittyvät virallisen koulutuspolitiikan ja kansanopetuksen kehittämisen esittelyyn. 
Lastentarha- ja -seimitoiminta tulee esille vain Cygnaeuksen aloittaman Jyväskylän 
seminaarin mallikoulun yhteydessä.92 Kouluhallituksen 100-vuotishistoria antaa 
yleiskuvan keskusviraston kehittymisestä ja viraston osastojen ja toimistojen hen-
kilöstöstä, mutta 1920-luvulla tapahtuneen hallinnon uudelleenorganisoinnin tar-
kempiin vaiheisiin ja muutosperusteisiin se ei kuitenkaan yksityiskohtaisesti 
puutu93. Kriittisemmän näkökulman kouluhallituksen tarkasteluun tarjoaa Jukka 
Rantala paneutumalla keskusviraston toimintaan ”poikkeuksellista tyypillisyyttä” 
tutkimalla94. Tässä tutkimustyössä kouluhallituksen juhlakirjan seikkaperäisen 
henkilöstöluettelon avulla on ollut mahdollista varmentaa muualta ilmi käyneitä 
tietoja virkamiesten toimipaikkojen vaihtumisesta sekä ajoittain vaikeasti jäljitettä-
vien, mutta 1900-luvun alulle tyypillisten sukunimien suomentamisten osalta.95

Osa Pohjois-Suomen koululaitoksessa työskennelleistä lastentarhatyön aloitteente-
kijöistä päätyi uransa edetessä kouluhallituksen viranhaltijoiksi.

Keskushallinnon merkitys ja valtiovallan taloudellisen avun tarpeellisuus pai-
kallisen kasvatustyön edistämisessä käy ilmi Päivi Lipposen väitöskirjasta96. Tutki-

89. Siltala 1999; Ojakangas 1997; 2003.
90. Ripatti 2002; Laamanen 2000.
91. Parjo 2003.
92. Heikkilä 1985.
93. Somerkivi & Cavonius & Karttunen 1979.
94. Rantala 2003.
95. Somerkivi & Cavonius & Karttunen 1979.
96. Lipponen 2006.
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mus kohdistuu Kuopion seudun kansakouluhankkeiden toteutumisen haasteellisuu-
teen valtion, kunnan ja kyläyhteisöjen kannalta, ja siitä löytyy yhtymäkohtia lasten-
tarhoille esitetyn valtionapumenettelyn merkitykseen. Laajempi pedagoginen 
yhteys lastentarhatyöhön sisältyy Tuula Hyyrön väitöskirjaan, joka käsittelee ala-
kansakoulunopettajien valmistusta Suomessa vuosina 1866–1939. Opetusta saanei-
den lasten ikäryhmät ovat hyvin läheiset, mutta opettajankoulutuksen esittelyssä 
yhteistyön kehittelyn aika ajoittuu 1920-luvulle. Sitä Hyyrö käsittelee tutkimukses-
saan yhden alaluvun verran.97 

Edellä esitetty tutkimuskartoitus osoittaa, että lastentarhatyötä käsitellään 
maamme kasvatus- ja opetusjärjestelmää koskevissa tutkimuksissa yleensä vain 
viitteellisesti tai se sivuutetaan kokonaan. Maininnat liitetään yleensä 1800-luvun 
lopun kansakoulunopettajien valmistukseen ja lastentarhan sosiaalipoliittiseen teh-
tävään. Lastentarhatoiminnalla on sekä kasvatusfilosofisen lähtökohtansa perus-
teella että koulua edeltävänä kasvatusinstituutiona kiinteä yhteys ajankohdan koti-
kasvatuksen toteuttamiseen. Lastentarhojen sosiaalipoliittisen tehtävän kannalta 
korostuu filantrooppisesta ajattelusta liikkeelle lähtevän ja nykyistä sosiaalipedago-
gista tehtävää korostavan toimintaluonteen selvittäminen. Olennaista työn lähtö-
kohdalle on kotikasvatuksen ja lastentarhatyön yhteys, johon liittyvät lastentarhan 
opetuksellinen, suojelukasvatusta korostava ja ennaltaehkäisevän kasvatuksen 
määrittely.

Useat koulu- ja sosiaalitoimea käsittelevät historiat sisältävät kotikasvatuksen 
tukemiseen liittyvästä lastentarhatyöstä vain lyhyitä maininnanluonteisia lähtökoh-
tatietoja. Yleistä on myös se, että lastentarhatyö on omaa maatamme koskevassa 
kasvatuksen historian kirjoituksessa väliinputoajan asemassa. Eri paikkakunnilla 
laadituissa koulutoimen historioissa on kouluhallituksen ohjaama lastentarhatyö – 
sekä kansanopetusosaston alainen että lastensuojeluosaston valvoma kasvatustyö – 
saanut yleensä vähän huomiota. Syynä on ensisijaisesti 1920-luvun hallinnonala-
muutos, jonka vuoksi lastentarhan ja koulutoimen hallinnollinen yhteenkuuluvuus 
jäi niin lyhytkestoiseksi, että sitä ei pidetä tarpeellisena esitellä kouluhistorioiden 
yhteydessä. Lisäksi 1800-luvun loppua ja itsenäisyyden alkuaikaa koskettelevat 
tutkimukset kohdistuvat yleensä eri tavoin yleiseen kansanopetukseen tai kansa-
koulujärjestelmään liittyneiden teemojen tarkasteluun, jolloin kodin ja koulun väli-
maastoon liittyvien asioiden selvittäminen jäi tarpeettomaksi koetuksi sivujuon-
teeksi. Sosiaalitoimessa taas lastentarhatyön ennaltaehkäisevä luonne on osaltaan 

97. Hyyrö 2006, 263–265.
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johtanut siihen, että esillä ovat yleensä muut voimakkaammin lastenhuollon ja sosi-
aalityön ongelma-alueisiin liittyvät työmuodot.

Aikaisempaa tutkimustietoutta on edellä kuvattujen monipolvisten yhteyksien 
vuoksi ollut syytä hakea niin kasvatuksen kuin sosiaalitoimenkin eri sektoreilla teh-
dyistä tutkimuksista. Aikaisemman tutkimustiedon kartoittaminen on suurelta osin 
ollut yksittäisten hajatietojen kokoamista tueksi lastentarhatyön vaiheiden moniin 
yhtymäkohtiin. Tämän tutkimuksen kannalta tietojen liittyminen kulloisenkin tut-
kimuksen oheistiedoksi on merkinnyt sitä, että aiheen alkuperäislähteistä ei ole 
useinkaan löytynyt viitteitä toisen käden lähteiden kautta. 

1.5 Tutkimuksen aihe ja menetelmät 

1.5.1 Tutkimustehtävä

Tässä tutkimuksessa on tarkoitus kartoittaa maamme lastentarhatoiminnan varhais-
vaiheisiin 1800-luvun loppupuolella liitettyjä ja yhteiskunnan hyvinvoinnin edistä-
miseen tähdänneitä pedagogisia päämääriä. Valtiovallan yhtenäisen tuen ja valvon-
nan piiriin lastentarhatyö tuli 1900-luvun alkupuolella. Ennen tutkimusajanjakson 
päättymistä, vuotta 1938, tapahtui muutoksia alan keskushallinnossa ja saatiin pää-
tökseen monivaiheinen lastentarhojen hallintovastuun määritellyt lainsäädäntötyö. 
Tutkimus kattaa maamme kansanopetusjärjestelmään ehdotetun varhaiskasvatuk-
sen samoin kuin itsenäisenä alkaneen lastentarhatyön syntymisen. Esiin tulleiden 
yleisten kasvatusnäkemysten ja niitä tukeneiden hallinnollisten toimien pohjalta 
edetään toiminnan paikkakuntakohtaiseen tarkasteluun. Sen moni-ilmeisyydestä 
käytetään esimerkkinä lastentarha-aatteen leviämistä Pohjois-Suomen alueella.

Tutkimuksen keskeinen käsite on lastentarha, ja tietoa haetaan sen toteutumi-
sen alkuvaiheista sekä kehityksestä yhtenä kasvatusinstituutiomuotona. Koko 
maata koskien selvitetään ideologisen uranuurtajatyön eteneminen valtiovallan 
tukemaksi lakisääteiseksi toiminnaksi. Sen rinnalla tarkastellaan lastentarhatyön 
käytännönläheistä kehittymistä paikkakuntakohtaisena, aktiivisten aloitteentekijöi-
den aikaansaamana ja keskushallinnon avustamana lasten kotikasvatuksen tuki-
jana.

Tutkimuksen päätehtävänä on selvittää ennen vuotta 1938 maassamme toteu-
tuneen lastentarhapedagogiikan valtakunnalliset kehittämispyrkimykset ja osoittaa 
paikallisen toteutumisen erilaisia ilmenemispiirteitä Pohjois-Suomessa. Tutkimus-
kokonaisuutta eritellään yksityiskohtaisemmin seuraavien tarkentavien kysymyk-
sien avulla:
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1. Millaiset pedagogiset päämäärät ohjasivat lastentarhatyön alkuvaiheita?

2. Kuinka valtakunnallinen ohjaus ja keskushallintoa koskenut päätöksenteko 
suuntasi lastentarhatyön kehittymistä yhteiskuntaa palvelevana kasvatusinsti-
tuutiona?

3. Miten lastentarhahankkeiden pedagogisuus ja yhteiskunnallinen suuntautunei-
suus toteutuivat paikallisesti? 

Ensimmäinen kysymys liittyy kiinteästi maamme lastentarhatyön kahdenlaisiin 
ideologisiin korostuksiin ja toiminnan pedagogisen merkityksen erilaisiin paino-
tuksiin. Suomalaisen lastentarhatyön lähtökohdat kiinnittyvät Saksasta saatuihin 
vaikutteisiin, joten maahamme omaksutun työn teoreettinen perusta pohjautuu 
siellä vallinneisiin ja maahamme eri vuosikymmeninä saadun koulutuksen myötä 
omaksuttuihin näkemyksiin. Toisessa kysymyksessä paneudutaan selvittämään, 
kuinka maamme keskushallinnon kehittämisen yhteydessä välillisesti vaikutettiin 
kotikasvatuksen tukemiseen ja mikä muotoutui maassamme vallitsevaksi lastentar-
hapedagogiikan käytännöksi tutkimusajanjakson aikana. Kolmanteen kysymyk-
seen vastaaminen keskittyy antamaan tietoa siitä, milloin ja millä paikkakunnilla 
lastentarhat toimivat sekä ketkä olivat aloitteentekijöitä. Samalla tuodaan julki pai-
kallisten ratkaisujen erityispiirteet ja keskushallinnon tukitoimet, joita on yleensä 
pidetty välttämättöminä yksittäisen lastentarhahankkeen kannalta. Vaikka tutki-
muksessa ei juuri edetä yksilökohtaiseen perheen tai lasten kasvun ja kehityksen 
tarkasteluun, ilmenee toteutuneen lastentarhatyön merkitys joissakin annetuissa 
palautteissa ja ainakin toiminnan laajentamistarpeiden yhteydessä.

1.5.2 Tutkimustyön tasot

Valtakunnallisen ja paikallisen eli niin makro- kuin mikrotason teoreettisena perus-
tana toimii johdannossa esitelty kasvatusfilosofiaan pohjautuva tieto lasten-
tarha-aatteesta ja sen pedagogisista suuntauksista. Tutkimuksen avulla pyritään 
osoittamaan, millaiseksi lastentarhapedagogiikan asema muotoutui itsenäisyyden 
ensimmäisten vuosikymmenien aikaisessa kehityksessä. Samalla tässä tutkimuk-
sessa halutaan selvittää se, millaisiin asioihin kunkin lastentarhan vastuullisen joh-
don ja keskushallinnon vuorovaikutus keskittyi.

Tutkimustyö käynnistyi valtakunnallisten vaiheiden selvityksellä ja eteni paik-
kakuntakohtaiseen tarkasteluun. Lähtökohtina olivat maamme lastentarhatoimin-
nan alkuvaiheiden yhteys kansanopetuksen kehittämiseen ja opetustoimen hallin-
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nonalaan sekä toisaalta sen muuntuminen sosiaaliseksi auttamistehtäväksi ja koti-
kasvatuksen tukemiseksi määritellyksi toiminnaksi. Koska näistä kahdesta eri 
tavoin painottuneesta lähtökohdasta ei ole johdonmukaista kuvaa antavaa tutkimus-
tietoa, oli pedagogisen tarkastelun perustaksi luotava lastentarhatyön ideologista 
kehitystä kuvaava viitekehys. Siihen tukeutuen on voitu esitellä maamme lastentar-
hatyön varhaisimpia vaiheita ja edetä myös 1920-luvulla käytyyn hallinnonalakes-
kusteluun. Vaihtoehdoiksi asetettiin koulu- tai sosiaalitoimen työmuotoihin yhdis-
tyminen. Ristiriitaisten kannanottojen pohjalta syntynyt hallinnonalapäätös ohjasi 
lainsäädännön kehittämistä sosiaalihallinnon alaisuudessa. Siksi hallinnon liittämi-
nen yhdeksi tutkimuskysymykseksi on pedagogiikan tarkastelun kannalta tarpeen. 
Siihen pohjautuen voidaan tuoda esille se, miten valtiovalta ohjasi ja valvoi kasva-
tustavoitteiden toteutumista ja suuntasi lastentarhatyön yhteiskunnallista merki-
tystä.

Tutkimuksessa pyrittiin tietoisesti hahmottamaan makro- ja mikrotason keski-
näinen yhteys ja säilyttämään tutkimuskokonaisuus selkeänä. Yhteiskunnan tuke-
massa toiminnassa korostuvat helposti vaikuttavien tekijöiden runsaus ja monita-
soisuus, joten eri tason yhteyksien ja vastuusektoreiden kerroksellinen hahmottelu 
auttoi eri tekijöiden vaikutuksien arviointia. Päiviö Tommilan laatima kylätoimin-
nan monitieteistä tutkimuskokonaisuutta selkiyttävä ja integroitumisprosessin osa-
tekijöitä havainnollistava kaavio98, jossa on kuvattu paikallis- ja yleiskulttuuriin 
kuuluvien tekijöiden yhdistyminen kyläyhteisössä, auttoi jäsentämään tähän tutki-
mukseen rajattua lastentarhojen alkuvaiheisiin liittyneiden eritasoisten tekijöiden 
vaikuttavuutta. Tämän tutkimuksen kannalta läheiseltä tuntui myös kylätutkimusta 
johtaneen Tommilan ajatus tuon projektin tarkoituksenmukaisuudesta: ”… toisaalta 
tavoitteena on tietää, miten nykytilaan on tultu, toisaalta miten löydettäisiin vanho-
jen jo liki katkenneiden traditioiden pohjalta uusia ratkaisuja tulevaisuutta var-
ten”99. Juuri tuon alkuperäisen suomalaisen lastentarhatyön näkyväksi tekeminen 
tuonee esille myös moninaisuutta, joka voi toimia uusien ratkaisujen virikkeenä. 

Tommilan esittämää kaaviota100 soveltaen on tutkimuksessa esille tulevia, las-
tentarhatyöhön vaikuttavia valtakunnallisia ja paikallisia tekijöitä hahmotettu jat-
kossa kuvatulla tavalla. 

98. Tommila 1980, 115, 123. 
99. Tommila 1980, 117.
100. Tommila 1980, 123.
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Kaavio 1. Lastentarhahankkeeseen vaikuttavat tekijät.

Yksittäiseen lastentarhahankkeeseen kohdistuvia valtakunnallisia tekijöitä ovat 
yleisesti määritellyt kasvatus- ja koulutustavoitteet, valtiopäivien ja eduskunnan 
kunakin ajankohtana valitsemat toimenpiteet, keskushallinnon ohjaus- ja valvonta, 
toimintaan liittyen annetut lait ja muut säädökset, lastentarha-aatteesta tehty sovel-
lus ja monin tavoin toimintaedellytyksiin vaikuttava talouselämä. Näiden edellä 
esiteltyjen osatekijöiden määrittelemän kokonaistilanteen selvittäminen edellyttää 
makrohistoriallisella otteella toteutetun kehityskulun selvittämistä. Valtakunnallis-
ten tekijöiden heijastuminen yksittäiseen lastentarhahankkeeseen käy puolestaan 
ilmi mikrohistorian avulla tehdyssä selvityksessä. Paikallisella tasolla käynnistä-
vänä voimana on yleensä kasvattajien aloitteellisuus ja asiantuntemus. Hankkeelle 
tarvitaan myös kunnallisten päättäjien hyväksyntä, ja toiveena on yleensä myös 
taloudellinen tuki. Lopulliseen toiminnan käynnistymiseen vaikuttaa tavoitteiden 
mukaisten toimintaedellytysten aikaansaaminen. Se kattaa sekä aineellisia että hen-
kisiä resursseja.

Johtoajatuksena on selvittää kunkin lastentarhahankkeen paikalliset aloitteen-
tekijät ja edistyminen eri yhteistyöryhmien toiminnan tuloksena. Paikkakuntakoh-
taisessa tarkastelussa ei taustatekijöinä painoteta erikseen päättäjien puoluetaustoja 

                 Valtakunnalliset tekijät 

 
 kasvatus- valtio-  keskus- lait ja lasten- talous- 

 ja koulutus päivät / hallinto muut sää- tarha-aate elämä 

 tavoitteet   eduskunta (KH, SM) dökset  

 

 

 

       lastentarha- 

           hanke 

 

  

 
  kasvatuksen asiantunti-              kunnallinen päätösvalta  toimintaedellytykset 

  juus ja aloitteellisuus ja yhteiskunnalliset  ja -tavoitteet  

   näkemykset 

 

                   Paikallisesti tekijät 
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tai esityksien tekijöiden ja muiden päättäjien puoluepoliittisia lähtökohtia tai yhte-
yksiä. Tietoinen rajaus on myös se, että tutkimuksessa ei johdonmukaisesti paneu-
duta aloitteentekijöiden ja työhön eri tavoin osallistuneiden henkilökohtaisiin kris-
tillisiin ja muihin aatteellisiin näkemyksiin eikä esimerkiksi naisjärjestötyöhön liit-
tyneisiin yhteyksiin. Niitä ei myöskään jätetä ilmaisematta silloin, kun lähde-
aineisto on selkeästi tuonut asian julki. Tarkastelussa keskitytään kasvatuksellisten 
perusteiden esilletuomiseen ja lastentarhatoiminnan vaikuttavuuden tavoitteisiin. 
Kasvatuslähtökohtien korostumisesta huolimatta tarkastelua ei uloteta syvällisesti 
opetussuunnitelmiin ja niiden toteutumiseen. Syynä tähän on lastentarhatoiminnan 
aihekeskeinen pedagoginen työskentelytapa101 ja eri paikkakunnilla säilyneen läh-
deaineiston laajuuden vaihtelu.

Pohjois-Suomena tässä tutkimuksessa pidetään vuoden loppuun asti 1938 voi-
massa ollutta Oulun läänin alueellista määrittelyä, koska se tuolloin kattoi koko 
nykyisen Oulun ja Lapin läänin alueen. Tunnusomaista tälle laajalle alueelle olivat 
harva asutus ja pitkät välimatkat. Kaupunkeja oli yhteensä viisi, eli perustamisjär-
jestyksessä Oulu (1605), Tornio (1629), Raahe (1649), Kajaani (1651) ja Kemi 
(1869). Neljä viidestä (Oulu, Tornio, Raahe, Kajaani) oli perustettu Ruotsin vallan 
aikaan vesiteiden äärelle merkittäviksi kauppapaikoiksi. Neljä kaupunkia viidestä 
(Oulu, Tornio, Raahe, Kemi) taas sijoittui Perämeren rannikolle, ja Kajaanin vaiku-
tuspiiriin kuuluivat Oulujärven tarjoamat tärkeät liikenneyhteydet. Rovaniemi oli 
näiden viiden kaupungin lisäksi merkittävä keskus Lapin alueella, mutta sen pit-
kään vireillä ollut kuntamuodon muutos maalaiskunnasta kauppalaksi toteutui 
vasta vuonna 1929. Sinne eivät myöskään lastentarhatoiminnan ajatukset vielä vuo-
teen 1938 mennessä olleet juurtuneet.

Kaupunkien ja maalaiskuntien kunnallishallinto, taloudelliset edellytykset ja 
koulutoimelle asetetut vaatimukset poikkesivat toisistaan tutkimusajankohtana. Itse 
kaupunki oli keskeinen kasvun ydin, mutta sen vaikutukset näkyivät myös laajalla 
ympäröivällä alueella. Tämän vuoksi tutkimuksessa joudutaan käsittelemään rin-
nan kaupungin ja maaseudun erilaisia olosuhteita ja asiayhteyden niin vaatiessa täs-
mentämään ilmaisua kuntamuodon esille tuomisella. Vastaavasti erikseen tuodaan 
esille ne muutokset, jotka liittyvät tutkimusajankohtana tapahtuneisiin kuntaliitok-
siin. Kaupunkiseudusta puhuttaessa tarkoitetaan laajaa kaupungin ja maalaiskun-
nan, jopa maalaiskuntien, yhtenäistä talousaluetta. Osa teollisuuslaitoksista raken-
nettiin kaupunkialuetta edullisemmalle paikalle maalaiskunnan puolelle. Osa työn-

101. Lastentarhatoiminnan keskeinen pedagoginen lähtökohta oli kokonaisopetuksen tavoin toteutettu, 
lapsen läheiseen elämänpiiriin kuulunut teema, josta tutkimusajankohtana käytettiin vaihtelevasti nimi-
tyksiä keskusesine, keskusaihe tai kuukausiaihe, kuten on esitelty luvussa 1.2.3.
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tekijöistä asui kaupungissa, osa läheisellä maaseudulla. Myös osa kaupungissa 
työskentelevästä väestöstä asui kaupungin rajojen ulkopuolella. Syynä oli usein 
työpaikan sijainti, mutta vielä yleisemmin raha: kaupungin asutusta ja rakennustoi-
mintaa säätelivät tiukat rakentamis- ja asemakaavamääräykset, kun taas maalais-
kuntien puolella rakentaminen oli vapaamuotoista sekä rakentamistapojen että tihe-
yden suhteen ja siten myös kustannuksiltaan kaupunkirakentamista edullisempaa.

1.5.3 Menetelmälliset lähtökohdat

Historia tarjoaa ihmiselle tavan ymmärtää elämäänsä ja saada ote sen puitteista. Se 
mahdollistaa myös sellaisen teoreettisen viitekehyksen rakentamisen, jonka avulla 
pedagogisten näkökulmien esiintymistä kasvatustoiminnassa voi tarkastella sosiaa-
lisen päätöksenteon näkökulmasta.102 Kuten jo aiemmin on käynyt ilmi, tämän tut-
kimuksen taustalla on ollut tutkijan henkilökohtainen, ammatillista lisäymmärtä-
mystä kaivannut pohdinnan aihe: mikä on aiheuttanut lastentarhatyön kasvatusteh-
tävän ja sosiaalihuollollisten auttamispyrkimysten välisen vastakkainasettelun? 
Kyseisen varhaiskasvatuksen, kansanopetuksen ja sosiaalitoimen välisen proble-
matiikan selvittäminen on ollut yksi tämän tutkimuksen keskeisistä taustakysymyk-
sistä, sillä ristiriitaisuus on koettu niin paikallisessa arkisin toteutuvassa toimin-
nassa kuin valtakunnan tason kehittämistyössä. Pinnallinen vastaus on saatu 
1920-luvulla tapahtuneesta keskushallintouudistuksesta, mutta se ei ole selittänyt 
paikallisestikin vallinnutta ristiriitaa, jossa koulutoimi on usein tulkinnut lastentar-
hatyön pelkäksi sosiaalitoimeksi ja sosiaalitoimi puolestaan pitänyt lastentarha-
työtä liian kasvatuspainotteisena ja pedagogista tavoitteellisuutta liiaksi korosta-
vana sektorinaan. Tämän henkilökohtaisen kokemuksen vuoksi oli tutkimuksen 
alkuvaiheessa syytä pohtien tehdä tietoiseksi Kalelan103 toteamus siitä, että oman 
työn hallitseminen edellyttää omien ennakkonäkemysten tunnistamista ja erittele-
mistä.

Historia on yksi niistä tavoista, joiden avulla hallitsemme elinympäristöämme. 
Historiantutkijan tehtävänä on punnita ilmiöiden välisistä yhteyksistä esitettyjen 
väitteiden kestävyyttä. Myös historian jättäminen esittämättä on historiaa.104 Nuo 
väittämät ovat keskeisiä tämän tutkimuksen rajauksen kannalta. Varhaiskasvatuk-
sen historia on maassamme suurelta osin juuri unhoon jätettyä historiaa. Vaiettujen 
yhteyksien monipuolinen etsiminen on ohjannut tämän tutkimuksen rajausta ja 

102. Kalela 2000, 49; Depaepe 2003, 190–191.
103. Kalela 2000, 40.
104. Kalela 2000, 24, 26–28.
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rakennetta. Ratkaisuna on makro- ja mikrotason rinnastaminen ja pyrkimys aiem-
min yleensä kaksijakoisena esitetyn kehityksen yhtäaikaiseen tarkasteluun sekä 
mahdollisten lastentarhapedagogiikan eritasoisten yhteyksien julkituomiseen. Hal-
linto on usein esitetty arkityön etäisenä taustavaikuttajana, mutta nyt tavoitteena on 
selvittää, miten nuoren itsenäisen valtion hallinnon keventämistoimet ja muutokset 
vaikuttivat lastentarhatyön asemaan: opetusta ja kasvatusta vai kasvatusta ja lasten-
suojelua. 

Lastentarhatyön varhaiseen tarkasteluun liittyy sen luonteen vuoksi kasvatuk-
sen sosiaalihistoriallista analyysiä, perheiden elinolosuhteiden muotoutumista 
yhteiskunnallisen kehityksen seurauksena ja elinkeinoelämän muutosten vaikutuk-
sia. Tähän tutkimukseen voi Haapalan105 rajausten mukaan yhdistyä ”köyhän mie-
hen” historiaa, sosiaalisten ryhmien historiaa, mentaliteetin tutkimusta ja rakentei-
den kuvausta, jotta voidaan osoittaa, miten yhteiskunta toimii. Lastentarhatyön vai-
heiden tutkimuksessa ei voi sivuuttaa toiminnan ja vallitsevien yhteiskunnallisten 
tekijöiden merkitystä. On otettava huomioon, miten yhteiskunta vaikutti toiminnan 
kehittymiseen, ja vastavuoroisesti se, miten lastentarhatyön avulla on pyritty vai-
kuttamaan yhteiskunnalliseen kehitykseen106. Vaikuttaminen ja sen suunta ovat 
keskeisiä juuri sosiaalipedagogisia kasvatuspäämääriä tarkasteltaessa. Julkituota-
via ovat myös ne keinot, joilla vaikuttamiseen pyritään. Kasvatuksen kohdalla kai 
yksinkertaistetaan usein: raha vastaan kasvatuspäämäärät.

Tutkimuksen kohteena oleva lastentarhatyö on aina kohdistunut läheisesti per-
heen sisäisiin ilmiöihin, mutta tutkimuskysymysten mukaisesti kotikasvatusta ei 
oteta erikseen tarkasteltavaksi. Käsitteen selvittäminen on kuitenkin ollut tarpeen 
kotikasvatusta tukevan ja ennalta ehkäiseväksi määritellyn kasvatuksen rajaami-
sessa. Vanhemmille asetetut tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi ilmenevät 
välillisesti kodin ulkopuolelta tarvittavalle tuelle asetetuissa kasvatustehtävissä. 
Kehitystä ovat ohjanneet aatteelliset näkemykset kansanopetuksen järjestämisestä 
ja kansan perussivistyksen lisäämisen tarpeellisuudesta, minkä lisäksi lastentarho-
jen on katsottu kansakoulujen tavoin varmentaneen perheen kasvatustehtävää107. 
Kotikasvatuksen tukemisesta vallinneet näkemykset ovat liittyneet myös toiminnan 
rahoituspäätöksiin. Lastentarhojen alkuvaiheiden talouskehityksessä keskeistä on 
ollut se, miten aloitteentekijät ovat pyrkineet omilla toimillaan kattamaan kustan-
nukset ja toiminnan jatkuvuuden. Rahoitukseen on valtiovallan tukitoimien ohella 
liittynyt myös toisen julkisen rahoitustahon eli kuntien osallistuminen toiminnan 

105. Haapala 1989, 18–23.
106. Kalela 2000, 99–100; Burke 1996, 29–30.
107. Antikainen & Rinne & Koski 2000, 52–53, 58.
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ylläpitämiseen. Tarkkoja vertailukelpoisia markkamääriä ei ole tarkoituksenmu-
kaista tutkia. Talouden tarkastelu liittyy kiinteästi toimintaedellytysten saamiseen 
ja välillisesti siihen, mikä taho oli valmis panostamaan lastentarhatyöhön. Kasva-
tuksen arvostusta kuvaa eri rahoitustahojen suhtautuminen. Samalla ainakin julki-
sen rahoituksen saantiin liittyy tiettyjen normien rakentuminen, mikä sekin on ollut 
osoitus yhteiskunnan tulevaisuutta rakentavista kasvatusvalinnoista ja kehitykseen 
kohdistuvista arvostuksista.

Eri paikkakuntien hankkeita ohjasivat toisistaan poikkeavista päämääristä läh-
teneet toiminnan tavoitteet, mikä johtaisi helposti myös vertailujen tekemiseen. 
Perinteisen historiantutkimuksen perustein se ei ole suotavaa. Sosiaalihistorian 
menetelmien mukaan on tarpeen ainakin painottaa ja olla tietoinen tutkimuskohteen 
eri puolista ja toteutumisen lähtökohdista. Burken mukaan vertailua voidaan teh-
dään samaa rakennetta edustavien yksiköiden eli biologista kielikuvaa käyttäen 
saman lajin eri yksilöiden välisenä, ja Durkheimin käsitysten mukaisesti niitä voi-
daan selkiyttää erilaisten kielellisten ilmaisujen avulla108. Tässä tutkimuksessa eri-
laisuus tulee selkeästi esille eri kaupunkiseutujen toisistaan poikkeavan elinkeino-
rakenteen, maantieteellisen aseman ja taloudellisen vaurauden osalta. Oletettavaa 
on, että kyseiset tekijät vaikuttavat erityisedellytysten ohella kunkin kaupunkiseu-
dun omaleimaisiin ratkaisuihin sekä lastentarhatyön perusteiden ja tarkoituksen tul-
kintoihin. Sen vuoksi tutkimuksessa on ollut tarkoituksenmukaista koota paikka-
kuntakohtaisten tutkimustietojen yhteenvedoksi vielä ajanjakson kattava ja lasten-
tarhatyön toteutumisen luonnetta esittelevä alaluku.

Tässä tutkimuksessa ei lähdetä erittelemään lastentarhatyön eri työmuotoja ja 
eri-ikäisten lasten toimintaa. Johdonmukaisen erillisen kysymyksenasettelun ulko-
puolelle jäävät esimerkiksi välitysluokan eli koulun aloittamista edeltävän lasten-
tarhavuoden erillispiirteet, niin sanotun puoli- ja kokopäivätoiminnan eriyttäminen 
tai eri sukupuolille annettuihin kasvumahdollisuuksiin paneutuminen. Luotettavan 
tiedon saaminen edellä esitetyn kaltaisista seikoista edellyttäisi nyt käytössä ollutta 
aineistoa laajempaa opetussuunnitelmatietoa. Paikkakuntakohtaisten hankkeiden 
tarkastelussa liikutaan silti mikrohistorian tasolla. Sosiaalipedagogisen painotuksen 
yhteydessä voidaan hyvällä syyllä puhua myös syrjäytyneiden historiasta. Edellä 
esitettyjen johtopäätösten rinnalle nousevat Ginzburgin esittämät tulkinnat. Mikro-
historia on määritelty paikallishistoriaksi, mutta sille löytyy Gonzalesin mukaan 
myös kaksi muuta vaihtoehtoa. Materiaalisen historian käsitteellä voidaan kuvata 
”pientä, heikkoa, feminiinistä, tunteellista ja äidillistä”. Fröbelin lastentarhapeda-

108. Burke 1996, 22–23.
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gogiikan elämänyhteyteen liittyy pallon ohella myös kuutio, johon voi ainakin osin 
yhdistää mikrohistorian yin-vaihtoehdon. Se ilmentää ”feminiinistä, säilyttävää, 
maanläheistä, suloista, hämärää ja tuskallista”. Henkilökohtaisen tutkimuskoke-
muksen yksi osa on ollut tarkastella menneisyyden tietoa pohtimalla, miten eri yksi-
tyiskohtien muodostama kokonaisuus voidaan suhteuttaa nykyaikaan yhtenä kehi-
tyksen vaiheena. 109

Tutkimuksen perustana on luonnollisesti tutkijan oma historiakuva, ja sen rin-
nalla tulee huomioida tutkimuksen eettiset peruslähtökohdat. Tutkimusprosessin 
etenemiseen kuuluvat sen edistyessä tehtyinä ratkaisuina kohteen valinta, näkökul-
man valinta ja näkökulman merkittävyys. Perinteisesti historiantutkimukseen liitty-
vät erilaiset arvolähtökohdat. 1990-luvun lopulta lähtien on korostettu historian 
koostuvan niistä merkityksistä, joita historiankirjoittaja antaa menneisyyden 
ilmiöille.110 Tämä johtaa pohtimaan tutkijan omaa asiantuntemusta ja sen merki-
tystä tutkimusdiskurssin tuottajana. Lastentarhatyön omaleimaisen toimintasisäl-
lön, tyypillisten toimintamateriaalien ja tutkimusajankohtana maassamme toteute-
tun selkeän pedagogisen mallin tuntemus on vaillinaisen lähdeaineiston vuoksi joh-
topäätösten tekemisessä välttämätöntä. Muun muassa hakemus- ja toimintakerto-
mustietojen avulla voi pedagogiikan tuntemukseen pohjautuen tehdä luotettavia 
päätelmiä silloinkin, kun työskentelyn nimitykset vielä ovat horjuvia ja päätöstie-
dot puutteellisia. Toisaalta aiheen tuntemus voi vaarantaa ennakkokäsityksistä 
vapaan tiedon tuottamisen. Sen uhkan tutkija on tässä työssä pyrkinyt tiedostamaan 
ja välttämään. Samoin pyrkimyksenä on ollut jatkuvasti muistaa, että aidon diskurs-
sin aikaansaamiseksi tutkimustyön luonteeseen kuuluu myös ottaa huomioon käy-
tetty kieli. Siinähän tulisi päästä alan ammattikielen ylittävään ilmaisuun. Merkit-
tävyytensä tutkimus saanee rakenteesta, jossa pyritään löytämään yhteisen pedago-
giikan erilaiset tulkinnalliset lähtökohdat, tarkastelemaan niitä rinnakkain ja selvit-
tämään paikallisen tason hankkeiden erilaisia ja yhteisiä lähtökohtia.

1.5.4 Tutkimuksen toteuttaminen ja lähdeaineisto

Pohjois-Suomessa ensimmäisten lastentarhojen perustaminen toteutui 1900-luvun 
alussa, mutta yleisesti maamme lastentarhojen kehittyminen alkoi kansakoulujär-
jestelmän luomiseen liittyneenä 1800-luvun lopulla. Silloinen käsitys kotikasvatuk-
sen tukemisesta perustui vallinneisiin koti- ja koulukasvatuksen määrityksiin, ja 
kotien rinnalla toimimisesta oli jo kansakoulujärjestelmän luomisen yhteydessä 

109. Ginzburg 1996, 170, 191.
110. Kalela 2000, 45, 76–78.
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muodostunut lastentarhatyön perustehtävä. Ja kuten johdannossa on jo aiemmin 
perusteltu, tutkimuksen viitekehyksen muodostaa lastentarhatyön kahden teoreetti-
sen lähtökohdan tarkastelu.

Tutkimuksen keskeisin osa111 on kolmeen lukuun ryhmitelty kronologinen tar-
kastelu. Niistä ensimmäinen käsittelee lastentarhatyön valtakunnallista etenemistä 
1800-luvulla. Pohjois-Suomen lastentarhatyön osuus jakautuu kahteen päälukuun 
eli maamme hallinnon historian perusteella jaoteltuun ajanjaksoon. Toinen käsittää 
autonomian ajan vuodet 1898–1917 ja toinen Suomen itsenäisyyden kahden ensim-
mäisen vuosikymmenen aikaiset vaiheet eli vuodet 1918–1938. Molemmat Poh-
jois-Suomea kuvaavat luvut sisältävät aluksi kuvauksen valtakunnallisista kehittä-
mispyrkimyksistä ja päätöksenteosta. Itsenäistymisajan alkuvaiheiden samanai-
kaisten ja eri hallinnonhaarojen toiminnan kuvauksessa tuodaan asiakokonaisuudet 
yleisesittelyn jälkeen kootusti esille siinä kronologisessa järjestyksessä, jossa sää-
dösten lopullinen määrittely toteutui. Erityisen ongelmallinen on lastensuojelulain-
säädännön valmistelutyö, jota tarkoittava ensimmäinen komiteatyöskentelyyn poh-
jautunut esitys annettiin jo 1900-luvun alussa, mutta lopullinen lakimuoto hyväk-
syttiin vasta vuonna 1936. Näin lastensuojelun muotoutuminen kulkee vireillä ole-
vana asiana lähes koko tutkimusjakson ajan, mutta tulee kootusti esitellyksi vasta 
tutkimuksen loppuosassa.

Kunkin kaupunkiseudun kehitys käsitellään päälukujen sisällä omana kokonai-
suutenaan. Tämän ratkaisun tarkoituksena on säilyttää selkeä kuva paikkakunnan 
omasta kehityshistoriasta ja vaikuttavien tekijöiden kokonaisuudesta. Kahden pää-
luvun kaupunkikohtaisista tiedoista on mahdollista vertikaalisesti muodostaa myös 
yhtenäinen paikkakuntakohtainen lastentarhatoiminnan kuvaus. Kaupunkien esittä-
misjärjestykseksi on valittu päivähoidon alkamisen ajankohta, joka Oulussa oli 
1901, Torniossa 1910 ja Kajaanissa 1914. Kemin Karihaarassa ja Raahessa toiminta 
alkoi samana vuonna, 1916, ja täsmälleen samana päivänä, joten Raahen esittely 
ennen Kemiä perustuu tietoon hankkeen pidemmästä suunnitteluvaiheesta ennen 
sen käynnistymistä.

Tutkimuksen viimeisessä luvussa kootaan kokonaiskuva tapahtuneesta kehi-
tyksestä ja lastentarhakasvatuksen aseman sekä sen tavoitesisältöjen muuttumi-
sesta. Samalla on tarkoitus tuoda esiin sitä, miten kotikasvatuksen tukeminen 
ymmärrettiin eri aikoina ja mille pohjalle koko Pohjois-Suomen lastentarhatyö ja 
tutkimusajankohdan päättymisen jälkeen lähes neljäkymmentä vuotta voimassa 

111. Liite 1. Tutkimuksen rakenne. Tutkimuskokonaisuuden havainnollistava kaavakuva valtakunnal-
listen ja paikkakuntakohtaisten vaiheiden esittelystä.
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ollut, joskin lakitekstinä vähäinen, lastentarhoja koskenut lastensuojelulainsää-
däntö rakentuivat.

Tutkimukseen on otettu mukaan kaikki Pohjois-Suomen alueella toteutuneet, 
niukkojenkin arkistolähteiden pohjalta tiedoksi tulleet lastentarhahankkeet. Aikai-
sempi Oulun lastentarha- ja päivähoitotyön yli 100-vuotisen historian tutkimisen 
tuoman kokemuksen pohjalta on syytä todeta, että jokin hanke on voinut dokumen-
toinnin niukkuuden tai toiminnan yksityisyyden vuoksi jäädä tulematta esille. Vas-
taavasti tutkimustyön eri vaiheissa tapahtuneet käänteet ovat antaneet aihetta uskoa 
uusien täydentävien tietojen löytymiseen tulevaisuudessakin. 

Oululla oli tutkimusajankohtana erityisasema maamme pohjoisimman läänin 
pääkaupunkina, mutta vastaavasti jokainen kaupunki lähiympäristöineen muodosti 
oman seutukuntansa, jossa toiminnat levittäytyivät keskustaa ympäröiville alueille. 
Pyrkimyksenä on ottaa paikkakuntakohtaisesti huomioon kaupunkien ja niitä 
ympäröivien maalaiskuntien välinen vuorovaikutus sekä sen heijastuminen lasten-
tarhatyöhön. Kansainvälisten vaikutteiden tarkastelu tulee tutkimuksessa esiin sil-
loin, kun se liittyy kiinteästi Pohjois-Suomessa toteutuvaan lastentarhatyöhön. 

Oulun päivähoidon tutkimus112 on antanut perustietoutta myös muiden paikka-
kuntien toiminnan tarkastelulle. Melko yhtenäisen pedagogiikan rinnalla hallinto- 
ja toimintamallit olivat suuresti riippuvaisia päätöksentekijöistä ja perustajana 
olleista henkilöistä sekä taustayhteisöistä, paikkakuntakohtaisista olosuhteista, 
elinkeinorakenteesta ja resursseista. Tulee myös ottaa huomioon, miten valtakun-
nallisia hallinnollisia päätöksiä noudatettiin eri kunnissa. Paikallisten menettelyjen 
ymmärtämiseksi tutkimuksen alussa tarkastellaan kokonaisuutena keskushallin-
noksi kutsuttua valtakunnallista koulu- ja sosiaalitoimen hallinnon muuttumista. 

Lähdeaineistona tässä tutkimuksessa ovat ensisijaisesti kehittämistyön, päätök-
senteon, hallinnon sekä toiminnan ohjaamisen ja toteuttamisen yhteydessä synty-
neet tallennetut asiakirjat ja muistiinpanot. Valtaosa aineistosta on virallisia hallin-
tomenettelyn mukaan arkistoituja asiakirjoja, joiden keskeisenä sisältönä on tehty-
jen päätösten kirjaaminen. Valiokuntien, komiteoiden ja työryhmien valmistelu-
asiakirjoja on tärkeimpien päätösten osalta yleensä löydettävissä. Eduskunnan 
käsittelemistä esityksistä ovat keskustelupöytäkirjojen lisäksi tutkittavissa myös 
tehtyjen aloitteiden alkuperäinen informaatio ja annettujen lausuntojen ja vastalau-
seiden sisällöt. Tarvitut ministeriön asiakirjat löytyivät kansallisarkistosta päätös-
kokonaisuuden sisältävinä asiakirja-akteina. Vaikeammin tavoitettavia ovat olleet 
eräät kouluhallituksen asiakirjat, joita kaikkia ei ole luetteloista huolimatta löydet-

112. Lujala 1992, 1998, 2001.
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tävissä kansallisarkistosta tai alkuperäisestä sijoituspaikastaan, nykyisestä opetus-
hallituksesta.

Keskushallinnon asettamat komiteat ja niiden yhteydessä tehty valmistelutyö 
ovat tuottaneet valtakunnallista ja seikkaperäistä paikkakuntakohtaistakin tietoa. 
Näin on saatu pohjatietoa muun muassa vuonna 1903 ja 1913 toiminnassa olleista 
lastentarhoista ja -seimistä. Täysin luotettavia kootut tiedot eivät ole, mikä on sel-
keästi osoitettavissa molempia vuosia koskevilla Oulun Laskuniemen lastentarhaa 
koskevilla tiedoilla113. Mietinnöt selvittävät kuitenkin kehittämistyöhön liittynyttä 
taustatyötä ja niitä ajankohtaisia kannanottoja, joihin nojautuen esitykset on tehty. 
Lastentarhatyötä koskenut hallinnonalan muutos kouluhallituksesta sosiaaliminis-
teriöön vaikeuttaa virallisten tilastojen käyttöä, sillä lastentarhojen tiedot eivät ole 
johdonmukaisesti seurattavissa kummankaan keskusviraston laatimissa selvityk-
sissä.

Kouluhallituksen ja sosiaaliministeriön valtionapupäätösten ehtona vaadi-
tuista, toimintakausittain tehdyistä ilmoituksista ja kertomuksista saa melko luotet-
tavan kuvan avustusta saaneiden lastentarhojen toiminnan perusedellytyksistä. 
Kaikki asiakirjat eivät tosin ole keskusvirastojen arkistoissa säilyneet, mutta paikal-
lisia lastentarhojen arkistoihin taltioituja luonnoksia ja viranomaisille lähetettyjä 
tietoja vertaamalla saa varmistuksen monien tosiseikkojen yhdenmukaisuudesta. 
Samalla välittyy myös viesti kulloinkin johtajan tehtäviä hoitaneen lastentarhan-
opettajan huolellisuudesta.

Paikallishallintoa koskevat tiedot ovat ensisijaisesti jäljitettävissä kunkin kau-
pungin omasta arkistosta, mikäli asiakirjat eivät ole tuhoutuneet 1940-luvun pom-
mituksissa114. Valtuustojen ja muiden kunnallisten elinten sekä virkamiesten laati-
mat asiakirjat ovat näin suurelta osin olleet helposti saavutettavissa. Samoin kau-
punginarkistoista löytyi useammalla paikkakunnalla myös yksityisenä alkaneen ja 
kunnalliseksi siirtyneen lastentarhan alkuvaiheen alkuperäisaineistoa. Yleisimpiä 
ovat kannatusyhdistyksien mustakantiset pöytäkirjavihkot, tilikirjat sekä lapsi- ja 
kalusteluettelot. Pitkään toimineet lastensuojelutyötä tehneet järjestöt taas ovat säi-
lyttäneet lastentarhatyötäkin koskevat asiakirjat omissa arkistoissaan.

Osa virallisten asiakirjojen antamista tiedoista on varmentunut ja täydentynyt 
täysin yksityisten arkistojen kautta. Arvostettavaa työtä ovat aikanaan tehneet ne 

113. Molempia ajankohtia koskevat koosteiden tiedot ovat viitteellisiä: Lastentarhan perustaja Hanna 
Åström oli vuonna 1903 rakennuttamassa uutta lastentarhaa, joten seikkaperäisiä tietoja ei ollut perus-
teltua vielä tiedottaa. Vuonna 1913 hän taas oli tarjonnut lastentarhan jatkamista Oulun kaupungille, joka 
ei ollut vielä tehnyt asiaan liittyvää lopullista päätöstä. Toiminnan jatkuminen oli siten täysin avoinna.
114. Esimerkiksi Kemin kaupunginarkistosta puuttuu sota-aikana tuhoutuneita asiakirjoja, ja osalta vuo-
sia on käytettävissä uudelleen konstruoidut pöytäkirjat.
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lastentarhanopettajat, jotka ovat harrastuksenaan koonneet oman paikkakuntansa, 
yhdistyksensä, koulutuksensa ja lastentarhansa tietoja. Oulun maakunta-arkiston 
kokoelmissa on laaja Heikeliana-kokoelma, joka sisältää kirjeiden lisäksi henkilö-
kohtaisia lastentarhanopettajan työhön liittyneitä materiaaleja ja muistiinpanoja. 
Näitä kolmella Pohjois-Suomen paikkakunnalla työskennelleen Toini Thauvónin 
tallentamia tietoja ja hänelle saapuneiden yli tuhannen kirjeen kokoelmaa on tässä 
tutkimuksessa tarkoituksenmukaisilta osin käytetty Tornion, Kemin ja Oulun seu-
dun lastentarhatyöhön liittyneenä lisäaineistona.

Tiedon ajoittamista varmistavat kunkin ajankohdan paikalliset sanomalehdet. 
Niitä on käytetty lähinnä silloin, kun muuta varmentavaa tietoa ei ole ollut saata-
vana ja päätelmät olisivat jääneet vain yhden lähdeaineiston varaan. Joiltain osin on 
vanhimmissa lastentarhoissa säästynyt esineistöä, toimintaohjelmia, lehtileikkeitä 
ja muuta aineistoa, joka antaa mielenkiintoisen lisän lastentarhatyön varhaisimpien 
vaiheiden tutkimiseen.

Yksityisiä arkistojen ylläpitäjiä eivät ole sitoneet arkistointivelvoitteet eivätkä 
he vaatineet työn vastuuhenkilöiltä säännöllisiä kirjallisia muistiinpanoja. Avustus-
ten myöntämisen myötä asetetut keskushallinnon vähäiset vaatimukset rajoittuivat 
lomakemuotoisten, tilastotietoja painottavien ilmoitusten ja toimintakertomusten 
laatimiseen. Päiväjärjestyksen ja erityistilaisuuksien kirjaamisen lisäksi niissä vaa-
dittiin vain toteutuneiden pitkäkestoisten teemojen ilmoittamista.

Joidenkin lastentarhojen osalta on käytettävissä myös valokuvia. Vanhimmat 
niistä ovat 1900-luvun alussa otettuja toiminnan, ympäristön, lapsiryhmien ja hen-
kilökunnan taltiointeja. Osaltaan kuvatuiksi ovat tulleet edistyksellisinä pidetyt, 
esimerkiksi terveydenhoitoon liittyvät hoitotoimet. Opetustilanteiden osalta voi-
daan tarkastella Pestalozzi-Fröbel-Hausessa sekä Ebeneserissä otettuja valokuvia ja 
verrata niitä Pohjois-Suomessa tehtyihin taltiointeihin115. Kun valokuvia käytetään 
lastentarhatyön toimintasisällön lähdeaineistona, tulee arvioitaessa ottaa huomioon 
valokuvauksen ja pedagogisten periaatteiden välillä mahdollisesti ilmenevä risti-
riita. Erityisesti koko lapsiryhmän toimintaa koskevissa kuvissa eivät aina toteudu 
pedagogiset perusvaatimukset vaan sen sijaan välittyy valokuvaajan valitsema ja 
”rakentama” näkökulma. Päinvastaisia, valokuvaajan valtaan taipumattomia esi-
merkkejä on niitäkin löydettävissä saksalaisista kuvakulmista.

Lastentarhatoiminnan arkeen liittyvät valokuvat ja lainaukset eivät tässä tutki-
muksessa muodosta selkeää metodisten ratkaisujen kokonaisuutta, mutta niiden 
valinnalla on pyritty välittämään kokonaisopetuksen luonteisena tunnetun pedago-

115. Esimerkkinä kuvat 2, 5 ja 16, joiden kuvatekstiin liittyy analysointia tilanteen ’luonnollisuudesta’.
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giikan perusteiden tuntemuksesta käsin toimintaan liittyneitä kokemuksia sekä 
koulutuksessa omaksuttuja metodisia ja pedagogisia vaatimuksia. Tällöin tutkimus 
on yleisimmin paikallishistorian tasoista. Se on selkeästi mikrohistoriaan kuuluvaa, 
yksittäisiin henkilöihin, ylläpitäjäinstituutioihin ja toimintayksiköihin keskittyvää. 
Paikalliset tahot eivät kuitenkaan ole voineet merkittävästi toimia suomalaisessa 
yhteiskunnassa ilman keskushallinnon ohjausta ja valtiontalouden kautta saatavaa 
tukea. Näin tutkimukseen liittyy opetus-, kasvatus- ja sosiaalihuollon kysymysten 
kohdalla valtakunnallisen tason sosiaalihistorian keinoin tehty yhteiskunnallisten
päätösten arviointi. Perustana on tieto siitä, missä määrin suomalaisissa lastentar-
hoja koskeneissa ratkaisuissa pyrittiin koko kansan kasvattamiseen ja missä määrin 
taas ensisijaisesti ohjaamaan voimavarat ennalta ehkäisevää kasvatukseen tai koti-
kasvatuksen tukea tarvinneiden vähäosaisten lasten auttamiseen.
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2 Maamme lastentarhatyön alkuvaiheet (1860–
1898)

2.1 Yhteiskunnan muutos ja kasvatuksen haasteet

Lastentarhatoiminta tuli Suomessa tunnetuksi 1800-luvun puolivälin jälkeen. 
Samaan aikaan ajoittui voimakas yhteiskunnan ja kansallisen kulttuurin kehitys, 
johon liittyi myös autonomisessa suurruhtinaskunnassamme tapahtunut kasvatus-
järjestelmän rakennemuutos. Tässä luvussa tarkastelun kohteena oleva ajanjakso 
päättyy vuoteen 1898, jolloin maallemme annettiin hallintoa muokkaavia säädöksiä 
sekä kuntien että kouluhallinnon tasolla. Maalaiskuntia kosketti yleinen hallinto-
mallin uudistaminen, ja paikallistason koulutoimessa määrättiin noudatettavaksi 
piirijakoasetusta. Opetustoimen keskushallinnossa puolestaan kehitettiin koulutoi-
men ylihallituksen organisaatio osastojakoiseksi.

1800-luvun puolivälin jälkeenkin Suomen kulttuuri- ja elinkeinoelämässä sekä 
arkipäivän olosuhteissa vaikutti vielä Ruotsin vallan aika, vaikka maan siirtymi-
sestä Venäjän alaiseksi oli kulunut yli viisikymmentä vuotta. Suomen omaleimai-
suus vahvistui voimakkaasti keisari Aleksanteri II:n aikana, jolloin maamme mer-
kitys Venäjän valtakunnan turvallisuudelle korostui, ja tsaari pyrki tietoisesti suh-
tautumaan Suomeen myönteisesti. Uuden tsaarin valtaantulo edisti liberaalien 
uudistuksien toteutumista ja ohjasi maata avoimeen yhteiskunnalliseen ilmapiiriin. 
Sitä tukivat korkeiden hallintovirkamiesten henkilövaihdokset. Kehitys näkyi niin 
hallinnon, elinkeinoelämän kuin sivistyksen ja kulttuurinkin alueilla. Se leimasi 
myös Pohjois-Suomen rajakaupunkien elämää.116

Elinkeinoelämän kehitys aiheutti myös maaseutuolojen muutoksen. Olennaista 
oli puun arvon nousu ja metsäkauppojen vaikutus rahatalouden kasvuun. Puutava-
ratullien lakkauttaminen vaikutti erityisesti Oulun pohjoispuolella olevilla alueilla. 
Sinne alkoi syntyä sahateollisuutta, jonka tärkeimpänä raaka-ainelähteenä olivat 
valtion metsät. Vastaavasti maatalouskin modernisoitui, mikä edellytti uutta pää-
omaa. Tuotanto suuntautui karjanhoitoon, ja uusi vientituote, voi, auttoi maanvilje-
lijöitä nostamaan elintasoaan moninkertaisesti. Aikaa myöten varallisuus ja valta 
jakautuivat tasaisemmin kuin ennen. Pitkän aikavälin tarkastelussa näkyi myöntei-
nen kehitys, vaikka noususuhdanteen katkaisivatkin hetkeksi 1860-luvun lopun 
katovuosista aiheutuneet nälänhätä ja puute. Toisaalta myös elinkeinoelämän 
vapautuminen vahvisti yrittäjyyden asemaa ja heikensi maatyöväen toimeentuloa. 

116. Turpeinen 2004, 63; Ylikangas 1986, 115.



Kun tilattoman väestön asema huononi selkeästi maata ja metsää omistaviin verra-
ten, suuri joukko maaseudun liikaväestöä muutti teollisuustyöntekijöiksi kaupun-
keihin, jopa ulkomaillekin. Syntyi uusi sosiaaliryhmä, teollisuustyöväestö. Näin 
kasvaneella kansan eri ryhmien välisellä jännityksellä oli suuri merkitys 
1800-luvun lopun ja uuden vuosisadan alun yhteiskunnallisessa kehityksessä. Sillä 
oli huomattava vaikutus myös taloudellisesti heikoissa oloissa eläneiden perheiden 
asemaan ja toimeentulon hankkimiseen, jotka puolestaan heijastuivat myös lasten 
kasvatukseen ja opetukseen.117

Hallinnollisen kehityksen kannalta edistystä merkitsi vuonna 1869 annettu uusi 
valtiopäiväjärjestys, joka aukaisi tien suomalaisten perustuslaillisille oikeuksille.
Samalla kehittyi kunnallinen itsehallinto ja vahvistui kansan kielen asema. Suomi 
tuli viralliseksi hallinto- ja oikeudenkäyntikieleksi vuonna 1863. Kieliolojen kehi-
tykseen kuuluivat myös suomenkielisen lehdistön synty sekä kielipoliittinen (fen-
nomaanit ja svekomaanit) ryhmittyminen. Lisäksi 1860-luvulta lähtien elettiin Suo-
messa voimakkaan tieteen ja taiteen kehityksen aikaa, vaikka aluksi suomenkieli-
sen kulttuurin eteneminen oli ruotsin kielellä hankitusta oppineisuudesta riippu-
vaista. Vuosisadan lopulla suomen kielen asema edelleen vahvistui. Osa sivisty-
neistöä siirtyi vapaaehtoisesti käyttämään suomen kieltä, ja sen myötä yleistyi 
muun muassa ruotsinkielisten sukunimien suomentaminen. 1800-luvun lopulla 
elettiin niin sanottua Suomen tieteen ja taiteen kulta-aikaa, mitä viime vuosina on 
käsitelty myös useissa kasvatusta ja kulttuuria koskevissa tutkimuksissa. Olen-
naista oli, että monet kulttuurielämän vaikuttajat ottivat aktiivisesti osaa kasvatus-
keskusteluihin ja siten vaikuttivat kasvatus- ja opetusjärjestelmämme muotoutumi-
seen.118

Kasvatusjärjestelmän kehittämiseen kiinnitetty huomio liittyi kirkon ja maalli-
sen hallinnon aseman muutoksiin sekä Aleksanteri II:n työhön Suomen suuriruhti-
naskunnan aseman vahvistamiseksi. Euroopan muiden valtioiden kouluolot otettiin 
vertailukohdaksi, ja koulujärjestelmämme esikuvana pidettiin suunnittelun alkuvai-
heessa Ruotsin silloista koulujärjestelmää. Keisarin tehtävänantoa eteenpäin vievä 
kirkollistoimikunta kaipasi lopullista suunnitelmaa varten aikaisempaa liberaalim-
pia koulutuspoliittisia näkemyksiä. Tähän haasteeseen vastasi Uno Cygnaeus 
vuonna 1858 kirjoituksellaan ”Hajanaisia mietteitä Suomeen aiotusta kansakou-
lusta”. Sen ydinajatuksena oli, että jokainen ihminen saisi mahdollisuuden kehittää 
lahjojaan ja taipumuksiaan.119

117. Turpeinen 2004, 63; Olkkonen 2003, 513–516; Iisalo 1991, 174; Ylikangas 1986, 117; Isosaari 
1970, 32–33.
118. Mylly 2002, 209; Olkkonen 2003, 489–491.
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Suomen suuriruhtinaskunta käsitti 1800-luvun puolivälissä niin opetuksen 
toteuttamisen kuin hallinnonkin kannalta varsin erilaisia elinkeinoalueita ja kunta-
kokonaisuuksia. Suurin osa maamme kaupungeista oli perustettu Ruotsin vallan 
aikana, jolloin useat niistä olivat syntyneet lähinnä kauppapaikoiksi, ja niissä oli 
vähän asukkaita. Pohjanlahden rannikon kaupunkien kasvumahdollisuuksia oli 
edistänyt ulkomaankaupan avautuminen tapulikaupunkioikeuksien myötä. Käsi-
työläiset kuuluivat ammattikuntiin ja kauppiailla oli omat järjestönsä. Kaupunkien 
rajoilla oli kannettu tullia aina Suomen sodan aikoihin asti. 1800-luvun puolivälin 
jälkeisenä aikana kauppa ja merenkulku laajenivat ja teollisuus lisääntyi. Vuonna 
1868 poistettiin kokonaan tapuli- ja maakaupunkien erottelu. Se vapautti kaupun-
kikohtaista ulkomaankauppa ja lisäsi merenkulkua muun muassa Pohjanlahden 
satamakaupungeissa.120 Niissä tapahtuneet työllisyyden muutokset ja asutuksen 
lisääntyminen hankaloittivat rahvaan lasten kasvuoloja, ja se lisäsi perheiden julki-
sena tai hyväntekeväisyystyönä saaman avun tarvetta. Auttamishaluiset ja yhteis-
vastuuta kantaneet ulkopuoliset tahot pyrkivät löytämään ratkaisuja perheiden 
ongelmiin, ja avustamismuotoina olivat muun muassa erilaisten koulu- ja lastenhoi-
toratkaisujen kehittäminen ja järjestäminen. Yksi tavoitteellisen kasvatuksen kehit-
tämisen muoto oli lastentarhatyö.

1800-luvun puolivälin jälkeen suurin osa Pohjois-Suomen eli silloisen Oulun 
läänin alueesta oli maaseutua. Sen hallintoa sääteli vuonna 1865 annettu ja vuosina 
1866–1870 voimaan saatettavaksi tarkoitettu kunnallisasetus. Kaupungit sijoittui-
vat kaikki läänin eteläosaan, jossa välimatkat taajamasta toiseen olivat huomatta-
vasti lyhyempiä kuin läänin pohjoisosassa. Lääni oli maamme harvaanasutuin121, 
mikä hankaloitti kansanopetuksen toteuttamista. Saamelaisalueilla päädyttiin kor-
vaamaan muualla käytössä ollut kiertokouluopetus valtion kustantamalla katekeet-
tojen antamalla opetuksella. Kirkolla ja seurakunnilla oli omien toimihenkilöidensä 
kautta voimakas vaikutus maaseudun sivistysoloihin ja jokapäiväisen elämän edel-
lytysten toteutumiseen kasvatus- ja opetusasioissa.122

119. Olkkonen 2003, 489–91; Uno Cygnaeuksen kirjoitukset 1910, 18–25.
120. Olkkonen 2003, 470–471; Nurmi 1988, 67–68.
121.  SVT VI 1903, 16–17, 19. Virallisen tilaston mukaan maan asukasluku oli vuonna 1891 yhteensä 
2 413 159 henkeä ja vuonna 1900 yhtensä 2 712 562 henkeä. Tuon kymmenvuotiskauden aikana toteu-
tunut väestönlisäys oli suurin Viipurin läänissä ja toiseksi suurin Uudenmaan läänissä, 7 051 ja 5617 asu-
kasta. Pienin läänikohtainen väestönlisäys oli Mikkelin läänin 786 asukasta ja toiseksi pienin Kuopion 
läänin 2 061 asukasta. Oulun läänissä väestönlisäys oli kolmanneksi pienin, 3 320 asukasta, joka on var-
sin alhainen luku läänin pinta-ala huomioon ottaen. Koko maan keskimääräisestä väestönlisäyksestä 
(32 186) Oulun läänin osuus oli vain 10,3 prosenttia. Vastaava Viipurin läänin prosenttiluku on yli kak-
sinkertainen eli 21,8 ja Uudenmaan läänin 17,5 prosenttia. Oulun lääniin rajoittunut Vaasan lääni ylsi 4 
298 asukkaan lisäyksellä 13,4 prosenttiin.
122. Kähkönen 1982, 254; 1984, 89–91; Liukkonen 1993, 61–63.
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Vuonna 1873 annettiin asetus, jossa kaupunkien kunnallishallinto järjestettiin 
uudelleen. Päätäntävalta siirrettiin maistraatilta kuntalaisille, jotka joko tekivät pää-
töksensä raastuvankokouksessa tai luovuttivat päätösvallan valitsemilleen valtuus-
miehille. Yli 2000 asukkaan kaupungissa tuli olla kaupunginvaltuusto, mutta pie-
nemmätkin kaupungit saattoivat itse päättää sen perustamisesta. Raastuvankokous 
pidettiin maistraatin edessä, ja puheenjohtajana toimi pormestari. Puhevalta oli nyt 
kaikilla kaupunkilaisilla, kun se ennen oli ollut vain porvaristolla. Äänioikeutettuja 
olivat maanomistajat, kauppiaat, tehtaiden ylläpitäjät ja käsityöläiset. Äänioikeu-
den suuruus riippui veroäyrimäärästä.123

2.2 Kotikasvatuksen velvoitteet

Peruslähtökohtana 1800-luvun kasvatus- ja opetusjärjestelmässä oli hallinnon orga-
nisaation tavoin Ruotsin vallan ajalta periytynyt käsitys kotien kasvatusvastuusta. 
Siitä huolehtivat vanhemmat ja lähisuku, joten koti vastasi lapsen perusturvasta ja 
huolenpidosta. Lapsen kaikinpuoliseen hyvään kotikasvatukseen luettiin kuulu-
vaksi myös kristinopin alkeiden omaksuminen ja lukemisen sekä joissakin tilan-
teissa myös kirjoittamisen perustaitojen opettaminen. Tuon suomenkielisen kan-
sansivistyksen toteuttamismallin juuret olivat uskonpuhdistuksen ajoissa. Alkuläh-
tökohta oli Juhana Gezelius vanhemman antamissa määräyksissä, joihin perustui-
vat kirkon opetusvelvollisuus ja niin kiertokoulujen kuin kinkerijärjestelmänkin 
syntyminen sekä seurakunnan vastuulle kuuluneiden koulujen eli niin sanotun luk-
karinkoulujärjestelmän kehittyminen.124

Varsinaisten opetussisältöjen rinnalla kodeilta odotettiin myös laajempaa kas-
vatustehtävää. 1800-luvun loppupuolella oli vallitsevana vielä niin sanottu topeli-
aaninen lapsi-ihanne, jossa korostui lapsen ja äidin välisen suhteen ensisijaisuus. 
Perustan kasvatukselle muodostivat luonnonhenkisyys, isänmaallisuus ja luottamus 
Jumalaan sekä toisten ihmisten huomioon ottaminen. Aikakauslehdissä ja kasvatus-
oppaissa välitettiin vanhemmille enimmäkseen uskonnollisen kasvatustradition 
mukaisia ohjeita aina 1890-luvulle asti. Silloin annettujen neuvojen moraliteetti 
alkoi asteittain maallistua samalla kun tietoa jakaneiden oppaiden ja aikakausleh-
tien määrä lisääntyi. Kasvatusohjeet saivat entistä enemmän myös lääketieteellisen 
opastuksen luonnetta. Aikaisempaa merkittävimmiksi tulivat siten lapsen yksilölli-
syys, jokapäiväisen elämän perusasioiden ja fyysisen hyvinvoinnin korostaminen. 
Kirjoittajina alkoi myös olla usein kotimaisia asiantuntijoita.125

123. Olkkonen 2003, 488.
124. Kurvinen 1963, 220; Melin 1977, 11–12.
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1800-luvun lopun topeliaaninen käsitys lapsen kasvatuksesta sisälsi selkeästi 
fröbeliläiselle lastentarhatyölle tunnusomaisia piirteitä. Äidin merkitys lapsen var-
haisen kasvatuksen antajana, kansallisromanttiselle ajalle tunnusomainen luonnon 
korostaminen ja ensimmäisten elinvuosien aikana saadun kasvatuksen perustava 
vaikutus olivat Sakari Topeliuksen kirjojen ja lehtikirjoitusten olennainen sisältö. 
Sadut ja mielikuvituksen käyttö olivat myös leikille läheisiä kasvun rakennusai-
neita.126 Lasten kotikasvatuksen kohdistetun huomion kasvu osoitti kansanopeus-
järjestelmästä käydyn keskustelun ja kaikille tarkoitetun perusopetuksen korosta-
misen saaneen vähitellen lisääntyvää yhteiskunnallista merkittävyyttä. Samalla 
kehityssuunta yhdistyi myös kansallisten arvojen edistämiseen ja suomalaisuuden 
korostamiseen.

Kun kansanopetusta kehitettiin, vanhempien kasvatus- ja opetusvelvollisuus 
määriteltiin kansan perussivistyksen takaamiseksi annetussa vuoden 1866 kansa-
kouluasetuksessa. Sen mukaan vastuu kansakoulujen ylläpidosta tuli kunnallishal-
linnon tehtäväksi, ja se merkitsi myös hallinnon siirtymistä kirkolta maalliselle 
taholle.127 Kansakouluun tulijoiden ikärajaksi oli asetuksessa määritelty kymme-
nen, mutta ei yli kaksitoista vuotta. Lisäksi kouluun pääseminen edellytti, että lap-
sen tuli

”osaaman puhtaasti sisältä lukea ja niin paljon taitaman kristillisyyden-oppia, 
kuin sitä kodissa tahi lasten koulussa oppia pitää”128.

Näin siis koulunkäynnin edellyttämien perustaitojen opettaminen lapselle oli ensi-
sijaisesti kodin velvollisuus129. Samaa tähdensi myös vuoden 1869 kirkkolaki, 
jonka mukaan vanhempien ja holhoojien tuli pitää huolta lasten kristillisestä kasva-
tuksesta ja opetuksesta. Se tuli aloittaa ennen lapsen seitsemättä ikävuotta. Erityi-
sesti maaseudulla kirkkoherran tehtävänä oli tarvittaessa kehottaa lapsen kummeja 
ja läheisimpiä sukulaisia opetuksen aloittamiseen.130 Yhtenä vaihtoehtona oli las-
ten koulu, jolla tarkoitettiin seurakuntien järjestämää opetusta niille lapsille, jotka 

125. Tähtinen 1992, 111–112, 119–120, 125.
126. Topelius 1965, 101.
127. Numminen 2001, 101–102.
128. Kansakouluasetus, KkA 1886, § 139.
129. ”Ensimmäinen opetus oikein lukemaan ja ymmärtämään äidinkieltä sekä kristinopintaidossa 
pitää, niin kuin tähänkin asti, etupäässä olemaan kodin velvollisuutena; kuitenkin on kirkollisten kuntain 
siitä huolta pitäminen, että kaikki ne lapset, jotka syystä tahi toisesta, eivät voi kodissaan tulla näissä 
kappaleissa tyydyttävästi neuvotuiksi, saavat semmoista opetusta kiintonaisissa tai kiertävissä kou-
luissa.” KkA 1866, § 114.
130. Kirkkolaki, KiL 1869, § 43–44. ”Vanhempain ja holhoojain tulee kasvattaa lapsensa ja holhotta-
vansa kristillisesti ja antaa tai hankkia heille tarpeellista evankelis-luterilaisen opin opetusta. … Seura-
kunnan papiston on tätä valvominen.” Kirkkolaki, KiL 1869, § 43. 
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eivät voineet kotoaan tuota opetusta saada. Tätä tarkoittava selkeä vaatimus seura-
kuntien velvollisuudesta antaa tarvittaessa lukutaidon ja kristinopin opetuksen 
määritteli:

”Jokainen seurakunta on velvollinen pitämään tointa siitä, ettei alituista tilai-
suutta lukutaidon ja kristinopin opetuksen saamiseen puutu lapsilta, joiden van-
hemmat ovat kykenemättömät siitä itse huolta pitämään, eikä myöskään 
orvoilta, joilla ei ole sukulaisia eikä holhoojia, jotka tahtoisivat tahi taitaisivat 
heitä kristillisesti hoitaa.”131.

Laki toisti kansakouluasetuksen peruslähtökohdan, jonka mukaan vanhempien tai 
lasten holhoojien tehtävänä oli huolehtia kotikasvatuksen antamisesta. Laki vel-
voitti myös kirkkoherran valvomaan tuon velvollisuuden täyttymistä. Poikkeusta-
pauksien varalta, jos siis oli kyse orvoista, joilla ei ollut tuon ”kristillisen hoidon 
antajia”, tuli seurakunnan tarjota lapsille tarpeellinen lukemisen ja kristinopin ope-
tus, mikä tehtävä oli määritelty kirkkoherran vastuulle ja papiston niin määrätessä 
myös lukkarille kuuluvaksi132.

Huomionarvoista kirkkolain määrittämässä lasten opetuksesta huolehtimisessa 
on se, että vanhempiin rinnastettavia olivat mestarit ja isännät, joilla oli toisten lap-
sia palveluksessaan. Lain säädöksen mukaan heidänkin tuli huolehtia lasten opetuk-
sesta ja kristillisestä kasvatuksesta, mikä osaltaan vaikutti erilaisten tehtaankoulu-
jen, pyhäkoulujen ja työkoulujen syntymiseen.133 Näin oli hallinnollisin säädöksin 
määritelty toisaalta kotien kasvatus- ja opetusvelvollisuus sekä toisaalta pohdittu 
myös niitä poikkeusoloja, joissa lapsi tarvitsee kodin ja sukunsa ulkopuolelta tule-
vaa tukea.

Kaikilla perheillä ei kuitenkaan ollut mahdollisuutta huolehtia täysipainoisesti 
lapsistaan. Seurakunnan tukea tarvittiin, jos vanhemmat joutuivat tekemään työtään 
kodin ulkopuolella tai he eivät kyenneet hoitamaan kasvatustehtäväänsä. Ongel-
mallisin oli orpojen ja muutoin kotia vailla olevien lasten tilanne. Lasten hoidon ja 
kasvatuksen tukena jouduttiin käyttämään ääritapauksissa vaivaishoitoa, josta seu-
rakunnat myös olivat vastuussa. Vuoden 1869 kirkkolain mukaan kirkkoherran oli 
pidettävä erityistä huolta vähäosaisista ja tarpeen mukaan autettava heitä ja ”valvot-
tava heidän asiaansa”.134 Kaupungeissa turvattomien lasten asema oli yleisesti 
ottaen maaseutua vaikeampi, joten lapset joutuivat virallisen vaivaishoidon piiriin 

131. KiL 1869, § 45.
132. KiL 1869, § 45, § 143, § 263; Alkuopetuskomitea 1906, 1–2.
133.  ”… Mestarit ja isännät, jotka ovat ottaneet toisten lapsia oppiin, palvelukseen tai muuten 
kotiinsa, pitäkööt samoin kuin vanhemmat huolta lasten kristillisestä kasvatuksesta ja opetuksesta. Seu-
rakunnan papiston on tätä valvominen.” KiL 1869, § 43.
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useammin kuin maaseudun patriarkaalisissa perhetalouksissa. Lasten tärkeimpinä 
sijoituspaikkoina olivat vaivaishoidon alaiset laitokset ja kasvatuskodit.135

Suomen suuriruhtinaskunnan yhtenä vahvuutena ja kansalaisyhteiskunnan 
syntyyn vaikuttaneena tekijänä mainitaan kansallisuusaatteen läpimurto sivisty-
neistön keskuudessa. Kansallisen herätyksen ohjelmaan liittyi sosiaalisten ongel-
mien huomioiminen ja köyhäinhoidon kehittäminen. Erityistä huomiota kiinnitet-
tiin kerjuulla kiertävien lasten asemaan, jota pyrittiin parantamaan muiden turvat-
tomien lasten hoidon tavoin elätehoidon, seurakuntien tukitoimien ja valtion kasva-
tustuen avulla. Lapset joutuivat korvaamaan saamaansa hoitoa kykyjensä mukaan 
määräytyvillä työtehtävillä, ja hoidon tarjoajien oli huolehdittava kodille kuulu-
vasta kasvatusvastuusta.136

Kehityksen juuret ovat 1840-luvulla, jota on kuvattu kansallisen ja sosiaalisen 
heräämisen vuosikymmeneksi. Säätyläis- ja porvarispiireissä tuohon aikaan yleis-
tynyt hyväntekeväisyystoiminta ilmeni sekä avoimena henkilökohtaisena aktiivi-
suutena että järjestöjen kautta tehtynä vapaaehtoistyönä. Ajankohtaisia sanomaleh-
tienkin keskustelunaiheita olivat muun muassa köyhäinhoito ja filantropia sekä 
kansanvalistus ja naissivistys. Yhdeksi ajan ilmiöksi lasten kasvatus- ja opetusolo-
jen parantamisessa tulivat yläluokkaan kuuluneiden naisten yhdistykset, jotka otti-
vat huolehtiakseen suuren osan turvattomien lasten kasvatuksesta. Ensimmäinen 
yhteinen hanke perustettiin Viipuriin vuonna 1830-luvun puolivälissä. Useiden 
varainkeräysvuosien jälkeen voitiin vuonna 1851 perustaa ”Vallasnais-yhteyden 
toimittama(n) kasvatushuone(en) köyhille orvoille ja hoitamattomille tyttölap-
sille”.137

Naisten harjoittama sosiaalityö aktivoitui laajemmin seuraavalla vuosikymme-
nellä. Raahen säätyläisnaiset alkoivat vuonna 1840 pitää koulua tytöille. Fredrika 
Runeberg perusti kuusi vuotta myöhemmin Porvooseen Rouvasväenyhdistykseksi 
nimetyn hyväntekeväisyysjärjestön, joka jo seuraavana vuonna aloitti koulunpidon 
köyhille tytöille. Samaan aikaan alkoi vastaava toiminta myös Kuopiossa, Kokko-
lassa, Helsingissä ja Kristiinankaupungissa. Rouvasväenyhdistykseksi kutsuttuja 
järjestöjä syntyi seuraavien vuosien aikana myös Turkuun, Poriin, Haminaan ja 

134. ”Seurakunnan vaivaisista tulee kirkkoherran pitää erityistä huolta, ilmoittaa heitä tarpeen mukaan 
autettaviksi ja kristillisesti heidän asiaansa valvoa. Niinikään tulee hänen edistää jatkuvan laupeudentoi-
men ylläpitämistä seurakunnassa ja varsinkin toimia tarvittavien diakonien tai diakonissojen eli mies- ja 
naispalvelijoiden ottamiseksi seurakunnan palvelukseen.” KiL 1869 muutos 25.6.1918 § 144.
135. Pulma & Turpeinen 1987, 25–28. 
136. Pulma & Turpeinen 1987, 29–32.
137. Pulma & Turpeinen 1987, 37–38.
Lastenkodissa oli tilat 20 tytölle, ja heille opetettiin mm. kirjoitus- ja lukutaitoa sekä käsitöitä ja tavalli-
sia palvelijattarien askareita.
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Vaasaan (josta se siirtyi Pietarsaareen). Pohjois-Suomeen perustettiin Oulun yhdis-
tys vuonna 1848, ja sen tehtävänä oli koulun ylläpitäminen köyhille lapsille. Seu-
raavalla vuosikymmenellä oman koulutoimintaa järjestäneen yhdistyksen sai vii-
den Itä-Suomeen kaupungin lisäksi myös Kajaani.138

Lastentarhatyön lisäksi oli varhaisen oppimisen tukemiseen ja kodin ulkopuo-
lella annettavaan opetukseen kiinnitetty 1800-luvun alkupuolella huomiota laajalti-
kin eri puolilla Eurooppaa. Kotiopetuksen rinnalle kehittyivät yleisimmiksi opetuk-
sen muodoiksi pikkulastenkoulut ja asyylit eli nuorimpien lasten hoitolaitokset sekä 
turvakodin luonteiset lastenhuoltolat. Käytännössä niille oli tunnusomaista vain 
alhaisimpiin yhteiskuntaluokkiin kuuluneiden perheiden lasten kasvattaminen. 
Näiden laitoksien antamalla kasvatuksella tarkoitettiin aivan nuorimpienkin, muu-
taman vuoden ikäisten lasten kohdalla tiukkaa opettajajohtoista ryhmäopettamista, 
minkä lisäksi toimintaan kuului tarpeen mukaan lasten sosiaalista avustamista. Toi-
minnan ylläpitäjinä olivat useimmissa tapauksissa asiaa harrastaneet huomatta-
vassa yhteiskunnallisessa asemassa olleet henkilöt sekä hyväntekeväisyysjärjes-
töt.139 Tällainen aktiivinen toiminta voidaan kasvatuksellisten päämääriensä lisäksi 
määritellä myös tuon ajan yksityiseksi lastensuojelutyöksi.

Suomessa pikkulastenkouluja perustettiin vuodesta 1839 lähtien, ja opetuksen 
perustietämystä haluttiin lisätä niin Kokkolassa kuin Finlaysonin tehtaiden Fors-
sassa aloittamassa toiminnassa lähettämällä opettajatar opiskelemaan Tukholmaan. 
Pikkulastenkoulujen ja turvakotien toiminta laajeni 1840- ja 1850-luvuilla useim-
piin maamme kaupunkeihin. Niiden uskottiin osaltaan vaikuttavan säätyeroja 
tasoittavasti, ja lapsille ne tarjosivat hoivaa ja alkuopetusta. Koulujen opetuksen 
sisältö, ylläpitäjät ja toiminta muuttuivat kehityksen myötä. Osa sulautui alkuope-
tukseen tai sunnuntaikouluihin. Osassa luovuttiin tiukasta koulumaisuudesta ja siir-
ryttiin lapsen toiminnallisuutta korostavaan pedagogiseen sisältöön.140 Osassa pik-
kulastenkouluista tarkoitusperät näyttävät näin kehittyneen muistuttamaan lasten-
seimille ja lastentarhojen toiminnalle asetettuja päämääriä.

138. Pulma & Turpeinen 1987, 39–40 (42); Åström 1961, 17–26.
139. Hänninen & Valli 1986, 20–23; Salo 1939, 98–109; Välimäki 1998, 76–79.
140. Hänninen & Valli 1986, 25; Somerkivi 1977, 32–36.
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2.3 Kansakoulusuunnitelma ja kotikasvatuksen tukeminen

2.3.1 Lastentarha julkisen keskustelun kohteena

Kotikasvatuksen tukemiseen liittyi kansakoulusuunnitelmassa kolme silloisen 
perinteisen koulujärjestelmän kannalta uutta ratkaisua. Kaksiasteinen lastentarha 
oli tarkoitettu lasten alkuopetuksen antamiseen. Ylimpien luokkien opetussisältöi-
hin kuului tulevien äitien kasvatustietouden lisäämistä varten lastenhoito, ja sitä 
varten tyttökoulun yhteyteen tuli perustaa myös lastenseimi. Sen oli määrä toimia 
”tulevien äitien harjoittelupaikkana”.

Lasten oppimisen erityispiirteitä, toiminnallisuutta ja havainnollisuutta, koros-
tava Friedrich Fröbelin Saksassa kehittämä varhaisvuosien pedagogiikka alkoi tulla 
tutuksi jo Suomessakin. Kun maamme kansanopetusjärjestelmää ryhdyttiin kehit-
tämään Uno Cygnaeuksen ehdotuksen mukaisesti, hän liitti Keski-Euroopasta saa-
miensa kokemusten pohjalta kansakoulun ensimmäiseksi asteeksi lastentarhan ja 
sisällytti koulukokonaisuuteen myös lastenseimen. Esityksen mukaan maaseudun 
tyttökoulujen yhteyteen tuli perustaa alle viisivuotiaille tarkoitettu lastenseimi-
ryhmä sekä viisi- ja kuusivuotiaille tarkoitettu lastentarhan ensimmäinen osasto, 
josta edettiin seitsemästä yhdeksän tai kymmenen vuoden ikäisten opetusta varten 
suunnitellulle lastentarhan toiselle osastolle.141

Cygnaeuksen kansakoulusuunnitelmaan kuulunut lastentarharatkaisu herätti 
paljon julkista keskustelua ja jakoi mielipiteitä. Veli Nurmen mukaan olisikin ollut 
maailmanlaajuisesti ainutlaatuista, jos niin lastentarha kuin -seimikin olisi liitetty 
tuonaikaisessa kansansivistysjärjestelmässä kiinteäksi osaksi pohja- eli kansakou-
lua. Aukusti Salo on esitellyt jo Nurmea ennen väitöskirjassaan suunnitelmaan liit-
tynyttä vaikutteiden saamista, Cygnaeuksen henkilökohtaisia näkemyksiä samoin 
kuin niitä puoltaneita toimia ja aikalaisten ristiriitaista suhtautumista. Hän toi seik-
kaperäisen sanomalehtikirjoittelun esittelyn rinnalle myös Uno Cygnaeuksen kir-
jeenvaihdon antaman lisän. Lastentarhaa ja -seimeä vastustavia kannanottoja esitti-
vät F. L. Schauman ja Johan Wilhelm Snellman. Innokkaita puoltajia taas olivat 
Sakari Topelius ja Joseph Paulson sekä omalla ulkomaanmatkallaan Hampurin frö-
beliläiseen lastentarhaan tutustunut Yrjö Sakari Yrjö-Koskinen142. Nurmen eritte-
lyn mukaan vastustajat olettivat, että lastentarha korvaisi kotikasvatuksen ja muren-
taisi sen arvoa. Lisäksi voimakasta arvostelua aiheutti käsitys lapsen työstä ja lei-
kistä sekä niiden välisestä suhteesta. Iisalo on todennut Snellmanin vastustaneen 

141. Borenius 1954, 92; Nurmi 1964, 162–163; Salo 1939, 438–441.
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leikin lisäksi myös kansakoulun tehtävänmäärittelyä. Hän asetti vastakkain tiedol-
lisen kasvatuksen ja ”cygnaeuslaisen sielunvoimien kehittämisen”, jota hän kutsui 
tuon ajan pedagogiikan kulkutaudiksi. Uskontokasvatus ei saanut liioin riittävän 
arvostettua asemaa, ja musiikkia sekä liikuntaleikkejä pidettiin tarpeettomina. Suo-
malaisuutta puolustavat näkemykset korostuivat niin sanotun vierasmaalaisen Cyg-
naeuksen ajatusten puoltajan, Paulsonin, arvosteluna, ja lisäksi koko lastentarha-
suunnitelmaa pidettiin liian kalliina toteuttaa.143

Julkista arvostelua herätti myös kielteisesti tulkittu näkemys äidinrakkauden ja 
luonnollisen kasvatuksen arvosta sekä alemmiksi kutsuttuihin kansanryhmiin, 
talonpoikiin, käsityöläisiin ja työläisperheisiin, kuuluneiden lasten monipuolisen 
kasvatuksen tarkoituksenmukaisuus. Samalla arvosteltiin ajatusta, että lastentarho-
jen kasvatus olisi tarkoitettu yleisesti kaikista yhteiskuntaluokista ja varallisuus-
taustoista tulevien perheiden lapsille. Salon mukaan Schaumanin ensimmäinen 
kannanotto julkaistuun matkakertomukseen oli ankaran arvosteleva: Lasten tem-
paaminen pois kodista oli turmiollista äidinrakkauden merkityksen, omantunnon 
herättämisen ja uskonnollisen kasvatuksen kannalta. Lastentarhoja tarvitsivat vain 
kasvatusvastuunsa laiminlyövät henkilöt ja ne tehdastyössä olevat äidit, jotka eivät 
voineet ottaa lapsiaan mukaan työpaikalleen. Laitosten perustaminen olisi yhtä 
suuri onnettomuus kuin löytölastenhuoneiden aikaansaaminen144. Salomaa on puo-
lestaan esittänyt, että Snellman ei suoranaisesti vastustanut lastentarhoja, mutta ei 
liioin halunnut korostaa Fröbelin kasvatusnäkemyksen merkittävyyttä, sillä se ei 
ollut miltään osin itsenäinen. Locke, Rousseau ja Pestalozzi olivat jo aiemmin esit-
täneet lapsen oman näkemyksen, kokemustiedon ja ruumiillisen taitavuuden mer-
kitystä osana onnistunutta kasvatusta. Myös leikkiä oli jo aiemmin pidetty opetus-
keinona. Fröbelin arvo oli Snellmanin mukaan siinä, että hän oli ensimmäinen, joka 

142. Salon ja Kemppaisen mukaan Koskinen kuvaili Mehiläisessä 11/1860 julkaistussa matkakirjees-
sään Hampurissa saamaansa lastentarhakokemustaan seuraavasti: ”Minä en muuta voi kuin kokonaan 
yhtyä siihen kiitokseen, minkä Uno Cygnaeus tämmöisille laitoksille antaa. Siinä on järjestystä, mutta 
ei mitään ahdistavaista eksierausta, vaan hyvä lapsellinen vapaus, vaikka säännöllinen vapaus. Paraana 
todistuksena oli lasten iloinen ja tyytyväinen muoto, ja se vapaa luottamus, jolla hyväilivät holhojiansa. 
Se puhe, että lapset tällä tavoin vieraantuisivat kodistansa, on tuulen tuomaa. Mikä on se äiti, joka ennet-
tää aamusta ehtooseen johdatella lastensa leikkiä, ja joka ei mielellänsä näe että ne aamupäivin, kun 
äidillä on enimmät talouden askareet, saavat olla hyvän järjellisen holhouksen alla.” Salo 1939, 411; 
(lyhyempänä sitaatti: Kemppinen 2001, 257).
143. Nurmi 1965, 44–49; Salo 1939, 380–413; Kemppinen 2001, 256–260; Iisalo 1991, 123.
144. Salon mukaan Schauman kirjoitti: Kun lapset varhaisina vuosina temmataan pois kodista, lakkaa 
tämä olemasta heidän koko maailmansa. Aivan epätarkoituksenmukaista olisi talonpojan lapsille perus-
taa lastentarhoja. Sama on kaupungeissa käsityöläisten ja monien työmiesten lasten laita. Lastentarhoja 
tarvitsisivat vain kehnot henkilöt, kerjäläiset, kulkurit, irstaat naiset jne. sekä pääasiassa tehtaalaiset, 
jotka eivät voi olla kotonaan eivätkä ottaa lapsiaan työpaikalleen. … Lastentarhojen perustaminen olisi 
maalle todellinen onnettomuus, kuten löytölastenhuoneiden aikaansaaminen, vaikkakin nämä molem-
mat laitokset ovat erilaisia.” Salo 1939, 387.
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oli järjestänyt lasten julkisia leikkitupia, niin sanottuja lastentarhoja. Niiden opetta-
jien työn kelpaaminen äidin malliksi oli arveluttavaa. Lyhyestä aukioloajasta joh-
tuen niistä ei myöskään olisi hyötyä köyhälle äidille, joka joutuu olemaan erossa 
lapsestaan koko päivän ajan. Lastentarhat olivat siten ylellisyyslaitoksia.145 Sekä 
Schauman että Snellman olivat omaksuneet kannan, että lastentarha olisi tarkoituk-
senmukainen vain rajattua yhteiskuntaluokkaa edustavien perheiden lapsille, mutta 
kohderyhmät vain löytyivät yhteiskunnan vastakkaisista ääriryhmistä.

Mika Ojakangas on nostanut Cygnaeuksen ja Snellmanin välisestä ”riidasta” 
esille erityisesti kansallisen kasvatuksen, opetuksen antamisen, vanhempien kasva-
tustaidot, kotikasvatuksen merkityksen ja tulevien äitien sekä lastentarhalaisten 
vanhempien kasvattamisen tarpeellisuuden. Snellmanin asettamana kysymyksenä 
tulee esiin myös se, kuka oli oikeutettu kasvattamaan äitejä heidän omaa lastaan 
koskevassa asiassa. Ojakangas rinnasti Snellmanin käsitykset ja kysymyksen lap-
sen huomioon ottamisesta. Hän on myös todennut, että ”moderni pedagogiikan his-
toria on Cygnaeuksen, ei Snellmanin historiaa”.146 Salo puolestaan tiivisti ristirii-
taisuudet toteamukseen:

”Vuosi 1860 onkin maamme kasvatustyön historiassa merkittävä siksi ajankoh-
daksi, jolloin ensi kerran julkisella taistelukentällä olivat vastatusten toisella 
puolen konservatiivisen, kirkollisen tai lancasterilaisen kasvatussuunnan har-
rastajat sekä toisella pestalozzilais-fröbeliäisten aatteiden edustajana Cygnaeus 
kannattajineen. Cygnaeus sai pikkulapsipedagogisille pyrkimyksilleen, joista 
’vanhan’ ja ’uuden’ koulun välillä kiistaa käytiin, arvovaltaistakin tukea.” 147

Cygnaeuksen ratkaisumallin johdonmukaisesta toteuttamisesta luovuttiin laajan ja 
tiukan vastakkaisia näkökantoja sisältäneen julkisen keskustelun jälkeen. ”Täydel-
linen tyttökoulu” sisäoppilaitoksineen, lastentarhoineen ja lastenseimineen toteutui 
kuitenkin Jyväskylän ja Tammisaaren seminaarien mallikoulujen yhteydessä sekä 
Kymölän eli Siitoisen kansakoulussa, joka siirtyi osaksi Sortavalan seminaaria. Nii-
den lyhyen esittelyn avulla kuvataan jatkossa Cygnaeuksen suunnittelemaa kaikille 
yhteiseksi tarkoitetusta ja pikkulapsipedagogiikan sisältävästä kansansivistysjär-
jestelmästä. Tarkastelu on samalla osa viitekehystä, jonka avulla on mahdollista 
luonnehtia maahamme perustettujen yksittäisten lastentarhojen syntymissyitä. 
Tämän varhaisimman lastentarhatoiminnan myötä toteutui lastentarhapedagogii-
kan painotuksien määrittelyn yleispedagoginen malli.

145. Salo 1939, 386–387; Salomaa 1944, 335–336.
146. Ojakangas 1997, 12–17; 2003, 53–61.
147. Salo 1939, 413.
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2.3.2 Lastentarha osana seminaarien mallikoulua

Uno Cygnaeuksen esitykset lastentarhan ja -seimen liittämisestä kansakoulujärjes-
telmään tulivat monista lastentarhan pedagogiikkaan ja tyttökoulujen lastenhoidon 
opetukseen kohdistetuista arvosteluista huolimatta pääosin kirjatuksi vuoden 1866 
kansakouluasetukseen148, vaikkakaan eivät täysin hänen suunnittelemassaan muo-
dossa149.

Kuva 3. Ensimmäinen lainsäädäntö. Seminaarin mallikouluun kuuluva lastentarha ja 
lastenseimi nimettiin ensimmäisen kerran koulujärjestelmän osaksi vuoden 1866 
kansakouluasetuksen §:ssä 83 ja 84.150

Asetusta yksityiskohtaisemman kuvan suunnitelmasta antavat kansakoulunopetta-
jien seminaareille annettu ohjesääntö sekä seminaareja koskeva sääntö opetuskaa-
voista ja mallikouluista151. Uno Cygnaeuksen tärkeänä pitämästä alkuopetuksesta 
eli lapsen ensimmäisen vuosikymmenen aikaisesta opetuksesta ja kasvatuksesta 
Salo käytti yleisnimitystä pikkulasten kasvatus, mikä sisälsi kotikasvatuksen sekä 
pikkulasten-, kierto- ja kyläkoulujen lisäksi myös lastentarhan ja lastenseimen152. 
Alkuperäiseen ruotsinkieliseen asetustekstiin on kirjattu käsitteet ”barnträd-

148. KkA 1866.
149. Salo 1939, 6.
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gård”153 ja ”barnkrubba”154, mutta suomennetussa tekstissä käytetään nimityksiä 
lapsitarha ja lapsiseimi. Ohjesäännössä lastentarhasta on käytetty myös nimitystä 
lapsukaistarha155, joka nimityksenä siirtyi laajempaankin käyttöön ainakin 
1860-luvulla. Mallikoulussa lastentarha kuului osana alempaan kansakouluun, kun 
taas lastenseimeä koskevat säädökset ja ohjeet esiteltiin ylhäisempää kansakoulua 
koskevien lukujen yhteydessä. Tämä jako perustui lastenseimen ja lastentarhan eri-
laiseen opetukselliseen tehtävään ja toisistaan poikkeavaan rakenteelliseen ase-
maan mallikoulun kokonaisuudessa.

Lastentarhaa ja -seimeä koskevat ajatukset olivat syntyneet Uno Cygnaeuksen 
ulkomaille suuntautuneen opintomatkan aikana. Tultuaan nimetyksi suunnittelu-
tehtävään Cygnaeus tutustui Pohjoismaiden ja Keski-Euroopan kasvatusjärjestel-
miin lähes vuoden ajan (2.11.1858–26.10.1859), ja virallisen matkakertomuksensa 
hän antoi senaatille helmikuussa 1860. Senaatti kiitti kertomuksen osoittamaa 
valistuneisuutta sekä kansanopetuksen harrastusta ja päätti esittää keisarille, että 
Cygnaeuksen tehtäväksi tulisi laatia täydellinen esitys kansakoulunopettajasemi-
naarista ja maassamme toteutettavasta kansakoulujärjestelmästä. Samalla esitettiin 
myös Cygnaeuksen nimittämistä kansakoulujen ylitarkastajaksi, mikä velvoitti 
myös toimimaan seminaarin johtajana. Keisarin lopullinen suostumus asioille saa-
tiin vasta seuraavan vuoden tammikuun lopussa. Opettajankoulutuksen aseman 

150. Suomennetussa asetustekstissä tämän 11.5.1866 annetun asetuksen kuvassa esitellyt pykälät kuu-
luvat seuraavasti: 
”§ 83. Tilaisuuden valmistamiseksi seminaarin oppilaille sekä opettaja- ja opettajatar-kokelaille ylimal-
kaan, harjoitella itseänsä opettamiseen ja koulunpitoon, laitetaan seminaarin kanssa yhteen mallikoulu, 
johon kuuluu: 1:ksi alhaisempi kansakoulu, niin kutsutun lapsitarhan kanssa sekä poika- että tyttölapsia 
varten, kuudennella ikävuodella olevista alkaen ja kymmenennellä vuodella oleviin saakka; 2:ksi ylhäi-
sempi kansakoulu, johon yhdistetyssä seminaarilaitoksessa kuuluu kaksi osastoa, toinen poika ja toinen 
tyttöjä varten, yhdennestätoista ikävuodesta alkaen ja kuudennellatoista vuodella oleviin asti; jota paitsi 
sen vuoksi, että opettajatar-kokelaita ja tyttöjen mallikouluun kuuluvia vanhempia oppilaita saatettaisiin 
erittäin ohjata pienten lapsukaisten soveliaassa hoitamisessa, pitää viimeksi mainitun koulun kanssa 
yhdessä löytymän niin sanottu lapsiseimi semmoisia alle viiden vuoden olevia lapsukaisia varten. 
§ 84. Alhaisempi kansakoulu jaetaan kahteen luokkaan, joista ensimmäinen eli alustava on lapsitarhana, 
ja toinen sisältää kaksi vuosikurssia; ylhäisempään kansakouluun kuuluu kolme luokkaa, joista kullakin 
on kaksi vuosikurssia; ja pitää ensimmäiseen eli alempaan luokkaan otettavan oppilaisen olla kymmenen 
vuotta täyttäneen, vaan ei päälle kahdentoista vuoden, jota vastaan sittemmin ainoastaan oppi ja taito 
määrätkööt luokka luokalta tapahtuvan koroittamisen.”
151. Kansakoulunopettaja- ja opettajatarseminaareja koskeva ohjesääntö, KksOs 1866; Kansakoulun-
opettaja- ja opettajatarseminaareja koskeva sääntö, KksS 1866.
152. Salo 1939, 11–12.
153. Asetusteksti: §:ssä 83: ”… 1:o en lägre folkskola jemte såkallad barnträdgård för barn af hwardera 
könet från och med sjette till och med tionde ålders året;…”
§ 84 alkaa: ”Lägre folkskolan afdelas i twå klasser, hwadraf den första eller förberedande utvör barn-
trädgården, och den andra omfattar twå årskurser…”KkA 1866, § 83, § 84.
154. KkA 1866, § 54, § 83, § 90, § 107, § 121.
155. Kemppinen 1969, 15; Sortavalan seminaari 1880–1930 1930, 12–15.
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virallistanut Asetus väliaikaisesta Jyväskylän seminaarista annettiin 17. päivänä 
maaliskuuta 1863.156

Uno Cygnaeus halusi turvata opettajankoulutuksen ja sen käynnistämiseen liit-
tyneen seminaarin opettajien koulutuksen avulla lastentarhapedagogiikan ja alku-
opetuksen yhtä hyvin kuin kansakoulunkin opetuksen tasokkuuden edellytykset. 
Joitakin tarkoin valittuja opettajia lähetettiin opintomatkalle Saksaan Jyväskylän 
seminaarin tulevaa opettajakuntaa ajatellen. Lastentarhatoimintaan ja alkuopetuk-
seen perehtyjistä ensimmäinen oli Cygnaeuksen sisarentytär Fanny John, joka opis-
keltuaan vuosina 1859–1863 Hampurin lastentarhanopettajattarien valmistuslaitok-
sessa ja Bernin kansakouluseminaarissa palasi aloittamaan työkaartaan Jyväskylän 
seminaarin naisosaston ensimmäisenä johtajattarena. Vuonna 1861 valtion stipen-
diaatteina opintomatkalle Saksaan lähteneiden joukossa oli neljä naista157, jotka 
olivat jo työskennelleet ainakin lyhyen aikaa pikkulasten koulussa, lastentarhassa 
tai lastenseimessä. Palattuaan (vähintään) vuoden kestäneiden opintojen jälkeen 
takaisin kotimaahan he kaikki omistautuivat lastentarhatyölle: Ida Lindroos perusti 
Helsinkiin ruotsinkielisen lastentarhan ja valmistavan koulun, ja Serafina Rautian 
jatkoi työtään Helsingissä Sedmigradskin pikkulastenkoulun johtajana. Ebba 
Böcker siirtyi kahden vuoden opiskelun jälkeen opintojensa rahoittajan palveluk-
seen Sortavalaan yksityisen Siitoisten tyttökoulun opettajaksi. Christina Nappakin 
jatkoi toisen vuoden aikana opintojaan kansakoulunopettajaseminaarissa, sillä 
hänen oli määrä aloittaa työnsä Jyväskylän seminaarin mallikoulun lastentarhassa 
syksyllä 1863.158

156. Nurmi 1988, 93–104, 128–129; Halila 1963, 27–29; Jyväskylän seminaari 1863–1937 1937, 27; 
Raitio 1913, 147, 151–154.
157. Näitä stipendiaatteja on Lyschinska (1927a) mitä ilmeisimmin tarkoittanut mainitessaan suoma-
laisten ja venäläisten opiskelijoiden saapumisesta Henriette Breymannin johtamaan lastentarhaan Wat-
zumiin. Aiempi viittaus asiaan luvussa 1.2.4.
158. Borenius 1954, 92–93; Salo 1939, 360–368; Sedmigradskyn Småbarnskola 1950, 27–30; Rem-
mer 1989, 54. Alun perin turkulainen Ebba Böcker oli toiminut ennen opintomatkalle lähtöään opetta-
jana Cygnaeuksen perustamassa Tammisaaren lastentarhassa. Työskenneltyään kolme vuotta opettajana 
Sortavalassa Siitoisten koulussa hän siirtyi takaisin Turkuun, missä perusti yksityisen lastentarhan.
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Kuva 4. Taittelumallisto. Christina Napan opiskeluaikanaan valmistamaa Friedrich 
Fröbelin pedagogiikan mukaista leikki- ja toimintamateriaalia. Jyväskylän yliopiston 
museo, Christina Napan aineisto.

Suomeen oli näin saatu Uno Cygnaeuksen aloitteesta jo 1860-luvulla ensimmäiset 
lastentarhatyöhön ja alkuopetukseen koulutetut opettajat, jotka työskentelivät tyttö-
kouluihin kuuluneissa tai erillisissä lastentarhoissa. Niissä toteutettiin Fröbelin luo-
man kasvatusfilosofian mukaista pedagogiikkaa, joka mallikoulujen lastentarhojen 
lakkauttamisenkin jälkeen säilyi alkuopetuksen työskentelyperiaatteiden perustana. 
Suomi oli pohjoinen pedagogiikan uuden suunnan avaaja, sillä muissa Pohjois-
maissa siirryttiin pikkulastenkouluista niin sanottuun luonnonmukaisempaan ja 
lapsikeskeisempään esikoulupedagogiikkaan vasta 1800-luvun viimeisellä vuosi-
kymmenellä tai seuraavalla vuosisadalla.

Kansakouluasetuksessa seminaarien mallikoulujen perusrakenne selvitettiin 
opettajankoulutuksen yhteydessä, ja lastentarha muodosti alhaisemman kansakou-
lun alimman asteen159. Eri kouluasteiden opetussisällöt kävivät ilmi asetuksen 
kanssa samana päivänä annetusta Keisarillisen Majesteetin Armollisesta Sään-
nöstä, jossa määriteltiin ”kansakoulun opettaja- ja opettajatar-seminaarien” opetus-
kaavat160. Mallikoulun tarkoituksena oli antaa kansakoulunopettajiksi opiskele-
ville mahdollisuus ”harjoitella itsensä opettamiseen ja koulunpitoon”161. Sen anta-
man esimerkin mukaan olisi jokainen tyttökoulun ylhäisemmän asteen päättävä 

159. KkA 1866 § 83, 84.
160. KksS 1866 B I–II.
161. KkA 1866 § 83.
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oppilas myös saanut käytännön harjoitusta ja oppinut ”miten pieniä lapsukaisia 
pitää tarkoituksenmukaisesti hoitaa”162.

Kouluoloja koskevat määräykset muotoutuivat erilaisiksi maaseudulla ja kau-
pungissa, joten nämä eri kuntamuotoihin sidotut koulurakenteet määriteltiin omina 
kokonaisuuksinaan. Kaupungeissa toimiviin alhaisempiin kansakouluihin lapset 
saattoivat tulla viisivuotiaina, kun taas maaseudun kohdalla kuvattiin ilman ikära-
joituksia väljemmin lastenkouluissa annettavaa opetusta ja siellä hankittavia taitoja, 
joihin luettiin myös kirjoittaminen, luvun laskeminen sekä laulun harjoittaminen. 
Ikärajat määriteltiin vasta ylhäisemmän kansakoulun yhteydessä.163 Lastenseimi, 
jonka toiminta liittyi seminaarin ylhäisemmän kansakoulun oppiaineisiin, tuli 
toteuttaa niin maaseudulla kuin kaupungeissakin.164 Lastenseimi oli ylimpien luok-
kien tytöille annettuun lastenhoidon opetukseen kuuluva harjoittelupaikka.

Muutamien Jyväskylän seminaarin toimintavuosien jälkeen osoittautui, että 
lisää opettajavoimia tarvittiin erityisesti ruotsinkielisiin kansakouluihin. Ongel-
maksi oli myös osoittautunut se, että ruotsinkielisillä opettajakokelailla oli suuria-
kin ongelmia suoriutua opiskelustaan suomenkielisessä seminaarissa täysin suo-
menkielisellä seminaaripaikkakunnalla. Uuden seminaarin perustamista koskeva 
senaatin päätös sai keisarin vahvistuksen toukokuussa 1871. Sen mukaan Tammi-
saareen perustettavan ruotsinkielisen naisseminaarin toiminnan tuli alkaa vielä 
samana vuonna. Miehille tarkoitetun seminaarin oli määrä aloittaa toimintansa 
vuotta myöhemmin Uudessakaarlepyyssä.165

Seminaarin vihkiäiset järjestettiin Uno Cygnaeuksen syntymäpäivänä 12. loka-
kuuta. Cygnaeus oli itseoikeutettu juhlapuhuja, ja lasten kasvatuksen merkitystä 
korosti myös Sakari Topelius omassa runomuotoisessa tervehdyksessään, josta 
mainitaan tulleen seminaarin oma tunnuslaulu. Opetusohjelman mukaisesti semi-
naarin mallikoulu aloitti toimintansa syksyllä 1873, ja lastenseimen toiminta käyn-
nistyi seuraavana vuonna pienten lasten hoitotavoitteiden oppimista varten.166

1870-luvun lopulla oli tarpeen ryhtyä suunnittelemaan maahamme Jyväskylän 
lisäksi toista suomenkielistä seminaaria. Päätös tehtiin vuoden 1877 valtiopäivillä, 

162. KkA 1866 § 83–84, 121. Asetuksen mukaan mallikoulu jakaantui alhaisempaan ja ylhäisempään 
kansakouluun. Molemmat koulut olivat sekä poikia että tyttöjä varten. Alhaisempaan kansakouluun 
kuuluva lastentarha oli tarkoitettu 5–7-vuotiaille lapsille, ja sen jälkeen heille oli tarjolla kaksi kansa-
kouluun kuuluvaa vuosikurssia. Kymmenvuotiaina he pääsivät aloittamaan ylemmän kansakoulun, 
jossa oli kolme kahteen vuosikurssiin jakautuvaa luokkaa. Ylempi eli ylhäisempi kansakoulu päättyi vii-
dentoista vuoden iässä. 
163. ”Kymmenestä kuudenteentoista ikävuoteen asti olevien lasten luku oli kunnalle tulevan 
palkka-avustuksen maksamisen perusteena.” KkA 1866 § 103, 114–115; KkA 1866 § 118.
164. KkA 1866 § 107, 121.
165. Schulman, 1994. 5.
166. Schulman, 1994. 6–7, 14.
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ja Sortavalan hyväksi kääntyneeseen ratkaisuun vaikutti merkittävästi Hallonbla-
dien lahjoituslupaus. Lahjakirjan mukaan Kymölän kylässä oleva ”I. Siitoinin kan-
sakoulu” luovutettiin Suomen Kruunulle rakennuksineen ja irtaimistoineen. Lisäksi 
yleinen valiokunta piti lausunnossaan tärkeänä sitä, että seminaari sijoitetaan sellai-
selle seudulle, jossa sitä ”ympärillä asuvan väestön henkiseen edistymiseen enim-
min tarvitaan”.167 Kyseessä oli paitsi kansallisten arvojen huomioon ottaminen 
myös suomen kielen vahvistaminen ja ortodoksisen eli kreikkalaiskatolisen uskon-
nonopetuksen järjestäminen.

Kymölään perustetulla koulutilalla oli myös maamme kansakoulujärjestelmän 
rinnalla kehittynyt vankka lähtökohta. Kymölän eli Siitoisen kansakoulu168 oli 
Karjalan ensimmäinen, kun se vuonna 1864 aloitti toimintansa. Koulun perustivat 
Kauppias Siitosen ainoa lapsi Elisabeth ja hänen miehensä Herman Hallonblad. 
Tytär puolisoineen halusi käyttää isältään perimänsä huomattavan omaisuuden 
kohottaakseen Karjalan kansansivistystä. Kansakoulu suunniteltiin myös parhaim-
man mukaan, ja sen ensimmäiset opettajat169 läksivät valtion stipendiaattien tavoin 
opintomatkalle Saksaan ja Sveitsiin. Koulun perustamishankkeesta Hallonbladit 
olivat jo suunnitteluvaiheessa neuvotelleet Uno Cygnaeuksen kanssa, ja hänen 
uskotaan olleen apuna myös koulun ohjesäännön valmistelussa. Senaatin vahvista-
man ohjesäännön170 mukaan kouluun kuului täydellinen tyttökoulu 15 sisäoppi-
laalle ja tilojen riittävyyden mukaiselle määrälle ulko-oppilaita sekä poikakoulu 
40–50 ulko-oppilasta varten. Täydellisellä tyttökoululla tarkoitettiin Uno Cygnae-
uksen kansakoulumallin mukaista kokonaisuutta, johon kuuluivat lastenseimi, las-
tentarha (lapsukaistarha) ja varsinainen kansakoulu. Tässäkin koulussa lastensei-
men tarkoituksena oli antaa oppilaille tarpeellisia tietoja ja käytännön harjoitusta 
tarkoituksenmukaisessa lastenhoidossa.171

Mallikoulun tarvitsemat puitteet olivat näin Siitoisen koululla jo valmiina. 
Seminaarin toiminta alkoi 20. lokakuuta 1880, ja siinä oli aluksi yksi mies- ja yksi 
naisluokka172. Jo seminaarin alkuvaiheessa oli päätetty myös lastentarhan ja lasten-
seimen perustamisesta, mikä siis itse asiassa merkitsi Siitoisen tyttökoulussa nou-

167. Sortavalan seminaari 1880–1930 1930, 17–20; Sortavalan seminaari 1880–1940 1940, 21–246. 
168. Koulun nimestä käytetään vaihtelevasti seuraavia nimityksiä: 1) Kymölän kansakoulu koulutilan 
nimen mukaan, 2) Siitoisten kansakoulu, 3) Siitoisen kansakoulu, Sortavalan seminaari 1880–1940. 
1940, 24; Remmer 1989, 54. 4) I. Siitosen kansakoulu, Sortavalan seminaari 1880–1930. 1930, 21. 5) I. 
Siitoinin kansakoulu, Sortavalan seminaari 1880–1930 1930, 21–22. 
169. Sortavalan seminaari 1880–1930 1930, 15. Opettajia olivat: johtaja Fredrik Mikael Saukko ja 
pastori Aleksander Vilhelm Lyra. 
170. Sortavalan seminaari 1880–1930 1930, 14. 
Ohjesääntö vahvistettiin 18. päivänä helmikuuta 1863.
171. Sortavalan seminaari 1880–1930 1930, 12–15.
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datetun opetusratkaisun jatkamista. Lastenseimessä toiminnan ongelmaksi muo-
dostui alkuun vakinaisen työntekijän puute, kunnes seimenhoitajaksi otettiin 
”sopiva keski-ikäinen nainen”. Naiskokelaiden piti kunkin vuorollaan hoitaa lapsia 
ja asua heidän kanssaan. Toisia kokelaita tämä työ erityisesti innosti, ja he vieraili-
vat lastenseimessä ”oman” hoitolapsensa luona vapaa-aikoinakin. Käytännössä 
opiskelijoilla oli kuitenkin runsaasti muuta puuhaa, ja kaikki heistä eivät omistau-
tuneet riittävästi pienten lasten hoitoon. Kun lastenseimen kymmenkunnan pienen 
lapsen valintaperusteena olivat olleet huoltajan puuttuminen tai muutoin puutteel-
liset kotiolot, muodostui ongelmaksi myös jatkuva hoitavien kokelaiden vaihtami-
nen, eikä hoito- ja kasvatustavoitteiden saavuttaminen edistynyt toivotulla 
tavalla173.

2.3.3 Lakkautuksia ja muutoksia

Jyväskylän seminaarin mallikoulun lastentarhan ja -seimen lapset tulivat kansakou-
lulaisten tavoin lähiseuduilta. Köyhimpien ja vanhempiensa hoitoa vaille jääneiden 
lasten osalta oli mahdollista ottaa kymmenen lasta asumaan seminaarin opiskelijoi-
den sisäoppilaitoksen yhteyteen. Vastaavasti lastenseimen osalta määriteltiin, että 
siellä ylläpidetään enintään kuusi köyhää ja turvatonta lasta, mieluiten tyttöjä, jotka 
eivät sairasta tarttuvaa tautia ja joilla ei ole ”vaikeita virheitä”. Sekä lastentarhan 
että -seimen opetuksesta ja toiminnasta vastasi oma opettaja.174

Seminaarin opettajatarkokelaiden opintoihin kuuluva lastenhoitamisen opetus 
toteutui sisäoppilaitoksen yhteyteen sijoitetussa lastenseimessä, jossa neljä opetta-
jatarkokelasta harjoitteli vuorojensa mukaisesti ja sai tuona aikana laitoksessa 
vapaan huoneen ja ravinnon. Mallinkoulun opetussuunnitelmassa lastenseimi liittyi 
naisopiskelijoilla lastenhoidon harjoitteluun, johon miesopiskelijoilla rinnastettiin 
maanviljelystyöt. Lastenhoidon opetus ja lastenseimiharjoittelun valvonta kuului-
vat seminaarin johtajattaren opetusvelvollisuuteen osana naisosaston yksinkertai-
sen anatomian, eloistieteen, terveysopin ja ruumiillisen lastenhoidon kokonai-
suutta. Miesopiskelijoilla vastaava toisen, kolmannen ja neljännen lukukauden 
aikana toteutuva oppiaine oli nimetty yksinkertaiseksi anatomiaksi, eloistieteeksi ja 

172. Sortavalan seminaari 1880–1940 1940, 30. Pääsytutkinto järjestettiin 18. lokakuuta 1880. Haki-
joina oli yhteensä 47 naista ja 27 miestä. Valituksi tuli asetuksen mukainen enimmäismäärä, 30 naisopis-
kelijaa ja kaikki mieshakijat.
173. ”Kerrotaan erään pikku tytön kerran sanoneen toiselle: ’Miepä sain vitsaa tänäpäivänä!’ – Johon 
toinen oli sanonut: Oonpa mieki saanut!’ – ’Niin, mutta mie sain johtajattarelta!” Sortavalan seminaari 
1880–1930 1930, 138.
174. KkA 1866 § 85, 87.
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lasten-terveysopiksi. Mallikoulun ylhäisemmän kansakoulun ainejakoisessa ope-
tussuunnitelmassa ei tytöille tarkoitettua lastenhoitoa ollut erikseen merkitty näky-
viin.175

Lastentarhan opetussuunnitelman eli opetuskaavan yhteydessä käytettiin toi-
minnan synonyyminä nimitystä alustava luokka. Sen oppiaineiden esittelyn lisäksi 
nostettiin esille erityisesti niin sanotun näkemysopin opettaminen, jonka avulla tuli 
harjoittaa lapsia ”havaitsemiseen ja oikeakieliseen puhumiseen”. Opetusperiaat-
teissa painotettiin kouluun valmistavaa luonnetta eikä vielä varsinaisen tiedon jaka-
mista. Varsinaisina oppiaineina mainittiin uskonopin opetus, kirjoitus- ja lukuhar-
joitukset, luvunlaskento, opetus kuvaannossa ja mallitsemisessa sekä erillisinä 
oppiaineina myös laulu- ja voimisteluharjoitukset. Kaikkien aineiden sisällössä pai-
nottui pänttäyksen ja sisällön korostamisen sijasta aiheeseen tutustuttaminen ja 
innostaminen. Uskonnon opetuksessa jumalanpelkoa tuli vahvistaa ”harvain, lyhy-
käisten ja hyvin valittujen raamatunlauseiden ja virrenvärssyjen opettamisella”; 
kirjoitus- ja lukuharjoituksia tuli toteuttaa havaintoharjoituksilla ja oikealla ääneen 
puhumisella. Matemaattisten taitojen yhteydessä tuli saada havainnollisia käsityk-
siä lukumääristä, ja käsiteltäväksi lukualueeksi määriteltiin yhdestä kymmeneen. 
Kuvaamataidon, musiikin ja liikunnan oppiaineissa ilmenee selkeä yhteys Friedrich 
Fröbelin lastentarhapedagogiikkaan, kun tavoiteltuina toimintamalleina olivat sil-
män ja käden ensimmäiset harjoitukset, lapselle sopivat yksinkertaiset laulut korva-
kuulon mukaan sekä tasapainoa ja norjuutta edistävä liikunta. Kielteisenä menette-
lynä mainittiin muun muassa ”älytön näppäryys”, kun taas vaatimukseksi asetettiin 
harjoitusten sovittaminen lapsen ”ijän ja kyvykkyyden” mukaan sekä toimiminen 
mieluiten leikin avulla.176

Sortavalan seminaarissa lastentarhan toimitilat sijaitsivat tyttömallikoulun 
huoneistossa. Toiminnan alkaessa syksyllä 1883 oli lastentarha kaksiosatoinen ja 
tarkoitettu 6–8-vuotiaille tytöille ja pojille. Ensimmäisen osaston päivittäinen työs-
kentelyaika oli kaksi tuntia ja toisella osastolla kolme tuntia. Molempien osastojen 
oppiaineita olivat uskonto, äidinkieli, laskento, laulu ja käsityöt, mutta päivän 
pituuden lisäksi erosivat erityisesti uskonnon, äidinkielen ja laskennon oppisisällöt. 
Uskonnossa ensimmäisessä osastossa tyydyttiin rukouksien ja virren säkeiden 

175. KkA 1866 § 54, 90; KksS osa A taulu A, B ja C.
176. Keisarillisen Majesteetin Armollisessa Säännössä, sen alustavaa luokkaa eli lapsitarhaa koskevan 
opetuskaavan ensimmäisessä §:ssä määritellään: ”Opetuksen ja harjoituksen pää-asiallisena tarkoituk-
sena on ensimmäisellä kouluvuodella, järjestetyn menettelyn kautta, valmistaa lapsia siihen oppimiseen 
laveammassa merkityksessä, joka sen jälkeen on alkava. Sentähden pitää opettajan tahi opettajattaren 
vähemmin huolia kohtipäisen tiedon antamisesta, kuin kokea teroittaa mieltä, herättää ymmärrystä ja 
sivistää tuntoa, sekä, sitä myöten kuin niin tapahtuu, totutella lapsia tarkallensa puhumaan.” KkA 1866 
§ 89; KksS 1866 osa B § 1–7.
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opettelemiseen, kun taas toisessa osastossa sisältönä olivat raamatunkertomukset. 
Vastaavasti äidinkielen ensimmäisenä vaiheena oli lukualkeiden oppimista irtonai-
silla kirjaimilla, mistä edettiin lukukirjan käyttämiseen. Laskennon oppisisältönä 
oli alkuun havainnollinen lukujen 1–10 käyttäminen, mistä toisella osastolla jatket-
tiin ilman yksityiskohtaisempaa määrittelyä. Neljäntenä toimintavuotena lasten-
tarha laajeni kolmiosastoiseksi, ja näiden vanhimpien lastentarhalaisten oppiai-
neiksi lisättiin maantieto ja voimistelu.177

Lastenseimien toiminta ei mallikouluissa kehittynyt vastaamaan sille alkuaan 
asetettuja tavoitteita. Tammisaaren seminaarissa kyseinen työmuoto lopetettiin jo 
vuonna 1889, ja Sortavalan seminaarin lastenseimen toiminta päättyi vuonna 
1893.178 Seminaarien mallikoulujen lastenseimiä koskeneen virallisen lopettamis-
päätöksen teki keisarillinen senaatti. Sen määräyksestä lastenseimeen ei otettu enää 
vuonna 1889 uusia lapsia. Päätöksen sanamuodon mukaan oli kyse Tammisaaren, 
Jyväskylän ja Sortavalan seminaarien koskevasta toistaiseksi voimaan tulevasta 
menettelystä. Jyväskylän mallikoulun yhteydessä lastenseimen toiminta lakkasi 
vuonna 1892.179

Jyväskylässä lastenseimi ennätti toimia lähes kolmenkymmenen vuoden ajan. 
Sen lakkauttamisen syyksi Halila180 mainitsee, että kokelaat pitivät lastenseimen 
työtä kovin uuvuttavana ja vieraana, joten toiminnan myötä ei voitu odottaa merkit-
täviä tuloksia. Myös Raitio tuo esiin ongelmat ja naiskokelaiden kokemukset las-
tenseimessä työskentelemisen rasittavuudesta. Hänen mielestään laitosta ei ollut 
alun pitäen järjestetty onnistuneesti. Kokelas-hoitajattarien alituinen vaihtuminen 
vaikutti lasten luonteen kehitykseen haitallisesti. Johdonmukaisen kasvatuksen 
puute johtui myös siitä, että lastenseimen hoitajattaren palkka oli niin pieni, ettei 
toimeen voitu saada kasvatusopillista sivistystä saanutta henkilöä.181

Lasten omakohtaiset kokemukset ja muistikuvat olivat positiivisiakin. Hanna 
Hagbom oli kymmenen kuukauden ikäinen leskiäidin tytär, kun hänet ensimmäi-
senä kirjattiin Tammisaaren seminaarin lastenseimen lapseksi. Ongelmana Hag-
blomkin piti muistelmassaan kokelaiden vaihtumista kahden tai neljän viikon 
välein. Samoin pienen lapsen ja äidin erossa olo ja erityisesti eroamisen hetket oli-
vat murheellisia molemmille. Sisustukseltaan karun asuntoalaympäristön teki 

177. Sortavalan seminaari 1880–1930 1930, 161–162.
178. Sortavalan seminaari 1880–1930 1930, 137–138, 159–160; Sortavalan seminaari 1880–1940 
1940, 38.
179. Kirkollisasiain-toimikunnan kirje Koulutoimen Ylihallitukselle 13 p. helmikuuta 1889; Halila 
1963, 115; Raitio 1913, 294.
180. Halila 1963, 115.
181. Raitio 1913, 294.
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kodikkaaksi mamsseliksi kutsutun hoitajan olemus ja kukkien kasvatus. Laulu ja 
musiikki kuuluivat kasvuympäristöön samoin kuin pienestäkin rikkomuksesta seu-
ranneet rajoitukset. Talvinen luistelu ja ulkoleikit, kaveruus johtajan perheen lasten 
kanssa sekä mieluisa neulominen tai ikioma koululeikki nukkejoukon kanssa olivat 
myönteisinä mieleen painuneita muistikuvia. Yllätyksellisin lienee ollut yhden 
leikkihetken keskeyttänyt seminaarissa vierailleen kenraalikuvernööri Heidenin 
pyyntö aiemmin nukeille esitetyn laulun uusimisesta. Juhlahetkistä on joulun ohella 
ollut mieluisa kokemus muun muassa loppiaisen viettäminen, jolloin sisaruksetkin 
pääsivät toisiaan tapaamaan.182

Mallikoulujen lastentarhojen toimintaan kohdistui lastenseimien tavoin 
1800-luvun lopulla voimakkaita lopettamispaineita. Sortavalan ja Jyväskylän semi-
naareissa lastentarhan toiminta lakkautettiin vuonna 1900. Edellisen vuosikymme-
nen aikana oli valtakunnallisesti valmisteltu muutoksia malli- eli harjoittelukoulu-
jen luokkajakoon ja alempi kansakoulu oli muutettu yksivuotiseksi lastentar-
haksi.183 Lakkauttamisen syyksi Halila mainitsee Jyväskylän ja Sortavalan semi-
naarien mallikoulujen ja kaupunkien kansakoulujen yhdenmukaistamisen.184

1900-luvulle tultaessa oli seminaarien lastentarhatoiminta joka tapauksessa 
välittänyt tietoa alle kouluikäisten lasten kasvatuksen merkittävyydestä. Samoin 
olivat ainakin kasvatus- ja opetustehtävissä työskennelleet saaneet perustietoutta 
alle kouluikäisten pedagogiikan merkityksestä. Samalla heillä oli mahdollisuus 
henkilökohtaisesti muokata oma käsityksensä lastentarhan vaikutuksesta lapsen 
myöhemmän kehittymisen perustan rakentajana.

2.3.4 Hankkeita eri kaupungeissa

Kansakoulusäädösten mukaisen sekä lahjoitusvaroin järjestetyn varhaisen opetuk-
sen ja kasvatuksen rinnalla toimi maassamme myös koulumaksujen turvin ylläpi-
dettyjä alkuopetusta antavia yksityisiä kouluja tai laitoksia. Useimmat niistä sijoit-
tuivat kaupunkeihin. 1860-luvulla tuli käyttöön nimitys lastentarha ja pikkulasten-
koulu, jolla viestitettiin Fröbelin kasvatusfilosofian mukaisen pedagogiikan toteut-
tamista ja siihen pohjautuvaa alkuopetusta. Myös itsenäisesti toimivia Fröbelin 
pedagogiikan mukaisia lastentarhoja perustettiin eräille kaupunkiseuduille. Vuosi-
kymmenen aikana kyseisen kasvatus- ja opetusnäkemyksen mukainen pedago-

182. Hagbom 1948, 51–59.
183. Sortavalan seminaari 1880–1940 1940, 38; Nurmi 1964, 90.
184. Halila 1963, 113.
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giikka oli levinnyt Jyväskylän, Helsingin, Tammisaaren ja Sortavalan lisäksi myös 
Porvooseen, Turkuun ja Lappeenrantaan.

Maamme vanhimpana aidosti fröbeliläisenä lastentarhana pidetään Tammisaa-
ren lastentarhaa, Ekenäs barträdgård, jonka toiminta alkoi helmikuun lopulla 
vuonna 1861. Sen ylläpitäjänä oli Tammisaaren rouvasväenyhdistys, ja aloitteelli-
sena toimintaan perehdyttäjänä, ohjesäännön laatijana ja lastentarhan ensimmäisen 
opettajan Ebba Böckerin ohjaajana toimi tuolloin Tammisaaressa asunut Uno Cyg-
naeus. Hänen aloitteestaan Saksaan lähetettyjen nuorten naisten koulutus lastentar-
hanopettajiksi näkyi uusien lastentarhojen perustamisena ja pedagogiikan leviämi-
senä. Ida Lindroos perusti Helsinkiin ruotsinkielisen lastentarhan ja alkeiskoulun 
vuonna 1863, ja muutos tapahtui samaan aikaan myös Helsingissä sijainneen Sed-
migradskyn pikkulastenkoulun ja Marian asyylin toiminnassa.185 Kun koulun opet-
taja Serafine Rautian palasi opintomatkalta keväällä 1862, hän valmisteli yhdessä 
Uno Cygnaeuksen kanssa koululle uuden opetussuunnitelman. Johtokunta hyväk-
syi heinäkuun lopulla saamansa esityksen ”plan till omorganisation av skolan efter 
Fröbels metod”, ja uudistus käynnistyi saman vuoden syksyllä. Toteutukseksi tuli 
siten Cygnaeuksen suunnitteleman koulujärjestelmän mukainen kahteen osastoon 
jakautunut lastentarha, jonka toiminta alkoi neljä vuotta ennen ensimmäistä vastaa-
vaa mallikoulun lastentarhaa.186

Porvoossa lastentarhan toiminta alkoi vuonna 1862, ja opettajana toimi mam-
selli Selma Witting, Lappeenrannan tyttökoulun yhteyteen vuonna 1865 peruste-
tusta lastentarhasta käytettiin lopullisissa suomenkielisissä säännöissä nimitystä 
pikkulastenkoulu, mutta Cygnaeuksen ruotsin kielellä laatimasta ohjesäännöstä 
ilmeni fröbeliläisen pedagogiikan mukainen toiminta-ajatus. Turku sai vuonna 
1868 lastentarhatoimintansa aloittajaksi useita vuosia kokemusta omanneen lasten-
tarhanopettajan, sillä Ebba Böcker oli aloittanut Tammisaaressa, kouluttautunut 
Cygnaeuksen valitsemana stipendiaattina Saksassa ja Ruotsissa. Kotimaahan palat-
tuaan hän oli aloittanut työnsä koulutuksensa rahoittaneen Hallonbladin pariskun-
nan perustamassa Siitoisten tyttökoulussa. Kolmen vuoden jälkeen koulu siirtyi 
osaksi Sortavalan seminaaria, ja hän palasi takaisin kotiseudulleen Turkuun.187

Aktiivisesti esille tuotuja, mutta todennäköisesti toteutumatta jääneitä lasten-
tarhan perustamishankkeita on kirjattu Porista, Haminasta ja Oulusta. Porissa aloit-

185. Hänninen & Valli 1986, 25, 58; Salo 1939, 414–415; Somerkivi 1977, 32–36.
186. Sedmigradskys Småbarsskola och Marias Asyl 1950, 29–31. Rautian kuoli keväällä 1870, minkä 
jälkeen koulun uudeksi johtajattareksi valittiin Emmy Skogman-Böcker. Hän oli Ebba Böckerin sisar, 
joka oli ollut Turussa yhdessä tämän kanssa perustamassa kaupungin ensimmäistä lastentarhaa. Ibidem 
31–32; Remmer 1989, 54.
187. Hänninen & Valli 1986, 58; Salo 1939, 414; Remmer 1989, 54.
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teen teki vuonna 1860 rouvasväen yhdistys, joka toivoi saavansa rahoitusta niin 
sanotuista viinaverorahoista. Haminassakin esitettiin lastentarhan aloittamista 
1860-luvun puolivälin lehtitiedon mukaan. Oulussa kansakoulun yhteydessä toimi-
van lastentarhan perustamista ehdotti paikallinen Kasvatusopillinen yhdistys ensi 
kerran vuonna 1865. Tietoisuus toiminnasta oli kaiketi säilynyt paikkakunnalla, 
sillä vuonna 1884 oululaiset neidit Emilia Castrén ja Aline Wegelius, joiden mie-
lestä niin pikkulastenkoulun kuin lastentarhan toimintaperiaatteet olivat jo kaupun-
gissa”yleisesti tunnetut”.188

Edellä kuvattu lastentarhojen kirjo sisältää näyttöjä vankasta fröbeliläisen 
pedagogiikan soveltamisesta sekä väljemmistä opetuksen ja huolenpidon kasvatus-
lähtökohdista. Opettajien saamasta henkilökohtaisesta koulutuksesta ei kaikissa 
tapauksissa ole saatavissa tietoa, mutta osahan oli aiemmin kuvatulla tavalla ollut 
stipendien turvin pätevöitymässä toimintaan Fröbelin jalanjäljillä Luise Fröbelin 
luona Hampurissa ja Henriette Breymannin oppilaina Watzumissa. Lastentarhojen 
ylläpitäjätahot puolestaan vaihtelivat hyväntekeväisyysjärjestöistä yksittäisiin toi-
meentuloaan hankkiviin henkilöihin. Yksityishenkilöistä useimmat ylläpitivät las-
tentarhan ja pikkulastenkoulun yhdistelmää, mikä edellytti vanhempien suoritta-
maa maksua. Luonteeltaan lastentarhat olivat kodin kasvatusvastuuta jakavia ja 
pedagogisen painotuksen mukaisesti toimivia yksiköitä. Niiden toiminta perustui 
Uno Cygnaeuksen laatiman kansakoulun yhteyteen suunnitellun lastentarhatoimin-
nan mukaisiin pedagogisiin periaatteisiin.

2.4 Lastentarhatyön uusi alku

2.4.1 Hanna Rothman uranuurtajana

Uusi lastentarhatyön laajeneminen alkoi 1880-luvulla. Sen alkulähtökohdaksi muo-
toutui Hanna Rothmanin (1858–1920)189 vuonna 1883 aloittama yksityinen lasten-
tarha ja pikkulastenkoulu. Hän oli saanut koulutuksensa Saksassa Henriette Schra-
der Breymanin johtamassa Pestalozzi-Fröbel-Hausessa lukuvuonna 1881–1882. 
Suomeen palattuaan Rothman perusti lastentarhan, jonka Uno Cygnaeus vihki käyt-
töön kannustavin sanoin. Jatkossa hän hankki toimeentulonsa laajentamalla toimin-
taa niin, että hän antoi alkeisopetusta pikkulastenkoulussa klo 9–12 ja opetti lasten-

188. Hänninen & Valli 1986, 58; Huttunen 1974, 10–11; Lujala 2001, 13.
189. Johanna eli ”Hanna” Sofia Rotman oli suorittanut Helsingin ruotsalaisen tyttökoulun ja hakeutui 
muutaman vuoden jälkeen opiskelemaan lastentarhanopettajaksi Pestalozzi-Fröbel-Hauseen. Hänninen 
& Valli 1986, 60.
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tarhassa klo 12–14. Ruotsinkielisten lasten rinnalla toimi myös suomenkielinen 
ryhmä. Toiminta vastasi pääosin maassamme jo aikaisemminkin toteutettua kaksi-
kielistä lastentarhan ja pikkulastenkoulun kokonaisuutta. Henkilökohtaisesti Roth-
man oli kuitenkin asettanut tehtävälleen korkeammat yhteiskunnalliset ja filan-
trooppiset tavoitteet. Koulutuksessaan Schrader-Breymannilta omaksumiensa sosi-
aalipedagogisten periaatteiden mukaisesti hän halusi kehittää työtä siten, että kaik-
kein vähäosaisimmatkin lapset voisivat päästä osalliseksi korkeatasoisesta kasva-
tuksesta ja opetuksesta.

Tavoite toteutui vuonna 1888, kun Rothman saattoi Helsingin Vähittäismyynti- 
ja Anniskeluosakeyhtiön antaman tuen turvin aloittaa Helsingin Fröbel-laitoksen 
toiminnan.190 Kyseinen vähäosaisten perheiden auttamiseen kohdistuvaa sosiaa-
lista kasvatustyötä alettiin kutsua Pestalozzi-Fröbel-Hausen esimerkin mukaisesti 
kansanlastentarhaksi. Tämä pedagoginen lähtökohta oli uusi, joten alkuun tarvittiin 
niin perheiden kuin viranomaisten keskuudessa työn tunnetuksi tekemistä ja Roth-
manin tarmokasta tiedottamistyötä.

Helsingin Sörnäisten kaupunginosan perheille tuntemattomana alkanut toi-
minta laajeni ensi kokemusten jälkeen nopeasti. Jo parin vuoden päästä tarvittiin 
lisätyövoimaa, ja Hanna Rothman sai harjoittelijaksi sekä koulutuksen jälkeen pit-
käaikaiseksi työtoverikseen Elisabeth Alanderin (1859–1940)191. Toimintamuodot 
monipuolistuivat, ja vuonna 1892 nämä uranuurtajat kokivat tarpeelliseksi aloittaa 
myös uusien opettajien kouluttamisen Suomessa. Kouluikää lähestyville kuusi- ja 
seitsemänvuotiaille alkeisopetusta antavaa ryhmää ryhdyttiin Pestalozzi-Frö-
bel-Hausen esimerkin mukaan kutsumaan välitysluokaksi. Kun lastentarhanopetta-
jien koulutus neljän vuoden jälkeen muuttui kaksivuotiseksi, oli pidennyksen 
perusteena johtajien ja välitysluokan opettajien koulutuksen painottaminen erikois-
tumiseen valituille. Myös todistukseensa uudet lastentarhanopettajat saivat erik-
seen arvosanat johtajantaidoistaan ja menestymisestään välitysluokan opetta-
jina.192 Vaikka selkeä välitysluokka-nimitys 1900-luvun alussa poistui ja lastentar-
hanopettajien koulutuksessa siirryttiin toisen vuoden eriyttämisestä kaikille yhden-
mukaiseen opetussuunnitelmaan, säilyi lastentarhan toiminnassa kuitenkin ikäryh-
mäjako. Toimintaa luonnehdittiin kotikasvatusta tukevaksi kasvatukseksi. Erityi-
sesti kuusivuotiaiden ryhmien pedagogisessa sisällössä säilyi painokkaana sellais-

190. Hänninen & Valli 1986, 63–66; Ebeneserin arkisto. 
191. Elisabeth Amanda Alander valmistui Helsingin ruotsalaisesta tyttökoulusta 1875, minkä jälkeen 
hän kiinnostui naisasiasta ja eteni Suomen Naisyhdistyksen paikan- ja työnvälitystoimiston johtajaksi. 
Tehtävänsä hän hoiti ilman palkkaa.
192. Hänninen & Valli 1986, 68–69, 72; Lastentarhaseminaari Ebeneser 1992, 15, 18. 
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ten valmiuksien opettaminen, joiden avulla lapsen katsottiin saavuttavan koulun-
käynnin aloittamisen edellyttämät taidot.193

2.4.2 Tavoitteena vähäosaisten auttaminen

Sekä Hanna Rothman että Elisabeth Alander olivat koulutuksensa aikana Pesta-
lozzi-Fröbel-Hausissa päässeet tutustumaan puutteellisissa oloissa eläneiden lasten 
auttamisen monentasoisiin ongelmiin ja niiden ratkaisumalleihin. Kotimaassaan he 
olivat omaksuneet elämäntehtäväkseen kehittää kansanlastentarhatyötä Sörnäisten 
ankeassa ympäristössä asuneiden lasten auttamiseksi ja levittää lastentarhatyötä 
sinne, missä lapset apua tarvitsivat. Kyse ei ollut pelkästään henkisen kasvatuksen 
tukemisesta ja monipuolisten taitojen ohjaamisesta. Lapset tarvitsivat hoitoa ja 
huolenpitoa kaikilla mahdollisilla tavoilla: turvallista ja lämmintä olinpaikkaa, ruo-
kaa, vaatteita, puhtautta, siihen liittyviä tapakasvatuksen alkeita, terveydenhoitoa, 
jopa lepoa. Ensimmäisten päivien kuvauksen mukaan tehtävä oli haasteellinen:

”Sittemmin totutettiin tämä ensimmäinen parvi lastentarhan tapoihin ja kasva-
tuksen ensi alkeisiin – muutamille lapsista vallan uuden uutukaisiin! Niinpä ei 
ollut esim. tarkoitus, että olisi livistetty tuossa tuokiossa läheiseen metsikköön 
kunhan päästiin pihalle väliaikaa pitämään, niin kuin oli tapahtunut ensimmäi-
senä päivänä lasten ollessa ulkona. – – – Jalat oli myös pyyhittävä, ennen kuin 
tultiin sisään. Mutta jotkut kuulivat ehkä nyt ensi kerran, että kasvojen tulee 
olla puhtaat ja hiusten kammatut, että nenä on siistittävä – ei kuitenkaan puvun 
tai takin hihalla. – – – Aluksi oli myös hieman vaikea oppia syömään keitettyä 
ruokaa. Oltiin niin totuttu kahviin ja ’funtapullaan’ (kiloleipään) – ja nyt oli 
syötävä joka päivä joko puuroa tai velliä tai herne-, peruna- tai makeakeit-
toa.”194

Rothman ja Alander joutuivat alkuaikojen ahtaissa ja puutteellisissa tiloissa toimit-
taessa miettimään huolellisesti kustannusten ja ratkaisujen yhteensovittamista. 
Rothman päätti esimerkiksi huolehtia tarvittaessa lasten peseytymisestä alueen 
yleisten saunojen palveluja käyttäen, koska pesutiloja ei ollut195. Iltapäivätoimin-
nan aloittamisen rahoittamisesta Rothman kirjoitti Alanderille Berliiniin seuraavaa: 
”Ei olisi kyseessä suuret kuntoonpanokustannukset: muutama matrassi ja viltti, 
joista voidaan laittaa pöydille vuoteet väsyneitä varten, muutama kattolamppu. 
Aamiaista ja illallista pitäisi lasten saada, ja kustannukset voitaisiin korvata pienillä 

193. Lujala 2003, 73–74.
194. Ebeneserkoti 1922, 35.
195. Hänninen & Valli 1986, 65.
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maksuilla.”196 Tilat eivät siis lopultakaan estäneet uusien toimintamuotojen kehit-
tämistä. Osa niistä toteutettiin äitien toiveiden pohjalta, osa oli johtajattarien omana 
kehittämistyötä, johon vankka lähtökohta oli saatu Pestalozzi-Fröbel-Hausista.

Monipuolinen lasten parhaaksi toimiminen mahdollistui vuonna 1908 valmis-
tuneissa uusissa toimitiloissa. Rakennushanke oli käynnistynyt yhdeksän vuotta 
aikaisemmin nimellä ”Kasvatuskoti köyhiä lapsia varten”, ja laitos sai peruskiven 
muuraamisen yhteydessä nimen Ebenser197. Hanna Rothmanin ja Elisabeth Alan-
derin laitokset saivat samalla uuden nimen Ebeneserkoti198. Kansanlastentarhatyön 
ympärille syntyneiden toimintojen kokonaisuus muotoutui varsin laajaksi. Jo vuok-
ratiloissa oli niin sanotun puolipäiväisen eli päälastentarhan rinnalle syntynyt haa-
ralastentarha, iltapäivälastentarha, kesälastentarha ja välitysluokka. Ebeneserissä 
uusina työmuotoina tulivat mukaan lastenseimi, lastenkamari eli kokopäivähoito, 
koululaisten päiväkoti, pyhäkoulu sekä lastenkoti ja sen kesäkoti.199

Huomiotta ei voi jättää Ebeneserin pihamaata ja sen tarjoamia toimintamahdol-
lisuuksia. Puutarhaa rakennettiin ja hoidettiin yhdessä lasten kanssa. Istutettiin 
omenapuita, kasteltiin kukkia ja kasvimaata ja korjattiin talteen kesäajan kasvun 
tuottama sato. Vuosien kuluessa puutkin kasvoivat tuuheiksi, joten uusi Ebeneserin 
opiskelija koki 1930-luvun alussa portista avautuvan lapsille tarkoitetun maailman 
seuraavasti:

”Ebeneser, mikä omalaatuinen suljettu yhteiskunta keskellä arkista Sörnäistä! 
… Vain lauta-aita eroittaa sen kadusta, kivierämaasta, vuokrakasarmeista. 
Miten erilaista onkaan aidan tällä puolen! Kukkaset heloittavat ja hymyilevät, 
vanha vaahtera levittää varjoaan, ilmakin tuntuu täällä raikkaammalta ja puh-
taammalta. Tälle puolen aitaa kuuluvat lapset.”200

196. Ebeneserkoti 1922, 56.
197. Ebeneserkoti 1922, 173–174, 184. Ebenserkodin rakennus Helsinginkatu 3 & 5:ssä on arkkitehti 
Wivi Lönnin suunnittelema puhdaslinjainen jugend-rakennus. 
198. Lastentarhaseminaari Ebeneser 1992, 19–20. Nimitys viittaa sanoihin Eben Eser – ’avun kivi’.
199. Ebeneserkoti 1922, 112–125.
200. 50 vuotta lastentarhaseminaarityötä 1892–1942 1942, 53.
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Kuva 5. Päivän askareita. Kuukausiaiheena ”vilja” ja tärkeimpänä aiheeseen liittyvänä 
tehtävänä viljan jauhaminen käsikivillä. Tässä kuvassa valokuvaaja on halunnut 
ikuistaa tärkeän työskentelyn, kääntänyt jauhinkivien kuvakulmaa ja lisännyt lattialle 
myllymatkakeskusteluihin ja -leikkeihin liittyneen hevosen. Aidossa tilanteessa toisten 
lasten tuli omasta puuhailustaan huolimatta pystyä seuraamaan jauhajien työtä ja 
mahdollisen vuoron saatuaan myös vaivatta jatkamaan työtä. Kuva Ebenser-säätiön 
arkisto.

Lasten kokemuksena esimerkiksi peruna tai ruis opittiin tuntemaan niin kasvi-
maalla kasvavana, sadonkorjuussa kuin keittiöpuuhien raaka-aineena. Erilaisten 
kodin askareitten tekemistä ja oppimista varten oli niin sanottu toimela, joka oli 
varustettu erilaisissa työtehtävissä tarvittavin työvälinein. Tehtäviä riitti kenkien 
hoidosta ja kuparin kiillotuksesta nukenpyykin pesemiseen tai ruukkukasvien hoi-
tamiseen. ”Apulaisia” tarvittiin päivittäin ruokailun yhteydessä ja toimintahetkien 
materiaalien esillepanossa.201

Koulutusmuotoina oli järjestetty lastenhoitajakursseja sekä lastentarhankasvat-
tajatarkursseja ruotsin ja suomenkielellä. Koulutuksena järjestettiin myös lastenko-
din hoitajattarien valmistuskurssi ja koulutukseen tuleville oli tarjolla myös oppi-
laskodin asumismahdollisuus.202 Eri kurssit olivat selkeä kannanotto naisten kou-
lutuksen puolesta. Kodeilla oli kasvatusvastuu, joka perheissä jäi yleensä äitien teh-

201. Ebeneserkoti 1922, 80–88.
202. Ebeneserkoti 1922, 49, 55–58, 120–130, 135, 158, 167.
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täväksi. Cygnaeuksella oli ollut ajatuksena lastenhoidon opettaminen tytöille 
yhtenä kansakoulun oppiaineena. Ebeneserissä eritasoisten kurssien avulla haluttiin 
lisätä pienten lasten kasvattajien tietoutta, jotta he pystyivät kasvattaen kohotta-
maan vähäosaisten lasten lähtötasoa ja lisäksi antamaan heille tarvittavaa alkuope-
tusta.

Kansanlastentarhojen työ kohdistui lasten kasvatuksen lisäksi määrätietoisesti 
myös perheiden auttamiseen. Pyrkimyksenä oli aikaansaada koteja tukevaa yhteis-
työtä ja auttaa vanhempia heidän kasvatustehtävässään. Opettajien tehtäviin kuului-
vat käynnit lasten kodeissa, erilaisten vanhemmille tarkoitettujen keskustelutilai-
suuksien järjestäminen sekä konkreettinen opastaminen lasten kasvattamisessa. 
Lastentarhan ovet olivat vierailijoille avoinna, ja merkityksellisiksi muodostuivat 
äitien omat säännölliset kokoontumiset lastentarhan tiloissa. Lasten hyväksi koitu-
van kasvatustietouden lisäksi säännölliset tapaamiset lujittivat äitien luottamusta ja 
antoivat myös tietoa lastentarhan toiminnasta ja tehtävästä.203 Yhteiset kokoontu-
miset tarjosivat kotikäyntien tavoin mahdollisuuden äitien henkilökohtaiseen 
ohjaamiseen. Yhtä tärkeää oli monelle äidille myös viihtyisä yhdessäolo toisten 
kanssa. Yksinkertaista tarjoiluakaan ei unohdettu.

Opettajat olivat valmistautuneet tilaisuuksiin huolellisesti, jotta niistä muodos-
tuisi ”sisällökkäitä” ja myös viihtyisiä hetkiä kahvin ja teen parissa. Hanna Roth-
man ja Elisabeth Alander saivat vastaanottaa kirjeitse myös äitien elämäntilannetta 
kuvaavaa kiitosta tästä työstään:

”Varmaankin selvisi opettajattarille, kuinka suuresti olemme juuri tällaisen 
seurustelun tarpeessa, kun osoittauduimme niin henkisesti köyhiksi ja arkisuu-
den tympeyttämiksi, ettei kenelläkään meistä ollut rohkeutta avata suutaan kiit-
tääkseen teitä hauskasta illasta ja kaikesta hyvästä, mitä olette opettaneet lap-
sillemme. Te olette kai monesti ajatelleet meitä säälien, kun olette nähneet hen-
kemme köyhyyden kuvastuvan lapsissamme. Valmistaessanne meille tällaisen 
virkistysillan, täytätte velvollisuuksistanne kauneimpia.”204

Äidit välittivät myös tietoa henkisestä uupumuksestaan ja pyysivät opettajia ole-
maan aktiivisia kotikäyntien suhteen:

”Muistakaa meitä edelleenkin, älkää jättäkö meitä yksin, käykää kodeissamme 
meidän luonamme. Niin monet asiat pyrkivät masentamaan mielemme, ja 
meille on niin suuriarvoista, jos kotiimme tulee joku, joka osaa tukea ja neuvoa 
ja jonka kanssa voi puhua muustakin kuin arkisista asioista.”205

203. Ebeneserkoti 1922, 59–60.
204. Ebeneserkoti 1922, 108.
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Ebeneseristä oli näin tullut Pestalozzi-Fröbel-Hausin esimerkin mukainen moni-
puolinen sosiaalipedagogiikan lähtökohdista työskentelevä keskus. Molemmat joh-
tajat olivat uutterasti yhteydessä Berliinissä Henriette Schrader-Breymanin joh-
dolla työtään tekeviin opettajiinsa ja tekivät sinne säännöllisesti opintomatkoja 
omaksuakseen alan uusinta tietoutta. Näin Ebeneserkodin antama kasvatus ja ope-
tus olivat selkeästi yhteydessä varhaiskasvatuksen alan johtavaan koulutukseen ja 
eri lastentarhamuotojen kansainväliseen toiminnalliseen kehitykseen.

Kansanlastentarha-aate muodostaa tutkimuksen sisällöllisen viitekehyksen toi-
sen pääsuuntauksen, joka edustaa suomalaisen varhaiskasvatuksen sosiaalipedago-
gista painotusta. Kasvatuksen tavoitteena oli hyvän kristillisen kodin antama esi-
merkki, mutta sen rinnalla tarvittiin monentasoista lasten elinolosuhteiden paranta-
mista. Kansanlastentarhoissa haluttiin lievittää lasten ulkoista hätää ja samalla 
ohjata heitä fröbeliläisen pedagogiikan avulla leikkien ja toimeliaina kehittämään 
itseään ja luontaisia lahjojaan.

2.5 Hallintovastuu kouluhallitukselle

Perusta 1800-luvun loppupuolella voimassa olleelle kansanopetusta koskevalle 
keskushallinnolle luotiin kansakoulujärjestelmää koskevan päätöksenteon yhtey-
dessä. Vuoden 1866 kansakouluasetuksella oli perustettu kansakoulun ylihallitus, 
mutta samassa yhteydessä mainittiin myös nimitys ”tuleva maan koulutoimen yli-
hallitus”206. Sanonnalla viitattiin jo laajemman kouluhallinnon ohjausorganisaa-
tion luomiseen. Tuohon koulujen hallinnon uudelleenjärjestämisen liittyi kaksi eri-
tyiskysymystä, joita käsiteltiin vuosien 1863–1864 valtiopäivillä. Oppikoulujen ja 
kansanopetuksen hallintoa koskeva kysymys eteni valmisteluvaiheessa hyvin pit-
kälti erillisenä kohti lopullista ratkaisua. Voimakkaammin keskusteltiin julkisesti 
kirkon ja koulun erosta. Olennaista oli, että piispaa ja tuomiokapitulia ei enää vel-
voitettu valvomaan koululaitosta vaan pelkästään kristinopin opetusta. Vastaavasti 
kunnanhallinnossa kansakouluasiat siirrettiin seurakunnalta kunnalle. Kirkon ja 
koulun eron vahvisti keisari Aleksanteri II:n vuonna 1868 vahvistama vuoden 1869 
kirkkolaki.207 Ennen kouluylihallituksen täydellistä järjestäytymistä oli vastuu asi-
oiden hoidosta kansakouluasetuksen mukaan Suomen Senaatin Talous-Osaston 
alaisella Kirkollis-Toimikunnalla208.

205. Ebeneserkoti 1922, 108.
206. KkA 1866 § 1–2 (4).
207.  Somerkivi & Cavonius & Karttunen 1979, 18–19.
208.  KkA 1866 § 5.
85



Koulutoimen ylihallitus perustettiin vuonna 1869 annetulla asetuksella, joka 
tuli voimaan seuraavan vuoden heinäkuun alussa. Asetuksen mukaan ylihallituksen 
johtoon tuli sivutoiminen puheenjohtaja, ja hänen lisäkseen siihen kuului kuusi 
jäsentä. Näistä kaksi oli maan korkeimpia virkamiehiä ja loput neljä ylitarkastajia. 
Heistä kolme oli nimetty oppikouluja varten ja yksi kansakoulujen ylitarkastajaksi. 
Viimeksi mainittuun tehtävään tuli Uno Cygnaeus, joka jo vuonna 1861 oli mää-
rätty kansakoulujen ylitarkastajaksi.209 Ylihallituksen toimintaan kohdistettiin pian 
sen käynnistyttyä kritiikkiä, minkä johdosta alkoi kehittämistyö. Sen tuloksena luo-
vuttiin vuonna 1874 sivutoimisesta puheenjohtajan ja toisen virkamiehen virasta. 
Tilalle saatiin ”täysitoiminen” ylitirehtööri ja ylitirehtöörin apulainen. Samalla vir-
kojen haltijoiden nimittäminen muutettiin hakemuspohjaiseksi. Jo pari vuotta myö-
hemmin oli kansakoululaitoksen nopean kasvun vuoksi tarpeen palkata kansakou-
lujen ylitarkastajan apulainen, jonka toimi muutettiin myöhemmin koulutoimen yli-
hallituksen kansakouluntarkastajan viraksi.210

Koulutoimen ylihallituksen tehtävien jatkuvan lisääntymisen vuoksi viraston 
sisällä oli jo 1880-luvun lopulla päädytty siihen, että kansakouluasioita ja oppikou-
luasioita käsiteltiin eri istunnoissa, vaikkakin kaikkien jäsenien tuli olla molem-
missa kokouksissa läsnä. Tästä käytännöstä edettiin sitten selkeämpään tehtävien 
eriyttämiseen, ja vuonna 1898 annetulla ohjesäännöllä ylihallitukseen vahvistettiin 
osastojako. Uudistukset koskivat myös viraston yhteisiä virkamiehiä. Ylihallituk-
sen johtoon tuli ylitirehtööri ja samalla mahdollistettiin neuvottelevan virkamiehen 
valinta. Uudistuksen mukaan sihteerit saivat nyt äänioikeuden, mutta kansakoulu-
osaston uudet työntekijät, kansakouluntarkastajat ja aistiviallisopetuksen tarkastaja 
olivat vailla äänioikeutta.211

Virkamiesten määrän lisääntyminen osoittaa, kuinka kansanopetuksen järjestä-
minen oli lisännyt koulutoimen ylihallituksen vastuualuetta. Ainakin henkilö-
resurssien suhteen osastot olivat vuosisadan loppua kohti mentäessä kasvaneet jok-
seenkin samansuuruisiksi ja samalla eriytyneet vastaamaan omasta opetustoimen 

209.  Somerkivi & Cavonius & Karttunen 1979, 21.
Koulutoimen ylihallitukseen nimettiin 1.7.1870 lukien puheenjohtajaksi vapaaherra von Kothen, kor-
keiden virkamiesten edustajiksi senaatin siviilitoimituskunnan päällikkö S. H. Antell ja kirkollistoimi-
kunnan päällikkö J. Ph. Palmén, oppikoulujen ylitarkastajiksi normaalikoulun rehtori J. E. Bergroth, 
professori J. G. Frosterus ja dosentti Carl Synnerberg ja kansakoulujen ylitarkastajaksi Uno Cygnaeus. 
Alempina virkamiehinä virastoon kuului myös notaari, sihteeri, puhtaaksikirjoittaja ja vahtimestari.
210.  Somerkivi & Cavonius & Karttunen 1979, 29.
211. Somerkivi & Cavonius & Karttunen 1979, 29–30. Osastojen yhteisiä virkamiehiä olivat kamreeri, 
aktuaari, notaari ja kanslia-apulainen. Itse osastoja oli kaksi. Alkeiskoulu- eli oppikouluosastoon tuli 
kolme oppikoulujen ylitarkastajaa ja sihteeri. Kansakouluosaston virkamiehiin kuuluivat ylitirehtöörin 
apulainen, kansakoulujen ylitarkastaja, kaksi kansakouluntarkastajaa, aistiviallisopetuksen tarkastaja 
sekä sihteeri.
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sektoristaan. 1800-luvun lopulla toiminnassa olleet lastentarhat olivat uusien kan-
sanlastentarhojen lisäksi joko mallikoulujen osa, pikkulastenkoulujen rinnalla toi-
miva alempi aste tai erillisiä varhaista kasvatusta antavia yksityisiä yksikköjä ja 
yhdistyivät siten kansanopetukseen. Uutena selkeästi erottuvana tehtäväalueena oli 
kansanopetukseen liitetty myös aistiviallisten koulutus, mikä tarkoitti lähinnä vas-
tuuta kuulo- ja näkövammaisten lasten opetuksesta. Näiden säädösten mukainen 
kehittämistyö oli lähtökohtana 1900-luvulla alkaneelle kunnalliselle kasvatus- ja 
opetustyölle sekä hallinnon uudistamiselle. Siihen kaikkeen loi oman varjonsa 
vuonna 1899 annettu niin sanottu helmikuun manifesti.
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3 Lastentarhatyö laajenee pohjoiseen (1898–
1917)

3.1 Koulutoimen ylihallitus ja alle kansakouluikäisiin liittyvä työ

Lastentarhatyön kehityksellä on ollut selkeät yhteydet maamme koulujärjestelmän 
hallinnollisiin muutoksiin ja kuntia koskeneen hallinnon kehitykseen. Niin koulu-
toimi kuin kunnallishallintokin muuttuivat vuonna 1898 kolmen uudistuksen myötä 
seuraavasti: 1) keskushallinnossa muutettiin koulutoimen ylihallituksen organisaa-
tio osastojakoiseksi, 2) paikallistason koulutoimen kehittämiseksi annettiin kansa-
koulujärjestelmän piirijakoasetus ja 3) maalaiskuntien kunnallishallinto muuttui 
uuden lainsäädännön myötä. Kouluhallinnon uudistuksessa määriteltiin ensim-
mäistä kertaa selkeästi lastentarhatyön ohjaus ja valvonta, ja piirijakoasetus sivusi 
lastentarhoja kansakouluntarkastajien tehtävänmäärittelyn myötä. Maalaiskuntien 
hallintouudistuksella oli tämän tutkimuksen näkökulmasta merkitystä erityisesti 
kaupunkeihin rajoittuneiden, mutta tuolloin maalaiskunnan puolelle sijoittuneiden 
lähialueiden kunnallishallinnossa.

Koulutoimen ylihallituksen muuttuminen osastojakoiseksi vahvistettiin ase-
tuksen luonteisella asiakirjalla 18.10.1898. Sen mukaan viraston ylin virkamies oli 
ylitirehtööri. Osastoja olivat alkeiskoulu- eli oppikouluosasto ja kansakouluosasto, 
joilla oli myös yhteisiä virkamiehiä. Yksityiskohtaiset määräykset viraston uudesta 
toiminnasta annettiin vielä samana vuonna vahvistetussa ohjesäännössä.212

Koulutoimen ylihallituksen ylitirehtöörien213 merkitys oli viraston toiminnan 
ja linjauksien sekä koulutuspolitiikan kannalta huomattava. Organisaation toimin-
taan vaikuttivat paitsi koulutusnäkökohdat myös ylitirehtöörien näkemykset kieli-
kysymyksistä, kansallisuusaatteesta ja suhtautumisesta Venäjän hallintoon. L. L. 
Lindelöf oli Somerkiven mukaan ruotsin kielen ja ruotsalaisen kulttuurin vankka 
suosija sekä tunnollinen virkamies ja laillisuuden kannattaja. Yrjö Koskinen 
Yrjö-Koskinen oli puolestaan ensimmäinen suomalaisuusmies ja kuului sortovuo-
sien vaikeina aikoina ns. myöntyväisyyslinjan kannattajiin. Ylihallituksen sisäi-
seksi virkakieleksi tuli hänen johtajakautensa alussa suomi, jota siitä lähtien käytet-
tiin muutoin paitsi ruotsinkielisiä kouluja koskevien asioiden yhteydessä. 

212. Somerkivi & Cavonius & Karttunen 1979, 29–30.
213. Koulutoimen ylihallituksen ylitirehtööreinä toimivat autonomian aikana vapaaherra Casimir von 
Kothen 9.11.1869–4.4.1873 (17.12.1873), Lorenz Leonard Lindelöf 16.9.1874–10.4.1902, vapaaherra 
Yrjö Koskinen Yrjö-Koskinen 21.8.1902–12.1.1917, August Mikael Soininen (vuoteen 1907 Johnsson) 
1.6.1917–12.3.1924. Somerkivi & Cavonius & Karttunen 1979, 159–160.



Yrjö-Koskinen oli ensimmäinen niin sanottuna koulumiehenä ansioitunut ylijoh-
taja, ja hänen aikanaan edistyi suomenkielinen koulutoimi.214 Lastentarhatyössä 
suomenkielen aseman kohentuminen ilmeni lastentarhanopettajakoulutukselle ase-
tettuina uusina haasteina. Koulutoimen ylihallitus esitti vuonna 1904 kasvattajatar-
koulutuksen laajentamista siten, että aloitettaisiin myös suomenkielinen opettaja-
koulutus. Esityksen toimeenpano käynnistyi jo syksyllä 1905 alkaneen ensimmäi-
sen suomenkielisen kurssin myötä. Ratkaisun toteuttaminen merkitsi kuitenkin voi-
mavarojen uudelleen suuntaamista sekä erillisen välitysluokan ylläpidon lakkaa-
mista ja sulauttamista muuhun lastentarhatoimintaan.215 Suomenkielinen opetta-
jankoulutus nostettiin siten esiopetusta tärkeämmäksi kehittämisalueeksi. Kansan 
kielellä opiskelun mahdollistuminen oli ratkaisuna koulutoimen ylihallituksen toi-
vomusten mukainen. Se edisti lastentarhatyön laajenemista koko maahan, lisäsi 
kotikielen arvostusta ja paransi suomenkielisten nuorten naisten opiskelumahdolli-
suuksia. Ruotsinkieltä ei enää tarvittu lastentarhanopettajan ammattitaidon omak-
sumisessa.

Yksi koulutoimen ylihallituksen keskeinen tehtävä oli tuolloin autonomian 
ajan kansanopetuksen saaminen koko kansan ulottuville. Niinpä yhtenä mahdolli-
sena ratkaisuna tuotiin jo esille myös yleisen oppivelvollisuuden säätäminen. 
Kehittämistyö aloitettiin kuitenkin koulujen perustamisvelvollisuuden säätämi-
sestä, ja tätä tarkoittavan piirijakoasetuksen antamisessa oli ylihallituksella ratkai-
seva merkitys. Vuonna 1898 voimaan tulleen piirijakoasetuksen mukaan maalais-
kunta oli velvollinen erikseen säädetyllä tavalla jakamaan alueensa kansakoulupii-
reihin ja siten helpottamaan lasten koulunkäyntiä omalla äidinkielellään.216 Asetus 
nosti maamme kansakoulujen lukumäärää ja laajensi siten keskusvirastossa hoidet-
tavien asioiden kokonaisuutta. Tilanteen helpottamiseksi saatiin kansakouluosas-
tolle kaksi uutta kansakouluntarkastajaa vuoteen 1910 mennessä.217

Autonomian ajan lopulla oli maalaiskansakoulujen tarkastuspiirejä maas-
samme yhteensä 32. Lisäksi kaupungeilla oli edelleen omat tarkastajansa, jotka 
suurehkoissa kaupungeissa olivat päätoimisia. Maaseudulla kansakoulujen piiritar-
kastajien tärkein tehtävä oli opettajien opetustyön arviointi ja sen laadun paranta-
minen, minkä ohessa kansakoululaitoksen kehittämistyö tuli luonnolliseksi osaksi 
heidän toimintaansa. Koska kansakoulunsa aloittavien oppilaiden taitojen puutteel-
lisuus ja siitä aiheutuneet ongelmat ilmenivät selkeästi piiritarkastajien työssä, tuli 

214. Somerkivi & Cavonius & Karttunen 1979, 30.
215. 50 vuotta Lastentarhaseminaarityötä 1942, 13 -14.
216. Piirijakoasetus, PiA 1898 § 1.
217. Somerkivi & Cavonius & Karttunen 1979, 31.
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alkuopetuksen tason parantaminen heille tärkeäksi kehittämistyön kohteeksi, 
vaikka se ei varsinaisesti kuulunutkaan heidän toimialaansa. Alkuun auttavana rat-
kaisuna järjestettiin kansakoulun lukuvuoden ulkopuolelle ajoittuneita, opettajien 
pitämiä muutamien viikkojen mittaisia pienten lasten kouluja. Muina parannusesi-
tyksinä ehdotettiin vuosisadan vaihteessa pienten lasten koulujen ja kiertokoulujen 
kehittämistä sekä alkeiskurssin tai ensimmäisen vuosiosaston liittämistä kansakou-
luihin. Cygnaeuksen aikanaan esittämän kyläkoulumallin hyvin tuntenut tarkastaja 
Onni Nykopp (myöh. Rauhamaa) ehdotti kansakoulun yhteyteen sijoitettua alku-
koulua. Lisäksi hän tähdensi sitä, että kouluissa tulisi olla oma opettaja hoitamaan 
alakansakoulun opetusta, jolloin siinä ei kiertokoulun opetuksen tavoin palveltaisi 
kahta herraa: kansa- ja rippikoulua.218

Koulutoimen ylihallituksen sisäisen työnjaon mukaan lastentarhat kuuluivat 
uudessa päällikköjohtoisessa organisaatiossa kansanopetusosaston alaisuuteen. 
Alle kouluikäisiä koskevat asiat eivät 1900-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä 
näytä juurikaan työllistäneen vastuuhenkilöitään. Mitä ilmeisimmin lastentarhojen 
toiminnan valvominen oli ensisijaisesti vain kaupunkien kansakouluntarkastajien 
vastuulla, sillä 1800-luvun puolella maalaiskuntiin sijoittuneita lastentarhoja oli 
perustettu vain muutamille Etelä-Suomen tehdasseuduille. Pohjois-Suomessa las-
tentarhatyö alkoi vasta 1900-luvun alussa, ja toiminta oli keskittynyt kaupunkeihin 
tai niiden välittömään läheisyyteen. Käsiteltävistä asioista merkittävimmäksi muo-
dostui 1910-luvulla mahdolliseksi tulleen lastentarhojen harkinnanvaraisen val-
tionavun myöntäminen ja siihen liittyneiden ehtojen toteutumisen valvonta. Avus-
tukset rahoitettiin suurimmalta osalta ennalta ehkäisevään lastensuojeluun vara-
tuista määrärahoista. Alkuopetuksen aseman selkiyttäminen ei edelleenkään innos-
tanut kouluhallitusta lastentarhatoiminnan ja alkuopetuksen laajempaan yhteiseen 
kehittämiseen, vaikka kouluneuvoksien joukossa oli useampia, jotka olivat julki-
sestikin tuoneet voimakkaasti esille lastentarhatoiminnan kasvatuksellista merki-
tystä.219

Alkuopetukseen ja nimenomaan maaseudulla annettavan alkuopetuksen kehit-
tämiseen ylihallitus kohdisti huomionsa vuonna 1905. Tuolloin se asetti nuorim-
pien koululaisten opettajien koulutuksen suunnittelua selvittäneen komitean, joka 
sai työnsä päätökseen seuraavan vuoden lopulla. Komitea kokosi tuomiokapitulien 
myötävaikutuksella tiedot eri puolilta maata ja laati kierto- ja pientenlasten kouluja 
koskevan tilaston. Samoin komitea antoi maamme alkuopetuksen tilaa koskevan 
katsauksen ja selvitti maaseudun alkuopetuksen järjestämisen yleiset näkökohdat. 

218. Somerkivi & Cavonius & Karttunen 1979, 31; Harju 2002, 222–225.
219. Lujala 1998, 62–64.
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Näiden tietojen pohjalta se laati esityksen kuntien alempia kansakouluja koskevasta 
järjestelmästä ja suunnitelman siirtymisajasta sekä summittaisen arviolaskelman 
menoista. Lisäksi komitea teki myös ehdotuksen laiksi alkuopetuksen järjestämi-
sestä maaseudulla.220

Toisena ylihallituksen kehittämiskohteena oli 1900-luvun alussa valtion vel-
vollisuus kantaa taloudellista vastuuta niin sanotun suojelukasvatuksen järjestämi-
sestä maassamme. Asiaa käsiteltiin komiteassa, joka teki ensi töikseen selvityksen 
”huonohoitoisten ja pahantapaisten lasten” oloista. Ongelmallisimmiksi lasten kas-
vuolosuhteet oli koettu ”tehdaspaikoissa, etukaupungeissa ja kaupunkien ulkosyr-
jillä”, missä köyhin väki asui. Tähän alaikäisten lasten kasvatusongelmaan tuli 
vuonna 1905 valmistuneen mietinnön221 mukaan saada parannusta kehittämällä 
lainsäädäntöä ja valtionapujärjestelmää sekä lisäämällä korjaavaa kasvatusta tote-
uttavia työmuotoja. Yleisperusteluissa komitea toi selkeänä kehittämisalueena 
esille kansanlastentarhat, ja osittain mukaan liitettiin tekstissä myös lastenseimet. 
Kun vanhempien työssäkäynnin yhteydessä korostettiin kotien antaman kasvatuk-
sen puutteellisuutta, kokemus lastentarhatyöstä osoitti, että lasten saaman opetuk-
sen ja luotettavan kasvatuksen lisäksi siitä ”ulottuu lasten kautta vaikutus vanhem-
piinkin ja koteihin”. Jotta nämä myönteiset vaikutukset todella leviäisivät, tahtoi 
komitea velvoittaa kuntien kasvatuslautakuntia käyttämään vaikutusvaltaansa 
kyseisten laitosten perustamisen edistämiseksi.222 Tämän Mikael Johnssonin 
(myöh. Soinisen) johdolla toimineen komitean työ ei johtanut konkreettisiin lain-
säädäntötoimiin tai uusiin järjestelyihin vielä 1900-luvun ensimmäisellä vuosikym-
menellä. 

Keskusvirastotasolla kouluhallituksen kansankouluosaston tarkastajat pyrki-
vätkin edistämään lastentarhojen perustamista muun muassa kertomalla niiden 
pedagogisista kasvatuspäämääristä omien esiintymisiensä yhteydessä.223 Heidän 
tukenaan oli vuoden 1905 komiteamietintö, jossa pedagogisten kysymysten rin-
nalla korostui voimakkaasti lastentarhojen ja -seimien sosiaalihuollollinen ennalta-
ehkäisevä merkitys. Molemmat määriteltiin lastensuojelun kannalta merkittäviksi 
kotikasvatusta laaja-alaisesti tukeviksi toimintamuodoiksi, jotka eivät vähentäneet 
vanhempien kasvatusvastuuta tai höllentäneet perheyhteyttä, vaan ohjasivat hyvän 
kotikasvatuksen merkityksen ymmärtämiseen ja vanhempien kasvatusvastuun vel-
voittavuuteen. Kotien ja lastentarhan henkilökunnan välisen yhteistyön tuli myös 

220. Alkuopetuskomitean mietintö 1906.
221. Ehdoitus suojelukasvatuksen järjestämiseksi. 1905.
222. Ehdoitus suojelukasvatuksen järjestämiseksi. 1905, 130–131. 
223. Pulma & Turpeinen 1987, 107, 110; Somerkivi & Cavonius & Karttunen 1979, 29–31.
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antaa vanhemmille lisätietoutta erilaisista lasten kasvatukseen liittyvistä kysymyk-
sistä.224 Näin lastentarhatyölle 1900-luvun alussa asetetut tavoitteet sisälsivät sel-
keitä pedagogisia, koulunkäynnin aloittamiseen ohjaavia ja lapsille hyödyllisen tai-
totason saavuttamiseen tähtääviä päämääriä. Komiteassakin pyrittiin toisaalta edis-
tämään vahvoista sosiaalipedagogiikan lähtökohdista määräytyviä näkemyksiä.

3.2 Lastentarha-asiaa ajetaan eduskunnassa

Koulutoimen ylihallitus oli edellä kuvatulla tavalla halunnut edistää kansanlasten-
tarhojen perustamista. Se oli kiinnittänyt valtiovallan huomiota varhaiseen oppimi-
seen ja toiminnan kehittämiseen siten, että toiminta palvelisi vähävaraisia ja puut-
teessa olevia perheitä, jotka eivät voineet itse huolehtia alle kouluikäisten lastensa 
kasvatuksesta ja opetuksesta. Myös eduskunnasta löytyi jo asiaan perehtyneitä kan-
sanedustajia. Kansanlastentarhojen puolestapuhujien silloiset näkemykset toimin-
nan antaman kasvatuksen ja opetuksen päämääristä tulivat erityisen selkeästi esiin 
kansanedustaja Tekla Hultinin vuoden 1909 toisille valtiopäiville tekemän ehdotuk-
sen käsittelyssä. Sivistysvaliokunta korosti lausunnossaan toiminnan merkitystä 
lapsen moninaisen kehityksen edistäjänä ja viittasi lastentarhojen määrän jatkuvaan 
lisääntymiseen muun muassa Saksassa, Englannissa, Pohjois-Amerikan Yhdysval-
loissa ja Japanissa. Valtion kannalta tuli valiokunnan mielestä ottaa huomioon seu-
raavaa: 

”Kasvatusopin kannalta on sen perusajatus, hennoimmassa iässään olevain 
lasten henkisten kykyjen herättäminen ja kehittäminen taidokkaasti lasten 
ikäkauteen sovelletun havainto-opetuksen kautta vaikutuksiltaan epäilemättä 
sangen terveellinen, samoinkuin myös lasten toimintakyvyn vaurastuttaminen 
erilaisten leikkien ja askareiden kautta. Saavathan lapset täten niin henkisesti 
kuin ruumiillisesti oivallisen esivalmistuksen varsinaiseen koulunkäyntiin.” 

Yhteiskunnallisena perusteena lausunnossa esitettiin vaatimus, jonka mukaan 
varattomien kansanluokkien tuli saada apua kasvatushuoltensa helpottamiseen.225

Sivistysvaliokunnan mielestä lastentarhoista tulisi valtionapujärjestelmän kehittä-
misen avulla kunnallisia kasvatustyötä tekeviä laitoksia ja niiden asema muuttuisi 
vakaammaksi. Valtionavun myöntämisen tulisi olla rinnasteinen muiden sivistys-
laitosten kuten kansakoulujen, kesäsiirtoloiden ja työtupien kanssa. Valtionavun 
saannin ehdot selkiyttäisivät myös lastentarhojen toimintaohjelmien laatimista ja 

224. Ehdoitus suojelukasvatuksen järjestämiseksi. 1905, 127–129.
225. Toiset valtiopäivät 1909, Anomusmietintö 17.
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koko toimintaan liittyvää tarkastustoimintaa.226 Valtiopäiville annetussa esityk-
sessä korostettiin lastentarhojen sosiaalipedagogista tehtävää vähätuloisten perhei-
den, erityisesti äitien ja lapsien auttamiseksi. Sivistysvaliokunta taas otti lausunnos-
saan esille laajemman näkökulman, jonka mukaan lastentarhoista tulisi yksi kasva-
tusjärjestelmään kuuluva sivistyslaitos. Tässä laajaa pedagogista merkitystä painot-
taneessa näkökulmassa on selvästi näkyvissä Cygnaeuksen esittämän kansanope-
tusjärjestelmän ainekset.

Kun kyseinen eduskunnan ehdotus ei saanut hallitsijan hyväksymistä, se otet-
tiin uudelleen esille seuraavien vuosien valtiopäivillä. Vuonna 1911 kansanlasten-
tarhojen määrä maassa oli kohonnut noin viiteenkymmeneen. Niiden toimintaolo-
suhteet olivat usein taloudellisesti tukalat, joten läheskään kaikille mukaan pyrki-
ville lapsille ei voitu tarjota hoitopaikkoja. Uudistetun esityksen perusteluissa vii-
tattiin vuoden 1909 anomukseen ja korostettiin edelleenkin lastentarhakasvatuksen 
merkitystä sekä yhteiskunnalliselta että kasvatusopilliselta kannalta. Erikseen myös 
tunnustettiin työn kehittävä ja lasten varsinaista koulunkäyntiä palveleva vaiku-
tus.227 Ensimmäisen kerran varoja lopulta myönnettiin vuoden 1913 valtiopäivillä, 
ja kokonaissumman suuruus oli sama 100 000 markkaa kuin jo vuoden 1909 valtio-
päiville tehdyssä esityksessä. Päätös innosti selkeästi kuntia ryhtymään lastentarho-
jen perustamishankkeisiin, vaikka kolmen seuraavan vuoden aikana jäätiinkin jäl-
leen ilman tuota kuntatasolla epävarmaksi koettua, mutta periaatteellisesti merkit-
tävää valtiovallan tukea.

Tuen myöntäjänä valtio halusi myös valvoa toiminnan toteutumista. Aiemmin 
kunnat saattoivat hyväksyä myöntämiensä avustusten tilityksenä varsin vapaamuo-
toisia yhteenvetoja, mutta valtionavun myötä oltiin kulkemassa kohti määrämuotoi-
sempia selvityksiä ja tilityksiä. Kasvatustoiminnan sisältöä ja kehittämisen tasoa 
edistivät vastuullisen kunnan hallintoelimen nimeäminen, tarkastusmenettelyn 
kehittyminen ja toimintakertomusten kirjaamisohjeiden muotoutuminen. Tarkasta-
jien edellytettiin valvonnan lisäksi myös tekevän kehittämisesityksiä.228 Hahmote-
tut toimintasuunnitelmat kuukausiaiheineen eivät jääneet enää pelkästään opetta-
jien mustakantisten vihkojen sisällöksi vaan tulivat kouluhallinnon tarkastamiksi 
asiakirjoiksi. Niiden peruslähtökohtana olivat tietysti lasten ikäryhmien mukaan 
laaditut viikkosuunnitelmat, jotka toimivat lukujärjestyksen tavoin päiväohjelman 
perusrakenteena.

226. Sivistysvaliokunnan mietintö, 6, Toiset valtiopäivät 1909, 3–4.
227. Valtiopäivät 1911, Anomusmietintö 17.
228. Valtiopäivät 1913.
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Paikkakunnan päättäjät nimesivät määrärahojen käyttöä valvovan luottamus-
elimen kuntakohtaisiakin avustusratkaisuja tehdessään. Tämän lautakunnan nimi 
vaihteli paikallisesti; yleinen nimitys oli kasvatuslautakunta. Suurempaankin kun-
tajohtoisuuteen haluttiin joissakin kaupungeissa edetä. Helsingin kaupungissa oli jo 
vuonna 1912 keskusteltu lastentarhojen kunnallistamisesta, mutta siellä päädyttiin 
kuitenkin vain ottamaan aluksi vakinainen määräraha kaupungin vuotuiseen talous-
arvioon. Samalla päätettiin kansanlastentarhain johtokunnan asettamisesta johta-
maan lastentarhojen toimintaa ja valvomaan lastentarhoja varten nimetyn tarkasta-
jan toimintaa. Hallintomalli määriteltiin helmikuussa hyväksytyssä johtosäännössä, 
ja samalla valittiin myös tarkastaja. Lontoossa koulutuksensa saanut ja Saksassa 
opiskellut lastentarhanopettaja Thyra Gahmberg aloitti työnsä vasta seuraavan vuo-
den alussa, sillä kaupunki lähetti hänetkin ensin opintomatkalle Cygnaeuksen valit-
semien opettajien tavoin. Matka suuntautui Pohjoismaiden kautta Wieniin ja Buda-
pestiin.229

Valtiopäivien tekemän valtionapupäätöksen vaikutus näkyi selkeästi jo ole-
massa olleiden yksityisten lastentarhojen kunnallistamiskeskusteluissa samoin kuin 
uusien lastentarhojen perustamispyrkimyksissäkin. Valtionavun saaminen oli mah-
dollista myös yksityisille ilman kunnan avustusta toimiville lastentarhoille silloin, 
kun ne täyttivät avun saannille asetetut ehdot. Perusedellytyksinä olivat muun 
muassa velvollisuus alistua ylihallituksen suorittamiin tarkastuksiin ja se, että lap-
sille tarjottiin kerran päivässä lämmin ruoka, mikä ei kaikissa yksityisissä lastentar-
hoissa ollut helposti toteutettavissa. Myös toimitilojen riittävyys ja terveellisyys 
sekä lasten lukumäärä olivat kouluhallituksen tarkkailemia asioita.230 Valtionavus-
tuksen saaminen ohjasi siis lastentarhatoiminnan perusedellytyksiä ja löyhästi 
myös päivittäiseen toimintasisältöön liittyviä ratkaisuja. Pedagogisen ohjauksen 
osalta tarkastajien toiminta jäi etäiseksi ainakin kaikkialla muualla kuin Helsingin 
kaupungissa.

3.3 Kaupunkikohtainen kehitys Pohjois-Suomessa

3.3.1 Elinolosuhteet ja kasvatusasenteet

Suomen kunnalliselämässä 1890-luvun ja 1900-luvun vaihde oli voimakkaan kehi-
tyksen ja muutoksen aikaa. Jo Aleksanteri III:n hallituskaudella (1881–1894) oli 

229. Valli 1988, 24–25.
230. Valtiopäivät 1913.
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Suomen erillisasema vahvistunut monessa suhteessa. Elettiin sääty-yhteiskunnan 
hajoamisen aikaa, mikä edisti lasten ja nuorten koulunkäynti- ja opiskelumahdolli-
suuksien avautumista. Jatkuvia muutoksia aiheuttivat teollistuminen, poliittinen 
ilmapiiri ja uusien aatteiden voimistuminen. Vuosien 1895–1917 aikana lisääntyi 
Suomen teollisuuden työvoima keskimääräisesti laskettuna liki 2,3-kertaiseksi231. 
Teollisuuden kasvu vaikutti kuluttajaväestön lisääntymiseen myös maaseudulla, 
samalla kun maaltamuutto helpotti maaseudun väestöpainetta. Maaseudulla puun 
arvonousu ohjasi siirtymistä omavaraistaloudesta kohti rahataloutta ja johti metsän-
omistajien vaurastumiseen. Myös maatalouden modernisoituminen sekä viljely- ja 
karjanhoitomenetelmien kehittyminen suuntasivat kehitystä tuotannon tehostumi-
seen.232 Työväenliikkeen yhdistystoiminta lisäsi yhteiskunnan yhteisten asioiden 
hoidosta kiinnostuneiden määrää. Asenteet kuntaa kohtaan alkoivat sosiaalisen 
aktiivisuuden myötä muuttua aikaisempaa suopeammaksi, ja yleinen aktiivisuus eri 
aloilla toimi yleensä kunnallishallinnon eduksi.233 

Uudelle vuosisadalle siirtyminen heikensi erityisesti tilattoman väestön asemaa 
maaseudun elinolosuhteiden muuttuessa. Tästä seurasi muuttoliike, joka vähensi 
Pohjois-Suomessa kuten kaikkialla maassa maaseudun asutusta. Osa maaseudulta 
muuttavasta väestöstä siirtyi kaupunkeihin tai muihin väestökeskuksiin, osa suun-
tasi maan rajojen ulkopuolelle, useimmiten valtameren taakse Amerikkaan.234

Suomen kaupungit olivat ensimmäisen maailmansodan aikoihin virallisten 
rajojensa ja asemakaavan määrittelemällä alueella varsin pitkälle kehittyneitä. Tek-
nisten uudistusten ansioista kaupungeissa oli yleensä toiminnassa palokunta- ja 
sähkölaitos, vesijohto ja viemärilaitos, mikä edisti yleistä puhtaanapitoa ja väestön 
terveyttä. Myös elintarvikevalvonta sekä muu terveydenhuolto paransivat yleistä 
terveyttä. Kaupunkirajan tuntumassa sijaitsi usein kuitenkin niin sanotun vähempi-
osaisen väestön ja työläisten asuinalue. Kehitys johtui osaltaan 1800-luvun puoli-
välin jälkeen annetusta asetuksesta, joka velvoitti osoittamaan vähävaraisille tar-
koitetun rakennusalueen235. Näin syntyi monen Suomen kaupungin rajojen tuntu-
maan esikaupunkialue, jossa rakentamista eivät rajoittaneet asemakaava eivätkä 
muut kaupunkiasutuksen säädökset. Monet näistä alueista olivat syntymisestään 
lähtien taloudellisena rasitteena maa-alaa hallinnoivalle maalaiskunnalle, ja aluelii-

231. Soikkanen 1966, 423. 
232. Jutikkala 1968a, 184–186; Soikkanen 1966, 423–424.
233. Soikkanen 1966, 427–429.
234. Jutikkala 1968b, 35.
235. Waris 1968, 16, 57–59; Asetus 1856. 
Waris 1974, 58: “Kaupungin ulkolinjain tykönä ja jos niin sopii tehdä erillensä muusta kaupungista, 
pitää hankittaman sovinnolla soveliaita tontteja, jotka ovat annettavat vähemmän varallisille persoonille, 
jotka tahtovat pykätä huoneita pienemmästä avaruudesta kuin ne mitkä ovat kaupungissa luvalliset.”
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tosten myötä ne aiheuttivat ongelmia lisää väestöä saaneelle kaupunkikunnalle. 
Perheiden runsaslapsisuuden ja vanhempien työssäkäynnin vuoksi näistä alueita 
tuli monissa tapauksissa myös erityisiä haasteita kaupungin kasvatus, opetus- ja ter-
veydenhuoltotyöstä vastaaville päättäjille ja vapaaehtoisille vastuunkantajille.236

Tämä suuntaus näkyi selvästi myös Pohjois-Suomessa.
Kuntamuodosta ja asuinpaikasta riippumatta hallinnolliset olosuhteet johtivat 

siihen, että kasvava yhteiskunnallinen jännitys lisääntyi 1900-luvun alkaessa. 
Maamme sisäisen ristiriitaisen tilanteen ohessa kasvoi jännitys Suomen ja Venäjän 
välillä. Se vaikutti Pohjois-Suomessakin väestön elämään monin tavoin. Selvim-
min jännitteet ilmenivät pohjoisissa rannikkokaupungeissa, joissa Ruotsin rajan 
läheisyys ja venäläisten sotilaiden varuskunnat heijastuivat lastenkin elämään. Kei-
sarikunta pyrki sitomaan Suomen aikaisempaa kiinteämmin itseensä. Maamme 
kenraalikuvernööriksi tuli vuonna 1898 kenraali Nikolai Ivanovits Bobrikov, joka 
pyrki aikaisempaa kiinteämmin liittämään Suomen suuriruhtinaskunnan keisari-
kuntaan. Jo seuraavana vuonna, 1899, annettiin helmikuun manifesti, joka rajoitti 
Suomen valtiopäivien vaikuttamismahdollisuuksia ja oli loukkaus Suomen perus-
tuslakia vastaan. Maahamme kohdistetut venäläistämistoimet vaikuttivat myös 
aiemmin syntyneitten puolueittemme toimintaperiaatteiden uuteen muotoutumi-
seen. Puoluetoiminnan lähtökohtina olivat olleet lähinnä kielikysymykset, mutta 
nyt leimaa-antavaksi tuli myös suhtautuminen sortotoimiin. Venäläistämispyrki-
myksiä aktiivisesti vastustavaksi ryhmittymäksi kehittyi ruotsinmielisten liberaa-
listen ja nuorsuomalaisten suuntien yhdessä muodostama liitto. Se kannatti perus-
tuslaillisuutta, kun taas niin sanotut vanhasuomalaiset eli suomettarelaiset kannat-
tivat neuvottelutoimia, joten heitä kutsuttiin periaatteidensa mukaisesti myönty-
vyyslinjalaisiksi.237

Sortovuosiksi kutsuttu aika päättyi Bobrikovin murhaan vuonna 1904 ja poliit-
tiseen suurlakkoon vuonna 1905. Tilanne vaikutti moni tavoin yleiseen ajatteluun, 
asenteisiin ja kunnalliselämään. Ajankohdan asenteille oli tunnusomaista perintei-
sen patriarkallisen totteluun ja alistumiseen mureneminen. Voimantunto kasvoi ja 
asioihin vaikuttamisen usko lisääntyi. Suurlakon jälkeen näkyivät sosialismiin liit-
tyneiden vaatimusten vaikutukset, ja uusien pyrkimysten mukaan kunnan toimialan 
tuli laajentua. Kuntien tuli entistä paremmin huolehtia monin eri tavoin jäseniensä 
hyvinvoinnista. Voimassa olleet säädökset eivät sisällöltään enää vastanneet ajan 
vaatimuksia. Asetusta oli arvosteltu itse asiassa jo 1880-luvulla erityisesti äänioike-
utta koskevien määräysten ja hallinnon tehottomuuden takia. Lehdistössä olleiden 

236. Tervonen 1999, 34–35.
237. Nygård 2003, 541, 543.
97



kannanottojen mukaan kuntakokoukset eivät olleet riittävän tehokkaita, ja niissä 
noustiin usein vastustamaan kansakoulun perustamista tai köyhäinhoitoasioita kos-
kevaa päätöksentekoa ja arvosteltiin myös kunnallisia toimihenkilöitä.238 Nuo 
kysymykset olivat sinänsä merkittäviä lasten kasvatuksen, opetuksen ja kasvuolo-
suhteiden kannalta. Kyseiset ongelmat olivat myös niitä, joissa 1800-luvun lopulla 
oli selkeästi vaikeuksia päästä yhteisiin lopputuloksiin. Esteiksi tulivat yhteiskun-
nan kerroksisuus ja vähäosaisten perheiden ja lapsien alhainen arvostus, lapsiin 
kohdistuvien opetustavoitteiden väheksyminen ja kuntien varojen käyttötarkoituk-
sista käyty keskustelu, johon ei juuri kuulunut koulutukseen ja sosiaaliapuun panos-
taminen. Lasten hoidon katsottiin järjestyvän sukujen ja perheiden tai hyvänteke-
väisyystyön eri muotojen avulla.

Naisten mahdollisuudet vaikuttaa yhteiskunnalliseen kehitykseen miesten rin-
nalla olivat alkaneet lisääntyä 1800-luvun loppupuolella. Heille oli asteittain avau-
tunut mahdollisuus osallistua kunnallishallinnon tasolla eri lautakuntien toimintaan 
silloin, kun ne toimivat erillisinä kuntakokouksen alaisina eliminä. Vaikutusmah-
dollisuuksia kaivattiin tasa-arvosyiden lisäksi myös siksi, että naiset osallistuivat 
jatkuvasti kasvavassa määrin työelämään ja järjestöjen yhteiskunnalliseen toimin-
taan. Monet suomalaiset naiset olivat siten valmiita toimimaan aktiivisesti suurla-
kon jälkeen toteutuneen uuden valtiopäiväjärjestyksen hengessä. Vuonna 1906 teh-
dyn uudistuksen myötä lakkautettiin säätyvaltiopäivät, ja tilalle tuli yksikamarinen 
yleiseen äänioikeuteen perustuvilla vaaleilla valittu eduskunta. Ensimmäiset vaalit 
pidettiin vuonna 1907, jolloin äänioikeutettuja oli yhteensä 1,2 miljoonaa ja noin 70 
prosenttia äänioikeutetuista käytti äänestämismahdollisuuttaan.239 

Yhteiskunnassa vallinneet luokkaerot ja työväestön uudet elinolosuhteet olivat 
johtaneet siihen, että lasten kasvatuksen ja opetuksen edistämiseksi kaivattiin uusia, 
eri ylläpitäjien organisoimia ja eri tavoin nimettyjä instituutioita. Kotien ulkopuoli-
nen kasvatus ja opetus olivat 1900-luvun alun Pohjois-Suomessa suurelta osin kir-
kon tehtävänä. Muut kotikasvatuksen tueksi tarkoitetut muodot kehittyivät kaupun-
kiseuduilla, kaupan, liikenteen ja teollisuuden vetovoimaisissa olosuhteissa. Van-
himmat niistä olivat aloittaneet toimintansa jo 1800-luvun puolella, mutta useiden 
perustamiseen ryhtyivät erilaiset paikalliset yhteisöt kaupunkiseutujen muuttuessa 
1900-luvun alussa. Tähän maamme elinkeinoelämän ja hallinnollisen kehityksen 
monitahoiseen murrokseen ajoittuivat Pohjois-Suomen kaupunkiseuduilla käynnis-
tyneet pyrkimykset lasten kasvuolosuhteiden parantamiseksi. Lastentarhatoimin-
nan merkitystä korostettiin yhtenä varteenotettavana varhaisen kasvun mahdolli-

238. Soikkanen 1966, 429–430.
239. Korppi-Tommola 2005, 17.
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suutena ja samalla viitattiin sen kansakouluopetusta palvelevaan merkitykseen. 
Toimintaa painotettiin myös tulevaan yhteiskunnalliseen kehitykseen myönteisesti 
vaikuttavana tekijänä. Tärkeimpinä pidettyjen tavoitteiden korostamien oli paikka-
kuntakohtaista. Jokaisen lastentarhan perustamispäätös on aina ollut aloitteenteki-
jöiden, paikallisten elinolosuhteiden ja taloudellisten arvostusten välinen ratkaisu. 
Lastentarhojen erilaisia kaupunkikohtaisia yhteiskuntapoliittisia lähtökohtia esitel-
lään seuraavaksi kaupunkien väestökehityksen ja taloudellisen hyvinvoinnin perus-
teiden avulla.

Tutkimuksen kohteina olleista viidestä kaupungista neljä on 1600-luvulla 
Ruotsin vallan aikana perustettuja kauppakaupunkeja. Oulu oli 1900-luvun alka-
essa pohjoisen Suomen ylivoimaisesti suurin kaupunki. Sen asukasluku oli vuonna 
1900 yhteensä 16 306 eli viisinkertainen seuraavaksi suurimpaan eli Raaheen ver-
rattuna ja reilusti yli kymmenkertainen Tornioon, Kemiin ja Kajaaniin nähden. Seu-
raavien kymmenen vuoden aikana Oulun asukasluku oli noussut yli viidenneksellä 
eli lähes 20 000 henkeen, mutta prosentuaalisesti huimin nousu oli tapahtunut 
Kajaanissa, sillä sen väkiluku oli kasvanut 125 prosentilla. Siitä oli tullut Oulun lää-
nin kolmanneksi suurin kaupunki. Raahe oli säilyttänyt toisen sijansa, vaikka sen 
asukasluvun lisäys oli alle puolet Kajaanin väestön lisäyksestä. Kemi oli myös ohit-
tanut väkirikkaudessa Tornion, sillä sen asukasluku oli kohonnut 65 prosentilla.240

Huomattavinta kasvu oli siten metsäteollisuuden myötä kehittyvissä Kajaa-
nissa ja Kemissä. Virallisten tilastolukujen lisäksi on syytä todeta, että huomattava 
osa teollisuusväestöstä oli asettunut asumaan kaupungin rajojen tuntumaan maa-
laiskuntien puolelle, joten todellisuudessa nämä kaupunkiseudut muodostuivat 
edellä esitettyjä lukuja suuremmiksi väestötaajamiksi. Oulu säilyi tutkimusajan 
koko pohjoisen Suomen hallintokeskuksena, läänin pääkaupunkina. Kirkollisen 
toiminnan keskukseksi Oulu oli tullut vuonna 1900, kun myös Kuopion hiippakun-
nan piispanistuin siirtyi kaupunkiin. Paitsi hallinto- ja koulukaupunki Oulu oli teol-
lisuus- ja satamakaupunki, jonka kehitykseen vaikutti liikenteellisesti keskeinen 
sijainti. Raahella oli myös koulukaupungin leima, ja sen alkavan teollisuuden kas-
vuedellytyksiä paransi rautatien ja Lapaluodon satama-alueen rakentaminen. Tor-
nion vaikutuspiiriä lähellä oli Kemin maalaiskunnassa laajeneva teollisuus, mutta 

240. OMA, Kajaani Oy, 102 ; STV 1922 ja tilastotietoja maistraateilta 1920. 
Lähteiden mukaiset asukaslukumäärät, joista laskettu lisäysten muutokset: 

 1900  1910 lisäys/henkeä  lisäys/% suuruus 1910 
Oulu 16 306 19 862 3 556   21,8 1. 
Raahe   3 257   3 863   606   18,6 2. 
Tornio   1 523   1 716   193   12,7 5. 
Kemi   1 335   2 209    874   65,5 4. 
Kajaani   1 264   2 850 1 582 125,6 3.
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kaupunki säilyi kuitenkin pääasiallisesti liikenteen ja rajankäynnin keskuksena 
sekä Venäjän valtakunnan läntisenä varuskuntakaupunkina, jossa myös kauppa oli 
merkittävä elinkeino. Kasvatukseen liittyviä kysymyksiä tarkasteltaessa ei voi 
unohtaa Kajaania ja Raahea seminaarikaupunkeina. Vaikka kansakoulunopettajien 
valmistuksen merkitys ei väestön kasvun kannalta ollutkaan merkittävän suuri, 
seminaarit toivat Kajaaniin ja Raaheen kasvatuksellisia ja koulutuksellisia vaikut-
teita. 

Kaupunkien hyvinvointia voi arvioida myös Erkki Markkasen tekemän kau-
punkilaisten perunkirjoihin ja jäämistöihin perustuvan tutkimuksen pohjalta. Sen 
mukaan Tornio oli 1900-luvun alussa Pohjois-Suomen vaurain kaupunki. Muista 
silloisista Oulun läänin kaupungeista Suomen viidentoista vauraimman kaupungin 
joukkoon pääsee vain Oulu. Se sijoittuu mainitussa kaupunkiluettelossa sijalle kol-
metoista, kun Tornio on yhdeksäntenä, vaikka tutkimuksen mukaan kaupunkien 
keskinäinen ero ei ollutkaan kovin huomattava. Tornion ja Oulun kauppa- ja virka-
miehet ovat olleet koko maan mitassa vaurasta väkeä, mutta eivät kuitenkaan 
maamme rikkaimpia. Raahessa varallisuus olisi ollut huomattavasti suurempi sata 
vuotta aikaisemmin, mutta kaupungin kehityksen ongelmaksi oli tullut tervakaupan 
hiipuminen. Vähäisintä pohjoisten kaupunkien vauraus oli Kemissä ja Kajaanissa, 
vaikka Kajaaninkin vertailuluku oli koko maata ajatellen 3,5-kertainen Kristiinan-
kaupungin varallisuuteen verrattuna. Markkanen ei siis tarkoita kaikkia rannikko-
kaupunkeja todetessaan, että ”raha viihtyi rannikolla”. Tuo maan yleistilanteesta 
annettu toteamus piti paikkansa myös Oulun läänin osalta. Sisämaan kaupunki 
Kajaanin vaikutusalueen vauraus oli läänin eri tuomiokuntien vertailussa noin puo-
let Oulun seutukunnan varallisuudesta. Tässä vuosien 1907–1915 ajalta tehdyssä 
vertailussa Kajaanin kihlakunnan alueella jäämistöjen keskiarvo oli 2 900 markkaa, 
kun se Oulun seudulla oli lähes 6 000 markkaa.241 Näin kaupunkien lähtökohdat 
kasvatus- ja auttamistehtävissä, esimerkiksi lastentarhan ylläpitämisessä, olivat eri-
laiset. Taloudellisen ja väestökehityksen muutoksen rinnalla on syytä tarkastella 
yksityishenkilöiden aktiivisuutta, kunnan päättäjien asennoitumista sekä kulttuuriin 
ja elinkeinoelämään liittyvien tekijöiden yhteisvaikutuksia. Niiden avulla voi tar-
kastella lastentarhojen perustamispäämääriä kuvaavia vaikutteita. 

241. Markkanen 1983, 145–149.
100



3.3.2 Hanna Åströmin aloite Oulussa

Oulu – perinteikäs koulukaupunki

Virallisten rajojen määrittelemä Oulun kaupunki242 sijaitsi mereen rajoittuvana 
Oulujoen eteläisellä rannalla ja sen läheisillä jokisuiston saarilla. Kaupungissa oli 
vuonna 1890 lähes 10 600 asukasta. Suurimpia väestöryhmiä olivat valtion virka-
miehet ja vapaiden elinkeinojen harjoittajat sekä teollisuuden ja muiden elinkeino-
jen piiriin kuuluvat työntekijät243. Virkamiesten kasvu johtui kunnallishallinnon 
asetuksesta ja lääninhallituksen virkamiesten lisäämisestä. Kaupungin hallinnolli-
nen keskus sijaitsi tuomiokirkkoa ympäröivällä alueella, joka oli meren ranta-alu-
een ohella kaupungin vaurainta seutua. Mitä kauemmaksi asemakaavoitetulta alu-
eelta mentiin, sen varattomammaksi kävi väestö. Runsaslapsisia alueita olivat kau-
pungin eteläpuolella sijaitseva niin sanottu merimiesperheiden asuntoalue Heinä-
päässä ja rautatien eteläpuoleinen Kakaravaaran alue.244 Koko kaupungissa lasten 
syntyvyys oli lisääntynyt 1900-luvun viiden ensimmäisen vuoden aikana yli 13 pro-
senttia ja lukumäärä oli noussut yli 430.245

Kaupunkia ympäröivästä Oulujoen kunnasta, erityisesti sen kaupunkiin rajoit-
tuvista alueista kuten Toppilasta, Tuirasta, Alalaanilasta, Värtöstä, Hintasta, Erkko-
lasta ja Kastellista tuli asuntopulan vuoksi monen kaupungissa työssä käyvän per-
heen asuinseutua. Näin Oulujoen pohjoispuolelle, ensin Tuiraan ja Alalaanilaan, 
muodostui vähävaraisten ja teollisuudesta elantonsa saaneiden monilapsisten per-
heiden asuttamia esikaupunkialueita, jotka asteittain siirtyivät alueliitoksia tehtä-
essä osaksi Oulun kaupunkia. Tuira liitettiin Ouluun jo vuonna 1886, mutta Alalaa-
nila neljännesvuosista myöhemmin eli vuonna 1911. Vuoden 1916 loppuun men-
nessä oli tehty myös monivaiheiset päätökset Toppilan satama-alueen ja koko Tui-
ran rannan siirtämisestä kaupungin alueeksi.246

242. Vuonna 1605 perustettu Oulu oli kasvanut pohjoisen Suomen huomattavimmaksi kaupungiksi ja 
oli tutkimusajankohtana laajan Oulun läänin pääkaupunki. Oulu hyötyi maantieteellisestä asemastaan 
jokisuulla, ja niinpä 1800-luvun loppupuoli oli ollut Oululle kehityksen aikaa. Liikenteellisesti merkit-
täviä olivat perinteiset vesitiet, niin meri kuin Oulujoki, joka paikallisesti toisaalta rajoittikin vesireitin 
pohjoispuolelle suuntautuvaa liikennettä. Tilanne oli helpottunut, kun vuonna 1869 oli vihitty käyttöön 
Pokkitörmän kohdalta suistoalueen saarien kautta joen pohjoispuolelle Tuiraan johtavat sillat. Siltojen 
rakentamisen aikaan tehtiin aloitteita myös Toppilansalmen ulkosataman käyttökelpoisuuden paranta-
miseksi. Merenkulun olosuhteiden paranemisen rinnalla kohenivat Oulusta etelään suuntautuvat liiken-
neyhteydet rautatien rakentamisen ansiosta. Leinonen 1987, 128–130; Tervonen 1999, 57–62.
243. Hautala 1976, 225–226.
244. Lujala 2001, 10–11.
245. Liite 2. Vuonna 1900 oli syntyneiden määrä 381 ja vuonna 1905 yhteensä 433.
246. Hautala 1976, 243–244, 351; Juutinen 1996, 12–34.
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Oulu oli vielä 1800-luvun lopulla merkittävä maailman tervanviennin keskus, 
ja tervakauppaa käytiin Oulujoen suulla merenrannan tuntumassa. Suurimmat ter-
vaerät saatiin tuolloin jokiteitse Kainuusta. Terva oli useiden oululaisten kauppa-
huoneiden huomattava vientikauppatavara ennen höyrylaivojen aikakautta, mikä 
lisäsi tervankauppaa ja sen alkulähteiden siirtymistä Kainuuseen. Oulun suurin 
yksittäinen työnantaja oli 1900-luvun alussa Weljekset Åströmin nahkatehdas. Sen 
markkina-aluetta oli koko Eurooppa, mutta 1800-luvun viimeisinä vuosikymme-
ninä erityisesti Venäjä. Tehdas tuotti lähes puolet koko kaupungin teollisuuden ja 
käsityön valmisteista. Kun tarkastellaan yhtenä kokonaisuutena yhtiön kaikkien 
teollisuuslaitosten tuotantoa, se oli 75–80 prosenttia kaupungin koko teollisuustuo-
tannosta.247 

1800-luvun lopulla Oulun valtuustossa alkoivat suuret puolueriidat. Kyseessä 
olivat suomen- ja ruotsinmielisten väliset taistelut, jotka näkyivät voimakkaasti pai-
kallisissa sanomalehdissä ja heijastuivat myös valtuuston jäsenten vaalista tehtyyn 
valitukseen. Kiistaa aiheuttivat myös suomenkielisten oppikoulujen saamat avus-
tukset samoin kuin veroäyrin määrittelyn perusteet. Ryhmittymien voimasuhteet 
vaihtelivat, ja ratkaisevaksi muodostuivat suomenmielisten ryhmän sisällä tapahtu-
neet muutokset. Vuoden 1905 valtuusmiesvaaleissa nuorsuomalaiset, vanhasuoma-
laiset ja työväenyhdistyksen edustajat jakautuivat kukin omaksi ryhmäkseen, mikä 
auttoi ruotsinmielisiä enemmistötulokseen. Viisi vuotta myöhemmin olivat suoma-
laiset puolueet pitkän tappiokauden jälkeen voitokkaita. Jatkossa ryhmittymien 
menestys vaihteli, ja välillä päädyttiin sopuratkaisuihin, kunnes vuoden 1917 
lopussa valmistauduttiin vaaleihin täysin uusissa olosuhteissa.248

Kaupungin sisäisten puolueryhmittymien väliset taistelut valta-asemasta hei-
jastuivat myös kouluoloihin. Ristiriitoja olivat aiheuttaneet eri kieliryhmien kou-
luille myönnettyjen kaupungin avustuksen päätösperusteet. Suomenkielisten kou-
lujen oppilasmäärä kasvoi, kun Oulu oli 1800-luvun lopulla koko Pohjois-Suomen 
tärkein oppikoulukaupunki249. Kaupungissa oli suomenkielinen valtion lyseo ja 
suomalainen tyttökoulu sekä ruotsinkielinen Oulun alkeisoppilaitos ja Oulun ruot-
salainen lyseo sekä yksityinen ruotsinkielinen tyttökoulu. Oulun koulukaupungin 
luonnetta lisäsi sekin, että kaupungissa oli 1900-luvun alkaessa toiminnassa myös 
useita ammatillisia kouluja. Käsityöläiskoulun lisäksi oli teollisuuskoulu, meri-
koulu ja kauppakoulu. Kuuromykkäin koulu vastasi erityisopetuksen alalla koko 

247. Hautala 1976, 165–171; Bröderna Åström Aktiebolag 1913, 47–49.
248. Hautala 1976, 341–353.
249. Hautala 1976, 519–520. 
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Pohjois-Suomen koulutustarpeiden tyydyttämisestä yhdessä pienen Pietarsaaressa 
sijainneen kuulovammaisten koulun kanssa.250

Kansakoulu aloitti Oulussa toimintansa myöhemmin kuin muissa ympäristö-
kunnissa, sillä lasten opetuksesta vastasivat yksityisopettajien lisäksi lahjoitusva-
roin ylläpidetty pientenlastenkoulu, seurakunnan lukkarinkoulu, lukuisat musterin-
koulut, ylioppilaitten kansakoulu ja käsityökoulu. Kansakoulua koskeneen perusta-
misaloitteen teki vuonna 1871 ryhmä, johon kuuluivat kuvernööri, papisto, maist-
raatti, vanhimmat, porvaristo ja talonomistajat. Tämä suomenkielinen kansakoulu 
aloitti toimintansa kolmen vuoden kuluttua, mutta vielä viisi vuotta myöhemmin 
ruotsinkielisen kansakoulun perustamiseen liittyi kielipoliittista erimielisyyttä. Kun 
kouluhanketta ryhdyttiin ajamaan, oli ruotsinkielisten osuus kaupungin asukkaista 
hieman yli kahdeksan prosenttia. Anomuksen perusteluina mainittiin kaupunkilais-
ten yhdenvertaisuus. Sen mukaan vähemmistökieliryhmällä oli oikeus luopua kal-
liin yksityisopetuksen kustantamisesta. Tarpeelliseksi todettiin myös turvata riittä-
vän korkeatasoisen oppilasaineksen saaminen ruotsinkieliseen lyseoon. Myönteiset 
päätökset tehtiin niin kansakoulun johtokunnassa kuin valtuustossakin varsin niu-
kan enemmistön turvin, eikä päätös tyydyttänyt kaikkia kaupunkilaisia. Asiasta teh-
dyn valituksen rauettua koulun toiminta alkoi vuonna 1880.251

Suomenkielisen kansakoulun alku oli maassamme yleisesti verkkainen ja puit-
teet olivat perusvaatimuksien mukaiset. Oppilaat tulivat usein melko vaatimatto-
mista taloudellisista ja sosiaalisista oloista. Oulun ensimmäisten 189 oppilaan van-
hemmat olivat enimmäkseen merimiehiä, työmiehiä ja palvelusväkeä joskin jotkut 
isät edustivat myös täysivaltaisia käsityöläismestareita. Koulun perusvaatimuk-
seksi oli asetettu välttävä luku- ja kirjoitustaito, mutta sitä ei kirjaimellisesti nouda-
tettu, vaan ylhäisemmän ja alemman kansakoulun lisäksi perustettiin niin sanottu 
valmistava luokka. Tähän 25 oppilaan luokkaan tulivat ne, jotka eivät hallinneet 
pääsyvaatimuksena olleita perustaitoja. Jatkossakin valmistava luokka vakiinnutti 
asemansa niin, että Oulun kaupungin kolmiluokkaista alakansakoulua pidettiin 
kaksiluokkaisuutta edellyttävän kansakouluasetuksen vastaisena. Säädösten 
mukaiseksi toiminta muuttui vuonna 1904, kun valmistavan luokan ylläpidosta luo-
vuttiin.252

Kansakouluasetuksen tiukka noudattaminen puolestaan johti siihen, että ylhäi-
sempään kansakouluun ei voitu luokkahuoneiden vähäisyyden vuoksi ottaa lain-
kaan tyttöjä, koska pojat ja tytöt tuli yläkoulussa opettaa omina luokkinaan. Rin-

250. Huttunen 1974, 72–74. 
251. Hautala 1976, 530–532; Huttunen 1974, 32–35.
252. Huttunen 1974, 24–27, 93.
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nakkaisluokkien perustamiseen oli mahdollisuus vasta sitten, kun syksyllä 1876 
aloitettiin koulunkäynti uudessa koulutalossa. Valmistunut Heinätorin kansakoulu 
oli tilava ja aikansa komeimpia kansakoulurakennuksia päätellen siitä, että sen pii-
rustukset olivat esillä Moskovan kansainvälisessä kansakoulunäyttelyssä 
1890-luvulla.253 Kun uusi koulurakennus valmistui kaupungin etelälaidalle, oli jat-
kossa tarpeen kehittää myös pohjoisten kaupunginosien kouluoloja. Alusta lähtien 
käytössä olivat köyhäinhuoneen eli Vattihuusin tilat Kajaanintullissa. Myöhemmin 
oppilaiden koulumatkaa lyhensivät Kirkkotorin koulun käyttöönotto ja Tuiran kou-
lun valmistuminen. Lisäpaineita kaupungin pohjoisosien kouluoloihin asetti myös 
se, että maalaiskunnan puolella asuvilla oli valtuuston vuonna 1890 tekemän pää-
töksen mukaan mahdollisuus käydä kaupungin kansakoulua. Oulun kouluolot 
vakiintuivat 1900-luvun ensimmäisten vuosien aikana palvelemaan niin ruotsin- 
kuin suomenkielisiäkin lapsia.

Koulutilanne kehittyi kaupungin ja maalaiskunnan yhteistyöstä huolimatta 
ongelmalliseksi maalaiskunnan puolella. Kuten jo Oulun kaupungin asuinalueiden 
kuvauksen yhteydessä kävi ilmi, koki kaupungin ja maalaiskunnan raja monia muu-
toksia tutkimusajankohdan aikana. Oulun kaupunkia ympäröi laaja Oulun pitäjä. 
Siitä oli kunnallisasetuksen säätämisen jälkeen syntynyt Oulun maalaiskunta, joka 
ympäröi Oulun kaupunkia kaikilla sen maarajoilla. Kun maalaiskuntien hallintoa 
koskevaa vuoden 1865 asetusta ryhdyttiin Oulun maalaiskunnan puolella toteutta-
maan, muodostui ongelmaksi Oulun pitäjän alueellinen jaotus. Oulun kirkkoherra-
kuntaan kuulunut Oulunsalon kappeliseurakunta oli kunnallisen itsehallinnon alku-
taipaleella muodostanut muun pitäjän kanssa yhteisen kunnan. Neuvottelujen 
tuloksena aikaansaatiin ratkaisu, johon kuului muun muassa se, että oulunsalolai-
sille varattiin määräosa eli kolmannes kunnallislautakunnan paikoista.254 

Kunnallishallinnon alkuaikoina Oulun maalaiskunnalla ei ollut omia toimiti-
loja, joten kokoukset pidettiin aina vuoteen 1906 saakka Oulun kaupungin pappi-
lassa, tuomiokirkon sakaristossa tai yksityiskodeissa. Silloin valmistui Oulunsuun 
Nuorisoseuran Pirtti, jossa sen jälkeen pidettiin kuntakokoukset, ja monella muul-
lakin tavalla paikasta tuli Oulun maalaiskunnan kunnalliselämän keskus. Kunnan 
ainoa palkattu virkamies oli kunnankirjuri, ja alkuun kunnallislautakunta hoiti kaik-
kia hallintoon kuuluvia tehtäviä. Ensimmäisiä kunnan harkinnan mukaan tarpeelli-
sina perustettuja lautakuntia olivat suoviljelykomitea ja paloapuyhdistyksen johto-
kunta. Vuonna 1905 toiminnassa oli takseerauskomitea ja tutkijalautakunta, 
holhouslain edellyttämä holhouslautakunta sekä yksikamarisen eduskunnan valit-

253. Huttunen 1974, 25–26, 30.
254. Tervonen 1999, 15–16, 98–99.
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semista varten valtiollisten vaalien lautakunta. Vuonna 1910 tapahtuneen virallisen 
nimenmuutoksen jälkeen ne kaikki edustivat Oulujoen kuntaa.255

Maan yleisen tavan mukaan tuli Oulun pitäjässäkin seurakunta kotien avuksi 
lasten perusopetuksen antamisessa. Kinkereiden lisäksi oli lapsille tarjolla pyhä- eli 
sunnuntaikoulu, mutta tärkeimmäksi lukutaidon ja kristinopin alkeiden oppimisen 
paikaksi muodostui kiertokoulu. Oulun maalaiskunnassa sen opetusohjelma muo-
dostui laajemmaksikin, sillä koulussa opittiin myös kirjoitusta, laskemista, raama-
tunhistoriaa ja maantiedettä. 1800-luvun lopulla kiertokouluja oli yksi ja oppilas-
määrä jäi alle kolmensadan, mutta vuonna 1911 oli kouluja jo kolme ja oppilaiden 
määrä lähestyi neljää sataa.256

Kansakouluhanketta Oulun maalaiskunnan kuntakokouksessa käsiteltiin 
keväällä 1870 ja seuraavana vuonna hyväksyttiin hanketta valmistelleen toimikun-
nan esitys sekä valittiin koululle kuusihenkinen johtokunta. Sen tehtävänä oli laatia 
perustamissuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio. Ratkaiseva rahoitusosuus saatiin, 
kun senaatti salli jyväapuvaraston rukiista ja ohrista saatavien varojen käytön kan-
sakoulun perustamiseen ja toiminnan aloittamiseen. Koulun paikaksi johtokunta 
osti Konttisen tilan Oulunsuun kylästä. Perustetun poikakansakoulun aloittamisen 
vaatimuksena oli ”jonkinmoinen puhdas” sisälukutaito.257

Viisi vuotta myöhemmin, 1875, esitettiin tyttökoulun perustamista, mutta sen 
alku siirtyi vielä viidellä vuodella. Väliaikaisratkaisuna ennättivät toimia neljän 
vuoden ajan poikakoulun yhteyteen sijoitetut tyttöluokat, jotka olivat kaksivuotisia. 
Pojille ja tytöille yhteinen koulu valmistui vuonna 1887 Myllykankaalle, jolloin 
väliaikaisista koulutiloista voitiin luopua. Seuraavana kansakouluna perustettiin 
vuonna 1892 toimintansa aloittanut Pikkaralan koulu, joka sekin sijaitsi Oulujoen 
eteläpuolella. Piirijakoasetuksen voimaantulo aiheutti joen pohjoispuolisilla alu-
eilla maalaiskunnan piiripäätöksiin kohdistuvan valituksen, ja kuntakokous joutui 
muuttamaan suunnitelmiaan. Uuden piirijaon pohjalta perustettiin seuraavaksi 
Kiviniemen koulu, ja lahjoitusvaroin saattoivat aloittaa toimintansa kansakoulut 
Toppilassa ja Laanilassa. Laanilan kansakoulu258, joka sai vuonna 1904 oman kou-
lutalon niin sanottuun Nokkalan männikköön, oli tarkoitettu erityisesti tällä esikau-
punkialueella asuvien työläisperheiden lapsille. Autonomian aikana Oulujoen 

255. Tervonen 1999, 99–102, 106.
256. Tervonen 1999, 134–138.
257. Tervonen 1999, 144–147.
258. Tervonen 1999, 137–138. Koulun perustaja luutnantti Reinhold Weckman oli Åströmin nahkateh-
taan perustajien sukulainen. Joissakin lähdetiedoissa koulua kutsutaan Skrööderin-Tuiran koulupiirissä 
sijaitsevaksi, vuonna 1899 perustetuksi yksityiseksi pienten lasten kouluksi, jonka ylläpidosta Oulun 
maaseurakunta otti huolehtiakseen vuonna 1900. 
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kunta perusti vielä kansakoulut myös Koskelaan, Madekoskelle ja muutaman vuo-
den ajaksi myös Korvenkylään.259

Vapaaehtoistyö ja lastentarhaesitykset

Oulussa, teollisuuden ja merenkulun kaupungissa, muodostui perheiden ongel-
maksi alle kouluikäisten lasten kasvatus ja turvallinen hoito sinä aikana, kun van-
hemmat olivat päivittäin töissä kymmenen tai usein kaksitoista tuntia. Pienistä lap-
sista huolehtivat tuolloin heidän vanhemmat sisaruksensa tai sellaiset vanhukset, 
jotka eivät kyenneet enää ansiotyöhön. Lamakausien aikana korostui koko perheitä 
koskettanut köyhäinhoidon velvollisuutena ollut auttamistyö. Tuon laaja-alaisen 
auttamisen rinnalle kehittyi myös lapsista huolehtivien ja heidän kasvatuksestaan 
vastuuta kantavien yksityisten hyväntekeväisyystahojen toiminta. Pohjana suunni-
telmille oli aiemmin (1882) vahvistettu kaupungin köyhäinhoito-ohjesääntö, mutta 
seuraavan vuosikymmenen aikana avustuksiin tarvittavat kuluerät olivat nousseet 
niin huomattavasti, että oli pyritty löytämään keinoja kasvavan köyhyyden vastus-
tamiseksi. Keväällä 1895 Oulun köyhäinhoitolautakunta oli esittänyt kaupungin-
valtuustolle niin sanotun Elberfelt-järjestelmän käyttöön ottamista. Valtuusto asetti 
asiaa valmistelevan työryhmän ja päätti sen esityksen pohjalta saman vuoden syk-
syllä, että uutta järjestelmää alettaisiin noudattaa seuraavan vuoden alusta läh-
tien.260 Näin tämä pian muissakin kaupungeissa tarkoituksenmukaiseksi koettu 
köyhäinhoitoratkaisu käynnistyi ensimmäisen kerran Suomessa ja Oulussa.

Elberfelt-järjestelmän tavoitteena oli saattaa sivistyneistö tekemisiin paikallis-
ten yhteiskunnallisten kysymysten kanssa. Tarkoituksena oli myös aikaisempaa 
paremmin pystyä arvioimaan hädänalaisten tila ja avun tarve. Käytännössä kaupun-
gin alue jaettiin järjestelmän alkuvaiheessa yhteentoista piiriin261, joille oli kullekin 
nimetty joku köyhäinhoitohallituksen jäsen johtajaksi. Hänen johdollaan niin sano-
tut kaitsijat kokoontuivat kerran kuukaudessa käsittelemään avustusanomukset ja 
antamaan niistä köyhäinhoitohallituksen edellyttämät lausunnot. Järjestelmän seu-
rauksena avun tarpeessa olevien määrä väheni, mutta elinkustannusten kallistumi-
nen aiheutti sen, että köyhäinhoidon kokonaiskustannukset nousivat huolestutta-
vasti 1900-luvun ensimmäisinä vuosikymmeninä.262 

259. Tervonen 1999, 147 – 153, 158; Huttunen 1974, 91.
260. Hautala 1976, 360–361.
261. Vuonna 1900 piirien lukumäärä oli 14, ja Alalaanilasta tuli 15. piiri vuonna 1911, kun se siirtyi 
alueliitoksen myötä Oulujoen kunnasta kaupungin alueeksi.
262. Hautala 1976, 360–362.
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Köyhäinhoitohallitus oli perustanut lasten asioista huolehtimaan lastenhoitova-
liokunnan, jonka jäseninä olivat köyhäinhoitohallitukseen kuuluvat naisjäsenet. 
Lisäksi puheenjohtajaksi tuli valita joku lautakunnan miesjäsenistä. Huomattava 
osa lasten auttamisesta hoidettiin vapaaehtoisena hyväntekeväisyystyönä. Näky-
vimmin lasten hyväksi kaupungissa toimi Oulun Rouvasväen yhdistys eli viralli-
selta nimeltään Fruntimmersförening i Uleåborg. Yhdistyksen perustamisanomus, 
jolla oli yhteensä 113 allekirjoittajaa, osoitettiin keisarille, ja tältä saatiin myöntei-
sen päätöksen lisäksi 100 hopearuplan suuruinen lahjoitus. Yhdistys aloitti toimin-
tansa vuonna 1856, ja kaupungin alue jaettiin köyhäinhoidon tavoin johtokunnan 
jäsenten vastuulla olleisiin piireihin. Vuonna 1863 avatun tytöille tarkoitetun las-
tenkodin toiminta jatkui 24 vuoden ajan, minkä jälkeen yhdistys ylläpiti vuokrati-
loissa lastenseimeä ja pikkulastenkoulua. Myös kotityön hankkiminen naisille 
samoin kuin kansakoulun vähävaraisten oppilaiden avustaminen kuuluivat olennai-
sena osana yhdistyksen toimintaan. Jäsenten tehtäväksi luotettiin yhdistyksen hank-
kiman avun jakamisen lisäksi myös kaupungin anniskeluyhtiön voittovaroista 
myönnetyillä rahoilla hankittujen vaateavustusten jakaminen eri kansakoulujen 
oppilaille.263

Lasten asemaa ja opetusolojen järjestämistä koskevaa keskustelua oli Oulussa-
kin käyty jo Uno Cygnaeuksen kansakouluja koskevan ehdotuksen julkaisemisen 
aikoihin. 1860-luvun alussa olivat Oulun Wiikko-Sanomien julkaisemat kannan-
otot epäileviä ja jopa kielteisiä. Hahmoteltua koulu-uudistusta pidettiin liian suuri-
suuntaisena ja kaavailtua kansakoulunopettajien koulutusta tarpeettoman korkeata-
soisena. Vuosikymmenen puolivälissä pidetyn Oulun kasvatusopillisen yhdistyk-
sen kokouksen asiasisällön esittely tuo jo julki halua yhteisen kansakoulun kehittä-
miseen, sillä lokakuun kokouksessa 1865 yhdistys päätti asettaa pienten lasten kou-
lukysymystä pohtivan komitean. Sen esitykset noudattivat Cygnaeuksen esittämää 
kansakoulumallia, jonka alimpana osastona olisi kaksiosastoinen lastentarha. Vielä 
seuraavan kuukauden kokouksessaan yhdistys käsitteli kansakoulun toteuttamiseen 
liittyviä ratkaisuja, mutta kannanotot eivät johtaneet aktiiviseen toimintaan kaupun-
gin taholla.264 

Oulussa on tehty ensimmäinen aloite itsenäisestä, kokonaan kansakoulusta 
erillään toimivasta lastentarhasta vuonna 1884 eli vuosi sen jälkeen, kun vastaava 
Hanna Rothmanin pikkulastenkoulu ja lastentarha oli aloittanut toimintansa Helsin-
gissä. Kyseessä oli niin Oulussa kuin Helsingissäkin opetukseen painottuva, alku-
opetusta edeltävä ja siihen valmentava lastentarha, jota opettajat ylläpitivät oman 

263. Hautala 1976 , 373–375; Huttunen 1974, 56–57.
264. Huttunen 1974, 9–11.
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toimeentulonsa ansaitakseen. Neitien Emilia Castren ja Aline Wegelius265 allekir-
joittama lehti-ilmoitus julkaistiin Uleåborgs Tidning -lehdessä 3. tammikuuta 1884. 
Sen sisältö oli seuraava: 

”I händelse ett tillräkligt antal elever anmälas, äro undertecknade sinnade, att I 
denna stad den I instundande Februari, öppma em barnträdgård samt 
småbarnskola. 
Emilia Castren. Aline Wegelius”.266 

Tämä etusivulla julkaistu ilmoitus ei ollut ainoa tieto asiasta, sillä kolmannella 
sivulla oli vielä asiaan liittyvä uutisteksti, jossa uudelleen kerrottiin perusasiat mah-
dollisesta pikkulastenkoulusta ja lastentarhasta. Samalla tekstissä viitattiin myös 
siihen, että lastentarhan toimintaa lienee yleisesti tunnettua. Lisäselvityksenä kui-
tenkin kerrottiin, kuinka toiminnassa tarkoituksena oli leikkiä hyväksi käyttäen vai-
kuttaa alle kouluikäisten lasten kehitykseen. Viikon päästä ilmestyneessä lehden 
seuraavassa numerossa uusittiin etusivun ilmoitus, ja samalla korjattiin ensimmäi-
sessä ilmoituksessa ollut nimen painovirhe.267 Tietoa hankkeen toteutumisesta ei 
ainakaan toistaiseksi ole löytynyt. Vastaavia aloitteita löytyy muidenkin kaupun-
kien sanomalehdistä, mutta arkistotiedot niistä ovat sattumanvaraisia.

Porttimökistä laadukkaaseen Laskuniemeen 

Oulussa lastentarhatoiminnan aloittaja ja ensimmäisen lastentarhan rakennuttaja oli 
Hannaksi kutsuttu Johanna Helena Åström, joka syntyi Oulussa 27.2.1879. Hänen 
isänsä Hemming Åström oli toinen Weljekset Åströmin nahkatehtaan johtajista ja 
vastasi teollisuuden kaupallisesta puolesta. Äiti Maria kuului Snellmanien sukuun. 
Koulunsa Hanna Åström kävi Oulun ruotsalaisessa tyttökoulussa vuosina 1890–
1895. Isän kuoleman jälkeen hän hakeutui opiskelemaan lastentarhanopettajaksi. 
Ensimmäinen vaihtoehto oli Helsingissä Hanna Rothmanin ja Elisabeth Alanderin 
ylläpitämä Sörnäisten kansanlastentarhan yhteydessä toiminut kasvattajatarkurssi. 
Hän päätyi kuitenkin opiskelemaan Berliinissä sijaitsevaan Pestalozzi-Fröbel-Hau-
siin. Valmistuttuaan lastentarhanopettajaksi vuonna 1900 hän palasi Ouluun, jossa 
halusi ryhtyä työskentelemään Åströmin tehtaiden palveluksessa olleiden perhei-
den hyväksi.268

265. Kyseessä ovat todennäköisesti vuosina 1862 ja 1864 syntyneet oululaiset, jotka olivat peräkkäi-
sinä vuosina (1879 ja 1880) suorittaneet opintonsa ruotsinkielisessä koulussa, Svenska Privatskolan i 
Uleåborg. Silvander 2000, 176, 178.
266. Uleåborgs Tidning 1/1884.
267. Uleåborgs Tidning 1/1884; 2/1884.
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Kuva 6. Hanna (Johanna Helena) Åström–Frankenhaeuser269. Kuva Oulun yliopiston 
varhaiskasvatuskeskuksen arkisto.

Hanna Åström aloitti Oulun ensimmäisen kansalastentarhan toiminnan vuonna 
1901. Paikkana oli Pakola-saaren kaupunginpuoleisessa päässä sijainnut Porttimö-
kiksi kutsuttu rakennus. Se sijaitsi Hanna Åströmin kotihuvilaa ympäröivällä Aino-
lan puistoalueella, kaupungista saarelle johtavan valkoisen puusillan läheisyydessä. 
Lastentarha oli tarkoitettu ensisijaisesti Weljekset Åströmin tehtaiden palveluk-
sessa olleiden työntekijöiden lapsille. Lapset olivat iältään 3–7-vuotiaita, ja osa 
heistä joutui kulkemaan lastentarhaan pitkänkin matkan joko halki kaupungin Hei-
näpäästä tai joen pohjoispuolelta Alalaanilan alueelta.270

Porttimökin tilat olivat ahtaat, epäkäytännölliset ja puutteellisetkin. Huoneita 
oli vain kaksi, eivätkä ulkotilatkaan tarjonneet lapsille sopivaa leikkipihaa. Toi-

268. Lujala 1992, 15.
269. Hanna Åström syntyi Oulussa 27.2.1879 ja kuoli Porvoon maalaiskunnassa 6.2.1947. Lujala 1992, 
15.
270. Lujala 1998, 29–30.
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minta oli tilojen osalta rajoittunutta, mutta halukkaita tulijoita oli enemmän kuin 
voitiin ottaa, sillä vanhemmat ”koettivat saada lapsensa osalliseksi lastentarhan siu-
nauksellisesta vaikutuksesta ja huonepidosta”271. Lastentarhan toimi Porttimökissä 
vain muutaman vuoden, kunnes maistraatti hyväksyi maaliskuussa 1903 uuden las-
tentarharakennuksen piirustukset. Lukuvuonna 1903–190 käytössä olivat sekä Las-
kuniemen lastentarhan että Porttimökin tilat, mutta tämän jälkeen lastentarhan toi-
minta jatkui monimuotoisena Kiikkusaarella Merikosken kuohujen tuntumassa.272 

Elämänarvot ja innostuksen yhteiskunnalliseen auttamistyöhön Hanna oli las-
tensa kertoman mukaan omaksunut isältään, jonka periaatteisiin kuuluivat halu aut-
taa ja parantaa kansan elinolosuhteita sekä voimakas suomalaisuusaate. Hanna 
vietti lapsuutensa aikana pitkiä aikoja ulkomailla vanhempiensa kanssa, mutta 
hänelle oli silti – tai ehkä juuri ulkomaiden antaman vertailumahdollisuuden vuoksi 
– tunnusomaista tukea vähäosaisia, auttaa puutteellisissa oloissa eläviä ja arvostaa 
suomalaista luonnonläheistä ympäristöä. Hanna Åström lähetti ruoka-avustuksia 
Kainuuseen ja edisti lahjoituksellaan kristillistä tyttöjen kasvatusta myös Ylitor-
niolla. Oulusta pois muuttaessaan hän lahjoitti äitinsä kanssa kotinsa, Ainolan huvi-
lan, kaupungille museo- ja kirjastotaloksi. Äiti Maria oli ollut aktiivinen Oulun rou-
vasväen yhdistyksen jäsen, joten auttamistehtävät ja yhteiskunnallinen toiminta oli-
vat hänenkin kauttaan olleet tyttärelle oivana esimerkkinä. Hanna Åströmin yhteis-
kunnallinen toiminta oli kuitenkin pontevampaa. Hän kuului Suomen aktiiviseen 
vastustuspuolueeseen sen perustamisesta lähtien ja aktiivisen toiminnan lisäksi hän 
myös rahoitti puoluetta merkittävästi. Hän kuului Kotikasvatusyhdistyksen perus-
tajajäseniin sekä osallistui myöhemmin sekä Martta- että Lotta-Svärd-järjestön työ-
hön.273

Uuden lastentarhan suunnittelun ja rakennuttamisen Hanna Åström valmisteli 
huolella. Rakennuspaikaksi tuli Merikosken rannalla oleva Kiikkusaaren Lasku-
niemi, jonka rannan tuntumassa sijaitsi yksi tervaveneiden uittoa varten rakenne-
tuista möljistä. Varsinaisen maa-alan oli Hemming Åström jo aikanaan ostanut 
’muutamalta työmieheltä’, mutta koska kauppaa ei ollut merkitty maa- eikä tontti-
kirjaan, Hanna Åström halusi varmistaa rakennuksen pitkäaikaisen säilymisen ja 
anoi kaupunginvaltuustolta lupaa saada rakennuttaa alueelle lastentarhan. Tehdyn 
päätöksen mukaisesti hän sai Laskuniemen käyttöön 50 vuodeksi ja myös ilman 
vuokraa niin pitkäksi aikaa, kuin aluetta käytetään lastentarhatonttina.274 

271. Hieta 1924, 79.
272. Lujala 1992, 18–19. 
273. Lujala 1992, 15–18; Lackman 1999, 76; Parjo 2003, 29, 35, 39, 41, 173; Tuominen 1999, 220.
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Lastentarharakennuksen suunnitteli arkkitehti Vicktor J. Sucksdorff. Sen 
perusratkaisun tunnuspiirteet näkyvät jo luonnospiirustuksissa, joista yksi kuvaa 
rakennusta perinteisen punaisena hirsirakennuksena ja toinen vaaleana väriratkai-
suna.275 Lopulliset piirustukset valmistuivat maaliskuun alussa ja hyväksyttiin 
maistraatissa saman kuukauden kymmenentenä päivänä vuonna 1903. Rakennuk-
sen suunnittelussa ilmenivät karelianistiset ja kansallisromanttiset piirteet. Niiden 
vaikuttimina oli tutkimusmatka, jonka Vicktor Sucksdorff oli vuonna 1894 tehnyt 
arkkitehti Yrjö Blomstedtin kanssa Kaukokarjalaan. Sucksdorff halusi edistää uutta 
kansalliselta pohjalta lähtevää muotokulttuuria ja osoittaa, kuinka puu luontuu vaa-
tivaankin rakentamiseen. Vastaavasti Blomstedt esitti 1900-luvun alussa koulura-
kentamisen ihanteita, joiden mukaan suunnittelun tuli olla yksilöllistä sekä kansal-
liselta ja paikalliselta pohjalta lähtevää, sillä rakennuksella on merkitystä oppilai-
den kauneusaistin kehittämisen kannalta. Koulun tuli Blomstedtin mukaan olla hir-
sinen pirtti, ja paljaan puupinnan tuli olla vallitsevana myös huonekaluissa. Myös-
kään lastentarhatyön kannalta ei ollut yhdentekevää, miten ympäristö oli suunni-
teltu ja rakennus sisustettu. Pedagogiikan keskeisiä ajatuksia olivat kodinomaisuus 
ja luonnonläheisyys. Jo Fröbelin kehittelemissä lastentarhan toimintamateriaaleissa 
korostuivat käsittelemättömän puun ominaisuudet, ympäristön luonnonläheisyys ja 
myös luonnon esimerkkiä noudattavien värien merkitys.276 Laskuniemen lastentar-
hasta muodostui sekä arkkitehtoniselta että pedagogiselta suunnittelultaan esimer-
killinen lasten hyväksi toteutettu toimipaikka. Sen ratkaisuissa yhdistyivät tarkoi-
tuksenmukaisella tavalla suomalaisen kansankulttuurin ja lastentarhakasvatuksen 
keskeiset tekijät.

274. Oulun kaupunginarkisto, Oulun kaupunginvaltuuston pöytäkirja, OuKA OuKV pk 15.1.1914; 
Oulun kaupungin kunnalliskertomus Ouka kuke 1903; Oulun maakunta-arkisto, Oulun kaupunki OMA 
Ouka 67:2 C-K.
275. Nuorten Ystävät -yhdistyksen arkisto, NYA, Laskuniemen lastentarhan luonnospiirustukset.
276. Lujala 1998, 30–34.
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Kuva 7. ja 8. Laskuniemen lastentarhan piirustukset. Rakennuksen meren puoleinen jul-
kisivu sekä pääty keskikaupungille päin. Alkuperäiset arkkitehti Victor Sucksdorffin pii-
rustukset kuuluvat Oulun Maakunta-arkiston kokoelmiin.

Ulkoisen näyttävyytensä lisäksi Sucksdorffin suunnittelema lastentarha oli myös 
sisältä ajan vaatimukset täyttävä, jopa ensimmäistä kertaa uusia teknisiä ratkaisuja 
sisältänyt rakennus Oulun kaupungissa. Laskuniemen lastentarhan ensimmäisessä 
kerroksessa oli keskeisenä yhteistoiminnan kannalta olennainen ”stuga”, pirtti, ja 
sen ympärillä kullekin lapsiryhmälle nimetty oma huonetila ”klassrum”. Lisäksi 
jokapäiväisen toiminnan toteutumiseen kuuluivat keskeisinä keittiö, opettajan-
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huone ja materiaalivarasto. Joskus oli kovin tarpeellinen ”apotek” eli sairastuneen 
lapsen hoitohuone. Tuon ajan harvinaisuus kaupungissa oli ”toilett” eli vesiklosetti, 
jonka rakentamiseen ”neiti Hanna Åströmin omistama lapsukaistalo” oli saanut 
pyydetyn kaupungin viranomaisten erityisluvan. Pirtin kohdalta lastentarha oli ava-
ran kaksikerroksinen. Rakennuksen kaupunginpuoleisen päädyn toisessa kerrok-
sessa oli kaksi opettajanhuonetta, koska ajan hengen mukaisesti opettajien tuli asua 
lastentarhassa. Poikkeuksen teki Hanna itse, sillä hänen kotinsa sijaitsi kahden pie-
nen puusillan päässä Paratiisisaaren takana olevalla Pakolansaarella.277

Yhteisen toiminnan kannalta keskeinen osa lastentarhaa oli pirtti, jota voimak-
kaasti hallitsi Vuokatin vuolukivistä rakennettu takka. Tunnelmaa loi juhlahetkinä 
avotuli, joka syntyi aukosta hyvin sisään mahtuneista metrisistä koivuhaloista. 
Säännöllistä lämmitystä varten oli takkamuurin molemmille puolille rakennettu 
sivuille avautuvat uunit. Osittain takan yläpuolella, sen vierustalla, oli toisen ker-
roksen korkeudella parvi. Vastakkaista merenpuoleista seinää hallitsivat suuret 
ikkunat, joiden välistä oli käynti ulos verannalle. Hirsiseinien vierustoja kiersivät 
kiinteät penkit, ja muina kalusteina olivat pirtinpöydät sekä irtopenkit. Näin pirtin 
kalustus muistutti perinteistä kotien kalustusta ja oli luonnollisesti puuta. Lapsiryh-
mien huoneiden kalustuksena oli myös lasten kokoisia sorvattuja pinnatuoleja ja 
erillisiä pöytiä.278 Rakennuksen mahtavat mittasuhteet korostuivat lasten kokoisten 
kalusteiden rinnalla, mutta muutoin ympäristössä pyrittiin lapsille kodikkaaseen ja 
kotia muistuttavaan ilmapiiriin.

Laskuniemen lastentarha tarjosi oivat puitteet monipuoliselle toiminnalle. 
Perinteiseen pedagogiseen tapaan kokoonnuttiin yhteisiin laulu- ja leikkitapahtu-
miin pirttiin. Leipomiset ja muut taloustyöt tehtiin pirtissä parvelle vievän por-
taikon ja keittiön oven tuntumassa. Käsien pesu oli yleensä mieluista työnteon jäl-
keen ja ennen ruokailua, sillä aulan seinustalla ikkunan alla oli rivissä saranoidut 
altaat, jotka tyhjennettiin viemäriin kallistamalla. Lapsiryhmien huoneissa oli tar-
jolla runsaasti leikkivälineitä: lahjoiksi279 kutsutuista toimintavälineitä kotileikin 
kalusteisiin ja nukkevalikoimaan, isoihin rakennuspalikoihin ja keinuhevosiin. 
Ulkona saatettiin kesäisenä päivänä retkeillä suiston kivillä lastentarhan aidan ulko-
puolellakin, pestä nukenpyykkiä kosken rannalla tai pyörittää vannetta ja leikkiä 

277. OMA, Ainolan lastentarhan piirustukset, Oulun kaupunki 67: C–K; Lujala 1998, 33–36.
278. Ainolan valokuvakokoelma NYA; Ouka kuke 1915, 162; Oulun lastentarhanopettajayhdistyksen 
arkisto, OltoYA, muistelmat ja valokuvat.
279. Friedrich Fröbelin luoma leikkivälinesarja, joista ensimmäisen muodostaa kuusi pehmeää sateen-
kaaren väristä palloa, toisena ovat puiset pallo, lieriö ja kuutio sekä seuraavina lahjoina (III-VI) kuutio-
laatikot, joiden sisällä oleva puinen kuutio on jaettu eri lahjoissa vaihtelevin tavoin ja eri kokoisiin geo-
metrisiin kappaleisiin.
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piirileikkiä avaralla piha-alueella. Oululaisten lasten kannalta harvinaisen etuuden 
varsinkin talvisaikaan tarjosivat rannan töyräät, joista päästiin reilusti laskemaan 
kelkalla mäkeä.280

Varsinaisen lastentarharakennuksen lisäksi alueelle rakennettiin ulkorakennus 
eli ns. Alakööki. Siinä sijaitsi Merikosken puolella pesutupa, jonne vesi kannettiin 
keittiöstä, koska rakennukseen ei tullut päärakennuksen tavoin vesijohtoa. Poikien 
ja tyttöjen ulkohuoneet sijaitsivat länteen päin kompostiosan molemmin puolin, ja 
rakennuksen itäpuolella oli puuliiteri. Sen edustalla olevan avokatoksen alla säily-
tettiin valmiiksi pilkottuja puita suojassa sateelta.281

Lastentarharakennus oli suunniteltu Hanna Åströmin kuvauksen mukaan noin 
80-paikkaiseksi. Lisäksi toimintaan kuului jo kouluun siirtyneiden, entisten lasten-
tarhalaisten, säännöllinen iltatoiminta eli työtupa. He palasivat mieluusti koulupäi-
vän jälkeen puuhaamaan aiempina vuosina tutuksi tulleeseen paikkaan.

Hanna Åström halusi saada selvyyden lasten kotioloista vierailemalla henkilö-
kohtaisesti jokaisen lapsen kodissa. Näin selkiytyi lapsen ymmärtämisen ja autta-
misen tarve. Vanhempien luottamusta ja tuen tarvetta kuvaa lastentarhanopettajan 
jälkipolville tallentama työmuisto siitä, kuinka hätääntynyt äiti toi vakavasti sairas-
tuneen lapsen kelkalla vetäen lastentarhaan ja pyysi sieltä apua, kun koki, että ei itse 
pystynyt enää tekemään mitään lapsensa hyväksi. Äidit ja isät kutsuttiin säännölli-
sesti lastentarhaan yhteisiin kokouksiin. Vanhempien hyväksi tehtyä työtä tuki 
sekin, että Hanna Åström oli hankkinut lastentarhaan pienen kasvatusta käsittele-
vän kirjaston, joka oli tarkoitettu erityisesti vanhempien käyttöön. Samoin iltapäi-
visin työtupatoimintaansa kokoontuneet koululaiset saivat käyttöönsä oman kirjas-
tonsa. Perheille ja erityisesti lapsille juhlapäivien vietto tarjosi mieluisia ja harvi-
naisia iloisia yllätyksiä.282 

Porttimökin aikaan Hanna Åström vastasi lastentarhan toiminnasta alkuun 
ainoana opettajana. Toiseksi opettajaksi tuli matrikkelitietojen mukaan Helsingin 
koulutuksesta vuonna 1901 valmistunut lastentarhanopettaja Gerda Grotenfelt, 
joka työskenteli kuitenkin osan ajasta yksityisperheissä opettajana ja muutti Helsin-
kiin neljän vuoden kuluttua. Vuonna 1903 uudeksi opettajaksi tuli vastavalmistunut 
Hilda Anthoni, joka oli Laskuniemen lastentarhassa opettajana viiden vuoden ajan. 
Seuraavien vuosien uusia opettajia olivat Gerda Grotenfeltin kurssitoveri Louise eli 
Lisi Wrede ja suoraan koulutuksesta saapunut Aino Helsingius, joka sairastui vaka-
vasti muutaman viikon työssäolon jälkeen. Ensimmäinen oululainen, Helsingissä 

280. NYA, Ainolan valokuvakokoelma; Lujala 1992, 1998.
281. Lujala 1998,
282. Lujala 1992, 1998, 42–43.
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koulutuksensa saanut ja kotikaupunkiinsa työhön palannut lastentarhanopettaja oli 
Onnia Lundström. Valmistuttuaan vuonna 1906 hän tuli opettajaksi Laskuniemen 
lastentarhaan ja jatkoi työtään Laskuniemen lastentarhan johtajana niin kauan kuin 
toiminta oli Hanna Åströmin ylläpitämää.283

Laskuniemen lastentarhan toiminnan alkuvuosina opettajakuntaan kuului 
myös Onnia Lundströmin sisar Aini Lundström. Hän oli Hanna Åströmin tavoin 
opiskellut vuoden Saksassa Pestalozzi-Fröbel-Hausissa ja työskenteli vuodesta 
1907 lähtien Laskuniemen lastentarhassa. Päivittäisessä työssä tarvittiin myös 
muuta henkilökuntaa. Osa heistä oli nuoria viidentoista ikävuoden vaiheilla olevia 
aputyttöjä, joiden tehtäviin kuului niin keittiössä, ulkotöissä kuin pesutuvan puuhis-
sakin avustaminen.284
 

Kuva 9. Kotileikkinurkkaus. Kunkin lapsiryhmän nimikkohuoneessa (piirustusten 
mukaan ”klassrum”) oli kotileikkinurkkaus. Lapsille oli luonnollista liikkua paljain jaloin. 
Nuorten Ystävät ry:n arkisto.

Arkipäivän toiminnoista ja tarkasta lastentarhan päiväjärjestyksestä ei ole juu-
rikaan kirjallisia muistiinpanoja. Hanna Åströmin lapset arvelivat erääksi syyksi 
vähäiseen tietoon äitinsä toimista sen, että tämä ei juuri ollut halukas kertomaan 
omista saavutuksistaan, vaan piti tärkeämpänä toiminnallista osuuttaan ja aloitta-
mansa työn etenemistä. Kun ensimmäinen valtakunnallinen lastensuojelukysely 
tehtiin vuonna 1903, se ajoittui Laskuniemen lastentarhan suunnitteluvaiheeseen. 

283. Lujala 1992; OltoYA, leikekirjat; Lastentarhaseminaari Ebenser 1992.
284. Lujala 1992, 25; Toiset Valtiopäivät 1909, Anomusmietintö 17, 2.
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Niinpä tilastoissa on Oulun kohdalla vain toteamus Hanna Åströmin lastentarhasta, 
jonka ylläpitäjä on Hanna Åström. Tarkempaa tietoa Laskuniemen lastentarhasta 
suhteessa maamme muiden lastentarhojen toimintaolosuhteisiin saadaan vuonna 
1909 tehdystä valtiopäiväesityksen valmisteluasiakirjasta, johon on koottu tietoja 
eri lastentarhoista. Niiden mukaan maassamme oli tuolloin kaksi tai korkeintaan 
kolme yksityisin varoin ylläpidettyä lastentarhaa. Toinen näihin korkeatasoisiin lai-
toksiin kuuluva lastentarha oli Forssan tehdasyhteisössä toiminut säätiön ylläpi-
tämä ja tarkoitukseen vuonna 1902 rakennettu laitos.285 Hanna Åströmin rakennut-
tama ja vuoteen 1914 asti ylläpitämä Laskuniemen Ainola on tiettävästi maamme 
ainoa yksityishenkilön rahoittama ja johtama lastentarha.

Lastentarhat kuuluivat 1900-luvun alussa hallinnollisesti koulutoimen ylihalli-
tuksen alaisuuteen, ja toiminnan paikalliseksi vastuuviranomaiseksi oli määrätty 
kansakouluntarkastaja. Hänen tehtävänään oli lastentarhojen valvonta ja toiminnan 
tarkastaminen. Niinpä selkeä tieto Laskuniemen lastentarhan opetussuunnitelmasta 
ja toiminnan sisällöstäkin on löydettävissä Oulun kaupungin kunnalliskertomuk-
sesta vuodelta 1915. Silloinen kansakouluntarkastaja L. Pentzin kuvasi sen koulu-
tointa käsittelevässä osassa lastentarhatyötä mainiten, että toiminta jatkui luku-
vuonna 1914–1915 ”entiseen hyvin harkittuun tapaansa”. Lastentarhan tehtävänä 
oli kertomuksen mukaan ohjata lasten luontaisia lahjoja ja taipumuksia hyvään sekä 
kehittää heidän tarkkuuttaan ja havaintokykyään. Lapsille tarjottiin samalla tilai-
suuksia kehittää omaa synnynnäistä toimintahaluaan sopivan työn ja leikin muo-
dossa. Selkeä viikko-ohjelma sisälsi yksityiskohtaisen luettelon niistä työmuo-
doista, joita eri ikäryhmiin kuuluville lapsille pidettiin tärkeänä. Selvityksestä ei 
kuitenkaan valitettavasti käy ilmi kuukausi- eli keskusaiheita, jotka toimivat tuol-
loin opetuksen sisällöllisenä runkona ja lasten elinympäristöön tutustuttavana joh-
toteemana.286

285. Lujala 1998, 41. 
286. Oulun kaupungin kansakoulujen toimintakertomus 1914–1915.
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Kuva 10. Viikko-ohjelma. Laskuniemen lastentarhan viikoittainen toimintaohjelma luku-
vuodelta 1914–1915. Lähde: Oulun kaupungin kansakoulujen toimintakertomus 1914–
1915.

Viikko-ohjelman perusteella voidaan varmentaa valokuva-aineistonkin osoittama 
toimintamalli, jossa lapset jaettiin ryhmiin ikänsä perusteella. Lastentarhapäivät 
olivat neljän tunnin kestoisia. Toiminta aloitettiin kello 10 aamulla ja kotiin lähdön 
aika koitti kello 14. Lauantai oli muita päiviä hieman lyhyempi. Viikko-ohjelma oli 
laadittu ajan yleisen tavan mukaan niin, että siinä mainitaan lasten työskentelytapo-
jen eri muodot, mutta lukujärjestysmäisen muodon vuoksi siitä eivät käy ilmi ope-
tuksen ja kasvatuksen kannalta keskeiset opetussisällöt eivätkä niiden kokonaistee-
moina olleet lapsen läheiseen elämänpiiriin kuuluneet aiheet. Huomio kiinnittyy 
myös siihen, että ohjelmasta eivät ilmene opettajajohtoiset keskustelut, kerronta-
hetket tai havaintotuokiot, jotka lastentarhapedagogiikan keskeisten periaatteiden 
mukaan saattoivat olla myös itsenäisiä opetustuokioita ja kuuluivat sen lisäksi 
useimmiten työskentelyhetkien alkuun. Niiden avulla innostettiin lasta kulloiseen-
kin toimintaan, nivottiin yhteen keskusaiheeseen liittyvää ja lapsen elämänpiiriin 
kuuluvaa tietoutta sekä annettiin yhteisesti työskentelyohjeet, joita tarkennettiin ja 
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kerrattiin jatkossa yksilökohtaisesti. Viikko-ohjelmasta käy puolestaan selkeästi 
ilmi Fröbelin lastentarhapedagogiikkaan kuuluneiden, lapsen ikätason mukaisten 
leikki- ja toimintaohjelmien noudattaminen. Niiden ohjauksen tuli rakentua joh-
donmukaisesti siten, että lapsi saattoi edetä helposta vaikeampaan, ja niiden tuli 
lisätä lapsen tietoutta ympäröivästä elämästä. Keskeisiä toimintamuotoja olivat 
leikki ja työ, joita ei välttämättä voinut erottaa lapsen toiminnassa toisistaan. Työs-
kentelymuotojen taustalla oli kasvatusfilosofia, jonka perustana oli elämänyhteys 
eli Jumalan, luonnon ja ihmisen välinen kiinteän vuorovaikutus. Tämä lastentarha-
pedagogiikan peruslähtökohta muodosti jokapäiväisen kasvatustyön perustan ja 
edesauttoi vanhempien kanssa tehdyn yhteistyön ohella kasvatustyölle asetettujen 
vaatimusten saavuttamista. Hanna Åströmin laajempi sosiaalipedagoginen näke-
mys tuli selkeästi ilmi hänen päättäessään luopua lastentarhan ylläpitämisestä ja 
halutessaan samalla työn edelleen jatkuvan Oulussa. 

Laskuniemen lastentarha yhdistyksen ylläpitämäksi

Hanna Åström oli osallistunut lastentarhatyön rinnalla myös aktivistien eli vastarin-
taliikkeen toimintaan ja tutustunut tulevaan aviomieheensä arkkitehti Carl Franken-
haeuseriin. Kaupunkilaisten mieliin juhlavina jääneet häät vietettiin 11.3.1909, 
minkä jälkeen nuori aviopari muutti pian Helsinkiin ja sieltä edelleen Porvoon maa-
laiskuntaan Kullon tilalle. Hanna Frankenhaeuser huolehti yli neljän vuoden ajan 
lastentarhan ylläpidosta Etelä-Suomesta käsin. Johtajana toimi silloin Onnia Lund-
ström.287

Vuonna 1913 Hanna Frankenhaeuser päätti luopua lastentarhatoiminnan yllä-
pitämisestä ja tarjosi sitä lahjoituksena kaupungille. Ehdoksi hän asetti, että kau-
punki jatkaisi lastentarhan toimintaa 80-paikkaisena. Samoin tuli jatkaa myös ilta-
päivisin toimivaa koululaisten työtupaa. Monivaiheisen asian käsittelyn alkuvai-
heessa kaupunki asetti asiaa pohtivan erikoisvaliokunnan, joka arvioi kaupungin 
tulevaisuudessa joutuvan uhraamaan toiminnan ylläpitämiseen huomattavia sum-
mia. Valiokunta korosti, että maassamme pidettiin suurimpien kaupunkien yleisenä 
velvollisuutena lastentarhatoiminnan kustantamista. Valmistelutyön pohjalta val-
tuusto vastasi Hanna Frankenhaeuserille ottavansa lahjoituksen kiitollisena vastaan 
ja lupautui käyttämään rakennuksia lastentarhana tai muuna kansanlasten huoltoa 
ja kasvatusta tarkoittavana laitoksena, sikäli kuin varoja kulloinkin kaupungin 

287. Lujala 1992, 25.
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taholta myönnetään. Hanna Åström piti rahoitukseen liittyvää epämääräisyyttä 
arveluttavana eikä siten katsonut voivansa suostua ehtoihin.288

Kuukausien odotteluvaiheen jälkeen Laskuniemen lastentarhan toiminnan jat-
kuminen varmistui, kun Nuorten Ystävät -yhdistys tarjoutui ylläpitämään lastentar-
han työtä. Yhdistyksen johtokunta katsoi kansanlastentarhan työn sopivan yhdis-
tyksen toimintaperiaatteisiin ja lähetti edustajansa keskustelemaan asiasta Hanna 
Frankenhaeuserin kanssa. Yhdistys näki myös välttämättömäksi neuvotella kau-
pungin kanssa säännöllisestä saatavasta avustuksesta toiminnan rahoituksen turvaa-
miseksi, sillä valtionavun saaminen perustui vuosittaisten hakemusten perusteella 
tehtyyn ja kullakin kerralla kouluhallituksen erikseen harkitsemaan päätöksente-
koon. Lopputuloksena kaikista käydyistä neuvotteluista oli, että Hanna Frankenha-
euser lahjoitti Laskuniemen lastentarhan rakennukset Oulun kaupungille, mutta 
luovutti lastentarhan hallinnon ja ylläpidon viideksi vuodeksi Nuorten Ystävät 
-yhdistykselle289. Yhdistys sitoutui ylläpitämään lastentarhaa 60–90 lasta varten. 
Kaupunginvaltuusto päätti viiden vuoden ajan avustaa yhdistyksen lastentarhatoi-
mintaa 5000 markan vuotuisen rahamäärän turvin ja katsoi näin välttyvänsä toisena 
vaihtoehtona olleen kaupungin kokonaan ylläpitämän lastentarhatoiminnan aiheut-
tamista suuremmista kustannuksista. Lisäksi kaupunki antoi lahjaksi saamansa 
rakennuksen kalustoineen ja kaikkine tarpeineen sekä sähkövalon yhdistykselle 
vapaasti käytettäväksi.290

Nuorten Ystävät -yhdistyksen perustamiseen oli johtanut vastuullisten kaupun-
kilaisten huoli siitä, että ”…ajan puutteen ja riittämättömän kyvyn johdosta ei voitu 
ojentaa auttavaa kättä niille lukuisille pojille ja nuorukaisille, jotka toimettomina ja 
työttöminä vetelehtivät kaduillamme ja seisoskelivat katujen kulmissa”. Kaupun-
gissa noudatetun Elberfeld-järjestelmän ja vaivaishoitohallituksen toimet eivät 
näyttäneet riittävän, joten suojelukasvatusta ryhdyttiin kehittämään myös yksityis-
henkilöiden aloitteesta. Väliaikaisen toimintaedellytyksiä valmistelleen toimikun-
nan työn tuloksena syntyi yhdistys, joka perustavassa kokouksessaan vuonna 1907 
sai nimen Nuorten Ystävät. Puheenjohtajaksi valittiin pastori Uno Wegelius, ja teh-
tävässä jatkoi hänen jälkeensä vuodesta 1916 lähtien lehtori Georg Waenerberg. 
Ohjesäännön mukaan yhdistyksen tarkoituksena oli ”tehdä lastensuojelutyötä kris-

288. OuKA, KV pk § 11/14; § 132/14; Lujala 1998, 42–44.
289. Lujala 1992, 31–32. 
Lahjoituskirje on päivätty Kullon kartanossa 10. kesäkuuta 1914, ja sen mukaan Hanna ja C. Franken-
haeuser luovuttavat Laskuniemessä sijaitsevan Ainolan lastentarhan rakennukset kaupungille sekä las-
tentarhan hallinnon Nuorten Ystävät -yhdistykselle aluksi viiden vuoden ajanjaksoksi eli 1.9.1914–
1.9.1919 väliseksi ajaksi.
290. Lujala 1998, 42–44.
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tilliseltä pohjalta”. Sen ensimmäinen tukimuoto oli nuorten poikien toimettomuu-
den poistamiseksi palkattu katukaitsija, diakoni. Ainolan lastentarhan ylläpidosta 
alkoi vähitellen laajentunut työskentely nuorimpien lasten ja heidän perheidensä 
hyväksi.291

Samaa aikaan kun Nuorten Ystävät -yhdistys jatkoi Laskuniemen eli Ainolan 
lastentarhaksi kutsutun laitoksen toimintaa, myös yhä useammat valtakunnallisessa 
hallinnossa työskentelevät tarkastajat ja muut kasvatusalan vaikuttajat alkoivat 
arvioida Hanna Åströmin aloittamaa toimintaa ja Laskuniemen lastentarhan raken-
nuksia. Jo Oulun kansakouluntarkastaja L. Pentzin oli todennut, että ”rakennuk-
siensa, ja kalustonsa sekä paikkansa puolesta on mainittu lastentarha maamme par-
haimpia”292. Neljä vuotta myöhemmin kouluhallituksen nimeämä lastentarhojen 
tarkastaja Elsa Borenius mainitsi tarkastuskertomuksessaan, että tällä Oulun lasten-
tarhalla oli tarkoitusta varten rakennettu upea huvila, joka sijaitsee erinomaisella 
paikalla puistossa. Lasten leikkihuoneet olivat hänen mukaansa tilavat, korkeat ja 
valoisat sekä hyvin sisustetut. Vain lasten pitkät ja osin vaarallisetkin kotimatkat 
mainittiin toiminnan ongelmallisena puolena. Monien muistelusten mukaan onkin 
totta, että lapset joutuivat tarhamatkaa kulkiessaan ”kaikenlaisille viettelyksille ja 
vaaroille alttiiksi”, mutta opettajat ymmärsivät esimerkiksi koskipurojen yli vievien 
siltojen vaarat ja saattoivat lapset turvallisesti puistoalueen portille.293 Alueen 
valinnan tarkoituksenmukaisuutta arvioitaessa on kuitenkin syytä muistaa, että las-
tentarha rakennettiin aikanaan juuri lähellä sijaitsevaa Åströmin nahkatehtaan työn-
tekijäkuntaa palvelemaan.

Oman arvionsa käynnistämänsä lastentarhatyön merkityksestä Hanna Franken-
haeuser esitti silloin, kun hän tarjosi toimintaa lahjana Oulun kaupungille. Hän oli 
lahjoituskirjeen mukaan vakuuttunut perustamansa lastentarhan merkityksellisyy-
destä. Hänen mielestään lastentarha oli ainakin osittain täyttänyt kaupungissa val-
linneen suuren tarpeen, ja toiminta oli varmasti ollut hyödyksi sille suurelle jou-
kolle lapsia, joka oli saanut olla Laskuniemen lastentarhassa294. Kansakouluntar-
kastaja Pentzin summasi Ainolan puistoalueeseen liittyvät lahjoitukset ja totesi 
arvostaen: ”Rouva Hanna Frankenhaeuser ja hänen äitinsä, kauppaneuvoksetar 
Maria Åström, ovat lahjoituksillaan tehneet nimensä paikkakunnallamme ikimuis-
toisiksi. Hieno kirjastotalo, kaupungin kaunein puisto ja kansakoulupuutarha ovat 

291. Juntunen 1988, 15–19.
292. OuKA, Oulun kunnalliskertomus, Ouka kuke 15, 162.
293. Lujala 1998, 41.
294. OuKA, OuKV pk § 11/14.
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heidän muistonansa. Näihin liittyy lastentarha. Heidän työnsä on sivistyskäsitteiden 
esiraivaajan epäkiitollista työtä.”295

Arvio on varsin osuva, sillä Hanna Frankenhaeuser ei tuolloin saanut kaupun-
gin edustajilta toivomaansa vastakaikua eikä arvostusta käynnistämälleen ja toista-
kymmentä vuotta ylläpitämälleen korkeatasoiselle lastentarhalle. Henkilökohtaisen 
arvomaailmansa ja koulutuksensa sekä monien valtakunnallisten järjestöyhteyk-
siensä vuoksi hänellä oli laaja-alainen näkemys kasvatuksen merkityksestä yhteis-
kuntamme hyvinvointia edistävänä tekijänä. Laskuniemen lastentarhan ylläpitäjänä 
hän oli lahjoitusta tehdessään mitä ilmeisimmin tietoinen valtiopäivien vuonna 
1913 tekemästä valtionapupäätöksestä ja uskoi kaupungin saavan ylläpitokustan-
nuksiin tukea. Oulun kaupungin päätöksentekoa koskevissa arkistotiedoissa ei erik-
seen korostu tieto seuraavana vuonna jäädytetyistä lastentarhoille maksettavista 
valtionavustuksista, mutta toiminnan ylläpitämiseen sitoutumista ohjasivat talou-
delliset näkökohdat ja lyhytnäköisesti pelkkä taloudellinen hyötyajattelu. Kaupun-
ginvaltuuston silloista varovaisuutta osoittaa, että Oulun kaupungin päättäjät eivät 
olleet vielä valmiita näkemään ennaltaehkäisevän kasvatuksen monipuolisia etuja, 
joita pienten lasten hoitoon ja kasvatukseen liittyy. He eivät myöskään osanneet 
arvostaa sitä välillistä hyötyä, joka lastentarhasta oli perheiden arjen, vanhempien 
luottamuksen, lasten terveyden edistämisen ja myös koululaisten sekä äitien ja isien 
harrastustoiminnan ja yhteisten juhlahetkien kannalta. Näyttää siltä että vain raha 
ratkaisi. Kaupunki ei ollut valmis ottamaan riskejä, varsinkin kun valtiopäivien 
hankkeet säännöllisen valtionavun myöntämisestä lastentarhoille olivat tuolloin 
kariutuneet.

Laskuniemen eli Ainolan lastentarhan toiminta jatkui syyslukukauden 1914 
alussa. Uudempi, sijaintialueesta laajemmin kertova Ainolan lastentarha -nimitys, 
kirjattiin asiakirjoihin ensimmäisen kerran Nuorten Ystävät -yhdistyksen pöytäkir-
jassa maaliskuussa 1914, minkä jälkeen nimeä käytettiin useimmiten yhdistyksen 
asiakirjoissa. Seuraavan vuosikymmenen alkupuolella uusi nimi oli jo vakiintunut. 
Yhdistys nimesi syyskuun alussa pitämässään kokouksessa viisijäsenisen lastentar-
han hoitovaliokunnan vastaamaan Ainolan lastentarhan toiminnasta. Valiokuntaan 
valittiin rouvat Rosendal, V. Salonen ja Hanna Hieta sekä pastori Uno Wegelius ja 
lehtori Georg Waenerberg vakinaisiksi, varajäseniksi rouva Eva Wilkki ja kontto-
risti P. Hurskainen. Yhdistyksen johtokunnan puheenjohtaja pastori Wegelius sekä 
varapuheenjohtaja, toiminnanjohtaja Waenerberg, olivatkin olleet avainhenkilöitä 
lastentarhan toiminnan jatkamisesta neuvoteltaessa.296

295. OuKA, Ouka kuke 1915, 162–163. 
296. NY tk 1914; Lujala 1992, 30–33.
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Lastentarhan epävarma tilanne ja mahdollinen toimintaolosuhteiden huonone-
minen oli saanut Hanna Frankenhaeuserin palkkaamat lastentarhanopettajat vaihta-
maan paikkakuntaa ja hakeutumaan uusiin työtehtäviin. Nuorten Ystävien johto-
kunta oli kuitenkin jo kesän aikana tiedustellut uuden johtajan saamista Ebeneser-
kodin johtajalta. Niinpä syyskuun alun kokouksessa oli jo käytettävissä Katri Leh-
tosen paikkahakemus, joten hänet voitiin valita Ainolan lastentarhan johtajaksi.297

Epäpätevänä toisen opettajan tehtävään valittiin neiti Elsa Laurell Oulusta ja lisäksi 
palvelijattareksi nimettiin oululainen Dagmar Wiitakangas. Ensimmäisen työsken-
telyvuoden palkaksi johtajalle luvattiin 1200 mk, opettajattarelle kaksisataa vähem-
män ja palvelijattarelle vain 25 mk. Asunnon ja muun ylöspidon henkilökunta sai 
lastentarhasta.298

Nuorten Ystävät -yhdistyksen hoitovaliokunta kokoontui jo valintaansa seu-
ranneella viikolla päättämään toiminnan aloittamiseen liittyneistä käytännön asi-
oista. Paikalla oli jo johtaja Lehtonenkin. Lasten valinnassa selkeäksi perusteeksi 
määriteltiin ainoastaan köyhimpien lasten auttaminen, joten lastentarha oli tarkoi-
tettu

”sellaisille lapsille, joiden isät ja äidit ovat aamusta iltaan työssä ja 3–
6-vuotiaat pienokaiset, joko teljetyt sisään tai jätetyt kadulle viettämään 
kuljeksivaa kotielämää. Tälläisille lapsille on lastentarhan ovet avattu ja 
pienokaiset saatettu tarhan avariin ja siisteihin huoneisiin. Nämä lapsukaiset 
ovat sekä kasvatuksen että ravinnon ynnä hoidon tarpeessa”299. 

Kodeille aiheutuneet kustannukset pyrittiin kansanlastentarhan periaatteiden 
mukaisesti pitämään mahdollisimman alhaisina, joten lapsilta ei peritty ruokamak-
sua ajankohdan yleisen tiukkuuden vuoksi, mutta sisäänkirjoitusmaksuksi määritel-
tiin 1 mk lapselta ja 1mk 50 p sisaruksilta. Tästäkin maksusta vapautettiin, jos lap-
sen perheen varattomuus voitiin näyttää toteen. 300 Nuorten Ystävät -yhdistyksen 
toiminta oli selkeästi sosiaalipedagogista auttavaa kasvatusta, sillä yhdistys oli 
perustettu tekemään lastensuojelutyötä kristilliseltä pohjalta.301

Nuorten Ystävät -yhdistyksen ensimmäisellä syyslukukaudella Ainolan lasten-
tarhaan sisäänkirjoitettujen lasten lukumäärä oli 61, joista 25 oli poikaa ja 36 tyttöä. 

297. Lujala 1992, 33–34; Lastentarhaseminaari Ebeneser 1992, 205. 
Katri Vilhelmiina Lehtonen oli syntynyt Porissa 17.11.1888 ja valmistunut lastentarhanopettajaksi 
vuonna 1913. Ennen koulutuksen aloittamista hän oli ollut harjoittelijana Porin lastentarhoissa, ja las-
tentarhanopettajana hänen ensimmäinen virkansa oli ollut Hyvinkäällä Åvikin kuuromykkäkoulussa.
298. Lujala 1992, 34.
299. NY tk 1914.
300. Lujala 1992, 34. 
301. Juntunen 1988, 16–17.
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Kevätlukukauden 1915 aikana toimi jo yksi uusi lapsiryhmä, ja lapsia oli kaikkiaan 
86. Heistä 52 oli tyttöjä. Iältään lapset olivat valintaperusteiden mukaisesti 3–
6-vuotiaita. Toimintamuotoina olivat edelleenkin raamatunkertomukset erityisesti 
Uuden testamentin aiheista, fröbeliläiset askartelut, laulut, leikit ja erilaiset työteh-
tävät. Lasten terveydestä pyrittiin huolehtimaan paitsi ruoan myös muidenkin hoi-
totoimien avulla. Välttämätöntä saattoi olla myös vaateavun antaminen, sillä osa 
lapsista joutui olemaan riittävän ulkovaatetuksen puuttumisen vuoksi poissa, muu-
tamat jopa jättämään lastentarhapaikkansa.302

Päivittäinen lastentarhalaisten toiminta-aika oli edelleen neljä tuntia eli aamu-
päivän kello 10:stä iltapäivään kello kahteen. Tämän jälkeen tilat täyttyivät muusta 
toiminnasta kuten ensimmäisen vuosikymmenenkin aikana. Säännöllisesti kerran 
kuukaudessa oli äitien ilta, ja ainakin kerran viikossa kokoontuivat koululaiset enti-
seen lastentarhaansa. Tyttöjen tärkein puuha oli ompelu, ja poikien toimintaan kuu-
luivat veisto ja voimistelu. Yhdistyksen johtokunta päätti syksyn 1914 kuluessa 
siirtää niin sanotun verstaansa lastentarhan materiaalivarastona toimineeseen huo-
neeseen, ja tämä veistotila oli ainoastaan yhdistyksen vanhempien poikien käy-
tössä. Erityisesti pirttiä alettiin enenevässä määrin käyttää myös muiden tapahtu-
mien paikkana.303

Kaupungin kansakouluntarkastaja Pentzin noudatti tunnollisesti saamaansa 
lastentarhan valvontatehtävää. Hänelle toimitetuista ilmoituksista käyvät ilmi las-
tentarhan lapsimäärä ja toiminnalliset perusedellytykset. Tarkastaja oli myös kiin-
nostunut toiminnan sisällöstä ja teki kehittämisehdotuksia. Marraskuussa 1916 
hänen mielestään oli jo riittävästi kokemusta työn ”soveliaimmasta” järjestämi-
sestä. Koska lastentarhaa tuettiin verovaroista, tuli senkin vuoksi toimintaa varten 
olla ohjesääntö. Tarkastajan seikkaperäisiin säädöstönlaadintaohjeisiin sisältyi 
myös kehotus alistaa ohjesääntö kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Vastaavan 
asiakirjapyynnön Nuorten Ystävät -yhdistys sai myös kaupunginvaltuuston valmis-
tusvaliokunnalta. Yhdistyksen laatima ohjesääntöehdotus valmistui helmikuun 
alkuun mennessä ja se hyväksyttiin joidenkin tarkastajan tekemien huomautusten 
jälkeen yhdistyksen kokouksessa huhtikuussa. Kaupunginvaltuusto hyväksyi ohje-
säännön lopullisesti 24.5.1917.304 

Ohjesäännön pääkohdista ilmenivät lastentarhatoiminnan toimintaperiaatteet, 
määräykset vastuuta kantavasta johtokunnasta ja sen velvoitteista sekä päivittäinen 
työjärjestys. Näiden toimintaan ja hallintoon liittyneiden määräysten lisäksi ohje-

302. Lujala 1992, 36.
303. Lujala 1992, 34, 36. 
304. Lujala 1992, 34–35. 
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säännön avulla oli tehty päätös henkilökunnan palkkaamismenettelyistä ja vastaa-
vasti eroamiseen ja irtisanomiseen liittyvistä toimenpiteistä. Valtion ja kaupungin 
avustusta saaneen lastentarhan toiminta oli hallinnoltaan selkeästi määritelty, toi-
minnan tavoitteet ja työskentelyperiaatteet säädeltyjä. Henkilökunnan palkkaami-
seen ja työsuhteen lakkaamiseen oli annettu riittävät ohjeet.305

Toisena aloitteellisena ja koulukasvatuksenkin kannalta merkittävänä ratkai-
suna Leino Pentzin esitti kansakouluoppilaiden harjoittelua lastentarhassa. Esitys 
liittyi nimenomaan jatkoluokilla olevien tyttöjen opetukseen, sillä heille annettiin 
viikoittain kaksi tuntia lastenhoidon opetusta. Osa opetuksesta tapahtui esitelmien 
ja oppikirjan avulla, mutta käytännössä harjoiteltiin nukeilla. Pentzinin mielestä 
opiskelu olisi tehokkaampaa, jos koululaiset voisivat kevätlukukauden aikana har-
joitella lastentarhassa kaksi kerrallaan aina yhden viikon ajan. Harjoittelijoita oli 
tulossa yhteensä 40, ja harjoitteluaikanaan he olivat lastentarhanopettajien ”täydel-
lisen opettaja- ja kurinpitovallan alaisena”.306 Tässä ei voi olla huomaamatta 
yhteyttä Uno Cygnaeuksen esittämään kansakoulumalliin, johon olennaisesti kuu-
lui koulun yläluokilla olevien tyttöjen ohjaaminen lastenhoitoon ja kasvatuksen 
perustaitoihin juuri lastenseimi- ja lastentarhaharjoittelun avulla. Ehdotus noudat-
telee toisaalta kouluhallituksessa tuolloin arvostettua ennaltaehkäisevän lastenhoi-
don korostamisen periaatetta.

3.3.3 Vanhempainkokoukset vaikuttajina Torniossa

Rajakaupungin erityispiirteet

Venäjän 1850-luvun lopulla käymä itämainen sota vahvisti Tornion307 asemaa 
kauppapaikkana. Kaupunki selvisi sotatoimista muita rannikkokaupunkeja vähäi-
semmin vaurioin. Sen kautta kulkenut kauppa moninkertaistui sotavuosina ja 
vakiintui myös aikaisempaan verrattuna moninkertaiseksi. Puutavarankin vienti 
pysyi kaupan kannalta keskeisenä. Vuosisadan loppupuolella Kemin kaupungin 
perustaminen ja Ajoksen sataman avautuminen hiljensivät Tornion tuontikauppaa. 

305. NYA, Ainolan lastentarhan ohjesääntö, kopio. 
Ohjesäännön pääkohdiksi määriteltiin: 
I. Lastentarhojen työohjelman yleiset perusteet 
II. Johtokunnan asettamien ja sen velvollisuudet 
III. Lastentarhojen toimihenkilöitten toimeen ottaminen ja erottamien tai irtisanominen 
IV. Lastentarhojen palveluksessa olevien henkilöiden velvollisuudet 
V. Lastentarhan työ- ja päiväjärjestys 
VI. Erityisiä määräyksiä.
306. Lujala 1992, 35–36.
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Toisaalta taas pankkien ja liikkeiden samanaikainen perustaminen vilkastutti kau-
pungin elinkeinoelämää. Länteen suuntautuvia liikenteellisiä yhteyksiä vilkastutti 
1880-luvun lopulla rakennettu ensimmäinen Tornion ja Haaparannan välinen puu-
silta. Muualle Suomeen suuntautunut liikenne taas parani, kun kaupunkiin saatiin 
rautatie vuonna 1903.308

Tornion kaupungin liikenneyhteyksien merkitys oli korostunut jo jokiväylien 
käyttämisen ajoista lähtien, sillä se huolehti ”Lapin porttina” kaupunkiin ohjautu-
neiden Lapin kaupan tuotteiden välittämisestä maailmalle. Se oli vielä 1800-luvul-
lakin ensin Ruotsin ja sitten Suomen pohjoisin kaupunki aina Rovaniemen kaupun-
gin perustamiseen309 asti.

Kaupungin vanhin asutus oli kasvanut Suensaaren länsirannalle. Ruutukaavan 
mukaisesti rakennetun kaupungin tontit sijoittuivat kaarevasti lähelle Kaupungin-
lahden rantaa, ja aivan rantaviivan tuntuman täyttivät kauppiaiden aitat. 1800-luvun 
vanhaan keskustaan kuuluneen Rantakadun varrella sijainneet tontit kuuluivat 
1900-luvun alkaessa aikaisempaa useammin käsityöläisille, joiden määrä oli jatku-
vasti lisääntynyt kaupungin talousrakenteen muuttuessa. Maininnan ansaitsee Kes-
kikadun varrella sijainnut Åströmin pihapiiri, joka edustaa nykypäiviin säilyneenä 
eheänä umpipihana Tornion taloushistoriaa. Vuonna 1837 tontin osti Ruotsin Kali-
xista Tornioon muuttanut nahkurimestari Johannes Åström, jonka pojista Hemming 
ja Karl siirtyivät Ouluun ja perustivat erittäin hyvin menestyneen nahkatehtaan.310

Hemming Åströmin tytär Hanna perusti tehtaan työntekijöiden lapsien ja perheiden 
auttamiseksi Oulun ensimmäisen lastentarhan, kuten Oulun alkuvaiheiden yhtey-
dessä edellä todettiin311.

Koko Suomessa elettiin 1900-luvun alkaessa selkeää venäläistämis- ja sorto-
kauden aikaa. Torniossa, Venäjän läntisessä rajakaupungissa, kaupunginvaltuustoa 
työllistivät uuden vuosisadan ensimmäisen vuosikymmenen lopulla venäläisen 
sotaväen ja Venäjän sotalaitoksien majoituskysymykset sekä kolerasairaalan ylläpi-

307. Tornion kaupungin kannalta ratkaisevaa oli sen sijainti meren rannalla ja Tornionjoen suulla, val-
takunnan rajan tuntumassa. Raja Ruotsiin oli saanut aivan uuden merkityksen maamme siirryttyä 
1800-luvun alussa osaksi Venäjän keisarikuntaa. Haminan rauhaa tehtäessä vuonna 1809 Aleksanteri I 
oli henkilökohtaisesti määritellyt Tornionjoen syvimmässä kohdassa kulkevan rajan niin, että Suensaari, 
lähes länsirantaan maatunut niemi, ja siinä sijainnut kaupunki tulivat kuulumaan rajan itäpuolelle. Tor-
niosta tuli rajakaupunkina Suomen portti länteen ja tärkeä venäläinen varuskuntakaupunki. Ratkaisu vai-
kutti kaupungin porvarien elämään. Rikkaimpien kauppiaiden liiketoimet suuntautuivat Ruotsiin, ja 
siksi he näkivät aiheelliseksi muuttaa uuden rajan läntiselle puolelle, jolloin he välttyivät Venäjän vaa-
timilta suurilta ulkomaankaupan tulleilta. Kaarlela 1996, 76–77; Vahtola 1996, 25–26.
308. Vahtola 1996, 26–28.
309. Rovaniemi oli saanut kauppalaoikeuden vuonna 1929. Kaupunkihanke oli ollut vireillä useita ker-
toja jo 1900-luvun alkuvuosista lähtien, mutta kaupungiksi se nimettiin vuonna 1967.
310. Vahtola 1996, 32; Heljala 1996, 221–226.
311. Luku 3.3.2
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täminen. Samaan aikaan kaupungin suomalaisilla kasvatus- ja opetustehtäviä hoi-
tavilla virkamiehillä ja luottamusmiehillä oli tavoitteena kaupungin kansakoululai-
toksen kehittäminen, raittiustoiminnan edistäminen, köyhäinhoidosta huolehtimi-
nen ja yhteisöjen, niiden joukossa lastentarhan kannatusyhdistyksen, toiminnan 
tukeminen.

Tornion kaupungin väkiluku oli kasvanut 1900-luvun ensimmäisten kymme-
nen vuoden aikana lähes 13 prosenttia ja oli ylittänyt 2 200 asukkaan rajan. Viiden 
ensimmäisen vuoden aikana syntyvyys oli sen sijaan laskenut kolmanneksella, ja 
vuonna 1905 syntyi vain 31 lasta.312 Kaupungin aikuisten suhteellinen määrä oli 
kasvanut, mikä osaltaan lisäsi lasten kasvuoloista vastuuta kantaneiden kaupunki-
laisten huolestumista.

Monitavoitteinen alku ja kasvatusasiain toimikunta 

Kaupungin lasten ja nuorten kasvatusolojen kohentamisen kannalta merkittäväksi 
muodostui kaupungin raatihuoneella 3. marraskuuta 1909 pidetty vanhempainko-
kous. Se oli kutsuttu koolle Tornion Uutiset -lehdessä tiistaina 2. marraskuuta 1909 
olleella ilmoituksella 313, ja kutsua oli pöytäkirjan mukaan noudattanut parisen-
kymmentä henkilöä. Kokouksen avasi kansakouluntarkastaja Kaarlo Kerkko-
nen314. Hän oli ulkomaille tekemillään opintomatkoilla315 perehtynyt muissa Poh-
joismaissa ja Keski-Euroopassa toteutettuihin kasvatuksen muotoihin. Uuden tietä-
myksensä pohjalta hän esitti 

”seikkaperäisesti ne monet paheet, mitkä nykyaikana yleensä maassamme ja 
täällä rajaseuduilla varsinkin turmelevaisesti vaikuttavat lasten ja nuorison 
elämänkatsantokantaan ja miten tärkeätä olisi, että vanhemmat ryhtyisivät 
yhteistoimintaan lasten ja nuorison varjelemiseksi näistä”316.

312. Liite 2. 
313. Tornion Uutiset 2.11.1909, 2. 
Palstatekstiksi sijoitetussa ilmoitusluettelossa kokouskutsu oli sijoitettu toisen sivun vasemman ylä-
laidan ensimmäiseksi asiaksi, ja siinä todettiin: ”Vanhempain kokous, jossa keskustellaan lastentarhan 
perustamisesta kaupunkiimme y. m. pidetään r a a t i h u o n e e l l a keskiviikkona k:lo 5., ja toivotaan 
silloin lasten vanhempia ja holhoojia y. m. alan harrastajia runsaasti tilaisuuteen saapuvan.”
314. Somerkivi & Cavonius & Karttunen 1979, 168–169. 
Kaarlo Kerkkonen (1869–1928) oli toiminut Keski-Suomen ja Pohjois-Pohjanmaan kansanopistojen 
johtajana, minkä jälkeen hän työskenteli Lapin piirin kansakouluntarkastajana vuosina 1906–1912 ja 
lisäksi myös Kotikasvatus-lehden toimittajana vuosina 1908–09. Torniosta muutettuaan hän toimi Loh-
jan piirin kansakouluntarkastajana ennen siirtymistään kouluhallitukseen ylitarkastajaksi useiden kansa-
kouluntarkastajan sijaisuusjaksojen jälkeen vakinaiseksi tarkastajaksi 1917 ja kouluneuvokseksi vuonna 
1918. Somerkivi & Cavonius & Karttunen 1979, 168–169.
315. Kerkkonen 1903; Somerkivi & Cavonius & Karttunen 1979, 168–169.
316. ToKA, ToLtky pk 3.11.1909.
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Kerkkonen esitti avauspuheenvuorossaan kokouksen pohdittavaksi joukon selkeitä 
aloitteita, joita kokous myös ryhtyi käsittelemään: kasvatusasiain toimikunnan 
valitseminen, lastentarhan perustaminen alle 7-vuotiaille lapsille, luistinradan ja 
kelkkamäen aikaansaaminen sekä luentokurssien ja vanhempainiltojen toimeenpa-
neminen. Kokous piti kasvatusasiain toimikunnan perustamista tarpeellisena, ja sen 
jäsenet valittiin suljetulla lippuäänestyksellä. Valituiksi tulivat ”Tarkastaja Kerkko-
nen, Maisteri K. E. Petra, Opettaja K. J. Lund, Konstaapeli J. Korkala, Rouva Kerk-
konen, Neiti A. Westerlund ja Opettaja F. W. Jernstedt”317. Lähes kaikilla toimikun-
nan jäsenillä oli selkeä ammattitaustan tuoma yhteys kasvatukseen ja yhteisvastuul-
liseen yhteiskunnan kehittämiseen sekä näkemystä tavoitteiden toteutumisen mer-
kityksellisyydestä.

Lastentarhan perustamisesta käydyssä keskustelussa käsiteltiin neljää edelly-
tystä, joihin tuli löytää ratkaisu. Ne olivat perustelu hankkeen tarpeellisuudesta ja 
päätökset varojen hankkimisesta, toiminnan ylläpitäjästä ja tilakysymyksestä. Las-
tentarhan perustamisen syitä ei pöytäkirjaan eritelty, mutta korostettiin, että toimin-
nan aloittamista pidettiin ensiarvoisen tärkeänä. Lastentarha tuli saada toimimaan 
niin pian kuin suinkin. Ylläpitäjäksi kokous esitti erikseen perustettavaa kannatus-
yhdistystä, ja toiminnan rahoittamisen uskottiin järjestyvän siten, että uusi kanna-
tusyhdistys anoisi varoja kaupungille tulevasta anniskeluyhdistyksen voittovarojen 
osuudesta. Ensimmäisiä toimitiloja ehdotettiin pyydettäväksi rukoushuoneyhdis-
tykseltä, sillä lastentarhan toimisi ainoastaan päivällä, kello 9 ja 13 välisenä aikana, 
jolloin rukoushuoneella ei ollut yleisiä tapahtumia.318

Muutkin käsiteltävänä olleet hankkeet saivat myönteisen vastanoton, mutta 
ongelmia aiheuttavina nähtiin erityisesti rahoituskysymykset. Luistinradan ja kelk-
kamäen kohdalla tuotiin vaikeimmin ratkaistavina kysymyksinä esille jatkuvien 
ylläpitokustannuksien hoitaminen. Liikunta-alueiden rahoituksen konkreettinen 
hoitaminen jätettiin toimikunnan edelleen harkittavaksi samoin kuin luentokurssien 
järjestäminenkin. Luentotilaisuuksien osalta kokouksessa pohdittiin sitä, kuinka 

317. ToKA, ToLtky pk 3.11.1909; ToLtky pk 4.1.1910 § 1. 
Kasvatusasiain toimikunnasta käytetään joissakin kokouspöytäkirjoissa nimitystä valistusasiain toimi-
kunta ja kerran myös viitataan nimikkeeseen lastentarhan toimikunta, mutta tässä tutkimuksessa käyte-
tään vain nimitystä kasvatusasiain toimikunta. Tarkemmin eriteltynä jäsenet olivat: 
Kaarlo Kerkkonen, tarkastaja, puheenjohtaja 
K Y Lund, opettaja, varapuheenjohtaja 
F William Jernstedt, opettaja, pöytäkirjuri 
A Kerkkonen, rouva 
J Korkala, konstaapeli 
K E Petra, maisteri ja myös tarkastajaksi nimetty valtuuston jäsen 
Anni Westerlund, neiti opettajatar.
318. ToKA, ToLtky pk 3.11.1909.
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tapahtumat tulisi järjestää, jotta mahdollisimman suuri kuulijakunta voitaisiin saada 
niihin osallistumaan. Parhaana pidettiin yhden luentoillan järjestämistä viikoittain, 
keskellä viikkoa kello 20 alkaen. Aiheiden haluttiin käsittelevän yleistietoutta eli 
kaupunkilaisten laaja-alaista tietämystä lisääviä kasvatuksen, historian, luonnontie-
teiden ja yhteiskuntaopin kysymyksiä.319

Kokous oli ennalta hyvin valmisteltu, ja sen keskeisenä aloitteentekijänä oli 
tarkastaja Kerkkonen. Tätä tukee myös se kirjeenvaihto, joka liittyy lastentarhan 
johtajaa koskeviin tiedusteluihin.320 Esitetyt hankkeet niveltyvät hyvin niihin kas-
vatustoimiin, joista tarkastaja Kerkkonen oli saanut kokemusta jo vuonna 1902 vai-
monsa kanssa tekemällään opintomatkalla, jossa he tutustuivat Skandinavian ja 
Keski-Euroopan lastentarhatyöhön ja oppivelvollisuuskoulujen toimintaan.321

Matkan vaikutukset ja puolisoiden keskinäinen yhteistyö sekä vaimon osallistumi-
nen ja aktiivisuus ilmenevät myös toimikunnan työskentelyssä.

Kokous sai lähes koko sivun verran palstatilaa kahden päivän päästä ilmesty-
neessä lehdessä. Siinä selostettiin kokouksen kulku ja annettiin lastentarha- ja koti-
kasvatusasiaan liittyvää laajempaa informaatiota. Paikallisen sanomalehden toimi-
tus ei kuitenkaan ollut kaupunkilaisten aktiivisuuteen tyytyväinen. Sen mukaan 
tilaisuus oli ”yleisön puolelta saanut ylen huomaamattoman osan puolelleen”. Lehti 
kuvasi tilaisuutta ”henkiseksi herätyshuudoksi”, joka oli tarkoitettu paitsi lasten 
myös varttuneempien kaupunkilaisten henkisten pyrkimysten edistämiseksi. Valta-
kunnan rajalla sijainneen kaupungin erityiseksi ongelmaksi toimittaja kuvaa ”suh-
teettoman suurta viinantulvaa, sen tuottamaa kulkurikansaa ja juoppoutta”, mikä 
vaikutti yleiseen kaupunkikuvaan. Lapset ja nuoret joutuvat, jotkut jopa kodeis-
saankin, elämään keskellä näitä tapahtumia. Heillä ei ollut kaupungissa kotiensa 
lisäksi mitään muuta paikkaa, missä he olisivat voineet kasvaa myönteisempien 
vaikutusten alaisena.322

Tornion Uutisten mukaan lapsien ainoita urheilupaikkoja talvisaikaan olivat 
kaupungin ahtaat ja kaiken liikenteen käyttämät, vaaralliset ja ”juoppouden raa-
kuuksia” ilmi tuovat kadut. Siksipä urheilukentälle olisi tarkoituksenmukaista 
saada vaikkapa pienikin kelkkamäki. Kansantajuisten luentokurssien aikaansaami-
nen tuki puolestaan lehden mukaan ihmisoikeuksien mukaisia pyrkimyksiä parem-
paan elämään. Ne olivat erityisen tarpeellisia sille vähävaraiselle osalle kaupunki-
laisia, jonka ”aineellisen toimeentulonsa hankkimiseksi täytyy ponnistaa ja ahertaa 

319. ToKA, ToLtky pk 3.11.1909.
320. OMA, Heikeliana A:6/11 ja A:9/11. 
321. Kerkkonen 1903.
322. Tornion Uutiset N:o 86, 5.11.1909.
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ruumiillisessa työssä aamusta iltaan”. Neljättä kaavailtua toiminta-aloitetta, toimi-
kunnan kokouspöytäkirjoissa vanhempainkokouksiksi kutsuttuja tilaisuuksia, 
nimitettiin lehdessä ”vanhempain ja kasvattajien keskinäisiksi seurusteluiltamiksi”. 
Niillä kerrottiin olevan jopa ajalle tyypillistä hajaantumista, erimielisyyttä ja katke-
roitumista lieventävä vaikutus. Kokouksien avulla toivottiin myös syntyvän ”vel-
jellistä yhteyttä ja kansallistoiminnan heräämistä”. Kokouksien tuli olla ”vanhem-
pien, opettajien, kasvattajien, emäntien ja isäntien yhteiskunnan eri luokista muo-
dostuneita yhteisiä ja yleisiä illanviettoja”, joiden sisältöön kuului sekä huvi että 
hyöty.323 Vanhemmille järjestetyillä tilaisuuksilla olisi lehden mukaan siten laa-
jempaa yhteiskunnallista tasa-arvoa ja hyväksyntää sekä kansallistuntoa herättävää 
vaikutusta kuin toimikunnassa laadituista, päätöksiin keskittyneistä asiakirjoista 
käy ilmi. 

Lehtikirjoituksessa on havaittavissa myös tiettyä varautumista hankkeen epä-
onnistumiseen. Sen lähtökohtana viitattiin aikaisempien, tarkemmin erittelemättö-
mien toimien raukeamiseen ja lukijoita kehotettiin hienovaraisesti ryhtymään hank-
keen tukijoiksi. Lehden mielestä olisi toivottavaa, että hankkeet ”saisivat yleistä 
kannatusta ja että ne eivät, kuten useat muut hyvät yritykset, nukkuisi nah-
koihinsa”324. Ihanteellista kasvatusympäristöä rakentaessaan lehden toimitus asetti 
vielä pohdittavaksi kotikasvatuksen ja lastentarhatyön edut ja haitat. Pohjatietona 
esiteltiin Friedrich Fröbelin näkemys lastentarhapedagogiikasta ja aatteen leviämi-
nen eri puolille maailmaa. Sen rinnalla kuvattiin onnistuneen kotikasvatuksen etuja. 
Yhtenä ihanteena lehti toi esille näkemyksen, ”että jokainen koti muodostuisi 
todella lastentarhaksi, jossa taidolla ja huolella pienokaisten kehitystä vaalit-
taisi”325. Kodin etuja olivat turvallinen kasvattaja ja ympäristö sekä välttyminen 
toiminnalta suurissa ryhmissä. Fröbelin pedagogiikan mukaiset leikki- ja muut toi-
minnat taas sisälsivät lasten kasvatuksen kannalta hyödyllisiä ja toteuttamisen 
arvoisia toimintamalleja. Lehden kanta tukee mitä selvimmin kokonaishankkeen 
kansanvalistuksellisia päämääriä, joiden haluttiin kohdistuvan yhtäläisesti kaikkiin 
kansanryhmiin ja siten edistävän kaikkien kaupunkilaisten välistä vuorovaikutusta 
lasten ja perheiden tasolla.

Vanhempainkokouksen valitsema toimikunta aloitti toimintansa ripeästi, sillä 
se kokoontui ja järjestäytyi jo seuraavana päivänä Kerkkosten kodissa. Puheenjoh-
tajaksi valittiin tarkastaja Kerkkonen, varapuheenjohtajaksi opettaja Lund ja sihtee-
riksi opettaja Jernstedt, vaikka viimeksi mainittu ei maisteri Petran tavoin ollutkaan 

323. Tornion Uutiset N:o 86, 5.11.1909.
324. Tornion Uutiset N:o 86, 5.11.1909.
325. Tornion Uutiset N:o 86, 5.11.1909.
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kokouksessa läsnä. Asioita oli jälleen mitä ilmeisimmin valmisteltu jo ennakolta, 
sillä rukoushuoneen käyttöä lastentarhan toimitiloina oli kirjallisesti pyydetty ruko-
ushuoneen johtokunnalta, ja saadun myönteisen vastauksen ehtona oli, että lasten-
tarha toimii kristillisellä pohjalla. Toimikunta katsoi kuitenkin pöytäkirjan mukaan 
aiheelliseksi epäillä, että rukoushuoneen tilojen käyttäminen voisi johtaa ikävyyk-
siin ”paikkakunnan ahdasmielisyyden ja asianymmärtämättömyyden vuoksi”. Toi-
mikunta piti parempana vaihtoehtona kevätlukukaudella vapaaksi jäävää veisto-
koulun vahtimestarin rakennusta, jonka käyttöä tuli anoa kansakoulun johtokun-
nalta.326

Kasvatusasiain toimikunnan ensimmäisessä kokouksessa ei tehty vielä selkeitä 
päätöksiä, vaikka lastentarhan aloittamista koskeneisiin ennakkovalmisteluihin 
viittasi erityisesti myös pätevän lastentarhanopettajan saamiseen liittynyt ennakko-
tiedustelu. Kysymys oli työn aloittamisen kannalta ratkaiseva, mutta siihen ei ollut 
vielä saatu vastausta. Tavoitteeksi asetettiin lastentarhatoiminnan käynnistyminen 
kevätkaudella, mutta ehtona oli, että keväällä 1909 valmistunut neiti Toini Thau-
vón327 saataisiin johtajaksi. Rahoitusta päätettiin pyytää aiemman esityksen mukai-
sesti kaupunginvaltuuston päätettävissä olevista viinavoittorahoista328. Vanhem-
painkokouksessa oli lehtitietojen mukaan keskusteltu myös varojen saamisesta 
vapaaehtoisten keräysten ja kannatusyhdistyksen perustamisen avulla329. Konstaa-
peli Korkala sai tehtäväkseen laatia seikkaperäisen ehdotuksen luistinradasta ja 
kelkkamäestä sekä niiden kustannuksista, ja luentokurssien aloittamisesta päätettiin 
neuvotella kaupungin kirjallisuuskomitean kanssa.330

Kasvatusasiain toimikunta kokoontui seuraavan kuukauden kuluessa kahden 
viikon välein. Valtaosa kokousten asioista keskittyi lastentarhan käynnistämiseen 
sekä luentokursseja, luistinrataa ja vanhempaintilaisuuksia koskeneiden päätösten 
toteuttamisen valmistelemiseen. Varojen puutteen vuoksi luistinrata päätettiin 
aikaansaada kustannuksitta yhteistyössä koulujen oppilaiden kanssa toimikunnan 
jäsenten toimiessa ohjaajina331. Urheilukenttä oli alkuvuoden 1910 aikana saatu 
kaupunkiin niin sanotun urheilukomitean aloitteesta. Kasvatusasiain toimikunta 

326. ToKA, ToLtky pk 4.11.1909, §§ 1–2.
327. Ebeneserkoti 1890–1922 1923, 31. 
Pudasjärvellä vuonna 1886 (22.10.) syntynyt Toini Maria Thauvón oli valmistunut lastentarhanopetta-
jaksi lastentarhaseminaari Ebeneseristä vuonna 1909 ja toimi saman vuoden syyslukukauden vt. opetta-
jana Helsingissä Töölön suomalaisessa kansanlastentarhassa.
328. Viinanvoittorahoilla tarkoitettiin kaupunkien käyttöön tulleita viinan vähittäismyyntiosakeyhtiöi-
den voitto-osuuksia.
329. Tornion Uutiset N:o 86, 4.11.1909.
330. ToKA, ToLtky pk 4.11.1909, §§ 2–4.
331. ToKA, ToLtky pk 17.11.1909, § 5.
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esitti sen toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi valtuustolle, että urheilukentän 
kunnossapito tapahtuisi kaupungin kustannuksella.332 Lasten kesäliikuntaa halut-
tiin edistää myös uimakoulun järjestämisellä. Sen rahoitus oli mahdollista järjestää 
uimahuoneen ylläpitoon tarkoitetun rahaston ylijäämävaroista.333

Ensimmäisenä vanhemmille tarkoitettuna yhteisenä tilaisuutena järjestettiin 
kaksituntinen iltama marraskuun viimeisenä sunnuntaina,334 mutta luentokurssien 
järjestämiseen ei vielä ryhdytty. Kaupunginvaltuusto oli aiemmin asettanut luento-
kursseja varten erillisen komitean, ja toimikunta piti tarpeellisena saada ensin tietoa 
komitean käytössä olevista rahastoista ja niiden käyttämisehdoista.335 Vajaan kol-
men kuukauden kuluttua helmikuussa 1910 pidetyssä kokouksessa puheenjohtaja 
esitteli luennoitsijalistan ja luennoitsijoiden esitelmistä ja matkakuluista aiheutuvat 
kustannukset. Viiden luennoitsijan teemoja olivat kehitysoppi, Ranskan vallanku-
mous ja Napoleon, uusia kasvatuksellisia suuntia, kirkkohistoria sekä Viron kansan 
historia. Suunnitelma päätettiin esittää toimeenpantavaksi kevään 1910 aikana niin, 
että kaikki 19 luentotilaisuutta olisivat sunnuntaisin kello 14–16 välisenä aikana. 
Tiedottaminen päätettiin hoitaa sanomalehdissä ilmoittamalla.336 Selkeä rahoitus-
ratkaisu asiaan saatiin maaliskuun lopulla, kun valtuusto herra Petran esityksestä 
myönsi enimmillään 500 mk:n määrärahan noiden kansantajuisten luentojen pitä-
mistä varten.337

Lastentarhan johtajaksi tiedustellun Toini Thauvónin henkilökohtainen kir-
jeenvaihto osoittaa, että kansakouluntarkastaja Kerkkonen oli puuhannut aktiivi-
sesti lastentarhan perustamiseen liittyneitä asioita jo vuoden 1909 elokuussa. Hän 
oli soittanut 10.8 Ebeneseriin ja saanut neiti Rothmanilta kuulla, että keväällä val-
mistuneella neiti Thauvónilla ei vielä ollut lastentarhanopettajan paikkaa seuraa-
vaksi lukukaudeksi. Seuraavana päivänä Kerkkonen kirjoitti Toini Thauvónille ja 
kysyi hänen halukkuuttaan tulla työhön Tornioon. Myönteisen vastauksen lisäksi 
hän toivoi saavansa tietää Thauvónin palkkavaatimuksen ja muita ehtoja, joita uusi 
työntekijä halusi toimen vastaanottamiseen asettaa. Kirje sisälsi myös lyhyen kuva-
uksen hankeen alkuvaikeuksista, mutta myös tiedon siitä, että ”olisi harras halu 
saada lastentarha Tornioon jos mahdollista jossain muodossa jo ensi talveksi”. 
Yksityiskohtaisemman selostuksen suunnitellun lastentarhan toimintaperiaatteista 
Toini Thauvón sai Ebeneserin johtajattarelta Hanna Rothmanilta, joka lähetti 

332. ToKA, ToLtky pk 30.4.1910, § 4.
333. ToKA, ToLtky pk 30.4.1910, § 5.
334. ToKA, ToLtky pk 17.11.1909, § 6.
335. ToKA, ToLtky pk 17.11.1909, § 4.
336. ToKA, ToLtky pk 11.2.1910, § 1. 
337. ToKA, ToKv pk 29.3.1910 § 2.
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hänelle tiedon suosituksestaan 13.8 päivätyllä kirjeellä. Sen mukaan Tornion las-
tentarha olisi kaupungin yhteinen eli tarkoitettu niin ”herrasväen kuin työläisko-
tienkin” lapsille.338

Toini Thauvón kirjoitti tarkastaja Kerkkoselle myönteisestä päätöksestään jok-
seenkin välittömästi ja ilmoitti ehtonsa. Kerkkonen neuvoi 20.8. päivätyssä vas-
tauskirjeessään, että olisi viisainta esittää kuukausipalkka ja sen lisäksi vaatimus 
täysihoidosta, sillä kaupunki oli kallis ja asunnonsaanti oli siellä myös vaikeaa. Toi-
veikkaana Kerkkonen arveli, että hän syyskuun alussa voi ilmoittaa hankkeen 
toteutumisesta. Seuraava tieto saapui kuitenkin vasta 17.11.1909 päivätyllä kirje-
kortilla. Tilanne ei vieläkään ollut lopullisesti ratkennut, mutta kortti sisälsi jo tie-
don käytettävissä olevista toimitiloista.339

338. OMA, Heikkeliana A:6 11, 1 ja A:9 11, 2.
339. OMA, Heikkeliana A:6 11, 2 ja 3.
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Kuva 11. ja 12. Työkutsu. Kansakouluntarkastaja K. Kerkkosen lastentarhanopettaja 
Toini Thauvónille lähettämä kirjekortti. Siinä hän veistokoulun vahtimestarin asuntoon 
suunniteltujen toimitilojen pohjapiirroksen hahmottelun lisäksi lupaa myöhemmin 
lähettää 150 mk lastentarhassa tarvittavien opetusvälineiden hankkimista varten.340

Kirjekortti Toini Thavónille oli päivätty samalle päivälle, 17.11.1909, jolloin las-
tentarhan perustamista käsiteltiin kasvatusasiain toimikunnan kokouksessa. Tällöin 

340. OMA Heikkeliana A:6 11, 3. 
Kirjekortti on osoitettu Pudasjärven sijaan Helsinkiin, jossa Toini Thauvón tuolloin työskenteli.
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puheenjohtaja ilmoitti toimikunnan jäsenille, että kansakoulun johtokunta oli suos-
tunut pyyntöön saada lastentarhan käyttöön veistokoulun vahtimestarin asunto. 
Samassa kokouksessa puheenjohtaja saattoi myös lukea neiti Thauvónin kirjeen, 
jossa tämä ilmoitti suostuvansa perustettavan lastentarhan johtajaksi 30 markan 
kuukausipalkkaa ja vapaata ylöspitoa vastaan. Kokouksessa käsiteltiin myös lasten-
tarhan menoarvio, joka käsitti johtajan palkan ja ylöspidon lisäksi kalustoon, ope-
tusvälineisiin sekä lämpöön ja puhdistukseen liittyneet määrärahat. Talousarvion 
menojen kokonaissummaa 1 000 Smk päätettiin anoa kaupunginvaltuustolta. Varo-
jen saaminen asetettiin pöytäkirjan mukaan muihin aktiivisiin perustamistoimiin 
ryhtymisen ehdoksi.341 

Joulukuussa päätöksien tekeminen sai ristiriitaisia piirteitä. Kuukauden ensim-
mäisenä päivänä pitämässään kokouksessa toimikunta sai vastattavakseen Toini 
Thauvónin kirjekortin, jossa tämä pyysi pikaista tietoa siitä, mitä lastentarhan 
perustamisen suhteen oli päätetty. Valtuuston avustusratkaisu ei ollut vielä käytet-
tävissä, mutta toimikunta päätti vastata Thauvónille, että toiminta käynnistyy ja 
kalusteiden teettäminen on aloitettu, joskin päätös niiden teettämisestä mahdolli-
simman edullisilla ehdoilla tehtiin virallisesti vasta samassa kokouksessa. Opetus-
välineiden hankkiminen luotettiin tulevan johtajan toivomuksen mukaisesti hänen 
tehtäväkseen. Tarvittavan summan, 150 mk, lähettämisen ja yhteisellä takuulla 
hankkimisen sai tehtäväkseen kokouksessa valittu rahastonhoitaja opettaja K. J. 
Lund.342 Päätös aloittamisesta oli näin tehty, vaikka aiemmin jatkotoimien perus-
ehdoksi asetetusta rahoituksen saamisesta ei ollut varmuutta.

Kaupunginvaltuusto käsitteli kasvatusasiain toimikunnan anomusta ensimmäi-
sen kerran kokouksessaan 11. joulukuuta 1909, mutta asia jäi pöydälle. Toinen 
käsittely venyi vuoden viimeisille päiville, eikä myönteistä yksimielisyyttä saavu-
tettu. Toimikunnan toivomaan lopputulokseen ei vaikuttanut sekään, että sekä val-
tuustoon että toimikuntaan kuului jäsenenä tarkastaja K. E. Petra. Äänestyksen jäl-
keen valtuusto päätti evätä lastentarhan perustamisen ja kevätlukukauden 1910 toi-
mintamenojen kattamiseksi tarkoitetun 1000 markan suuruisen avustuksen antami-
sen.343 Pöytäkirjatiedoista ei käy ilmi, kuinka hyvin kielteiseen päätökseen oli toi-
mikunnan keskuudessa varauduttu, mutta jos toiminta haluttiin aloittaa, tuli alkura-
hoitus järjestää jollakin muulla tavalla.

341. ToKA, ToLtky pk 17.11.1909, § 2. 
Menoarvion eriä olivat: johtajattaren palkka ja ylöspito 600:-, kalusto 100:-, opetusvälineet 150:- sekä 
lämpö ja puhdistus 150:-.
342. ToKA, ToLtky pk 1.12.1909, §§ 3–5.
343. ToKA, ToKV pk 11.12.1909, §1909, § 6; ToKV pk 28.12.1909, § 15.
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Lopulliset ratkaisut toimikunta teki tammikuun alussa. Ensimmäinen kokous 
pidettiin uuden vuoden neljäntenä päivänä, ja läsnä olivat Korkalaa lukuun otta-
matta kaikki toimikunnan jäsenet. Toimintaedellytyksistä olivat kunnossa tilojen 
saanti ja pätevä johtaja toiminnan aloittajana. Kokouksessa puheenjohtaja ilmoitti, 
että tilatut huonekalut, pöydät ja penkit, ovat osin jo saapuneetkin ja viimeiset saa-
daan valmistajan lupauksen mukaan 12. päivään mennessä. Myös Thauvónin hank-
kimat opetusvälineet olivat saapuneet, joten vain toiminnan rahoitus oli auki.344

Kevätlukukauden aikana tarvittavien toimintakulujen kattamista koskevan asian 
käsittely alkoi puheenjohtajan toteamuksella valtuuston kielteisestä päätöksestä, 
mutta pöytäkirjan mukaan ”päätti komitea ottaa mainitun summan suuruisen pank-
kilainan 6lle kuukaudelle asetetulla vekselillä”345. Toimikunnan keskeiset jäsenet 
olivat valmistelleet rahoitusasiaa valtuuston ja toimikunnan kokousten välisen vii-
kon aikana toimikunnan kokouksessaan tekemän päätöksen mahdollistamiseksi.

Toimikunta päätti vuoden 1910 ensimmäisessä kokouksessa myös toimintaan 
liittyvistä yksityiskohdista eli lastentarhalaisilta perittävän maksun suuruudesta 
sekä toiminnan aloittamisajankohdasta ja apuhenkilökunnasta. Ensimmäinen kes-
kustelu maksusta on kirjattu menoarvion laatimisen yhteydessä. Alkuvaiheessa 
yhtenä vaihtoehtona oli pidetty sitä, ettei maksua perittäisi lainkaan, mutta myö-
hemmin suunnittelussa oli päädytty kuitenkin kohtuulliseen 25 pennin suuruiseen 
viikkomaksuun.346 Rahoitusjärjestelyjen vaikeuduttua toimikunta päätti korottaa 
viikkomaksun yhteen markkaan jokaiselta lastentarhaa käyvältä lapselta, ja ensim-
mäisen toimintaviikon aikana vakiintuneen käytännön mukaisesti se piti maksaa 
aina maanantaiaamuisin. Vapautusta maksusta annettiin vain siinä tapauksessa, että 
lapsi oli ollut pois kokonaisen viikon.347

Toiminnan aloittamisen ajankohdaksi määriteltiin tammikuun puoliväli, joten 
alkuvalmisteluihin jäi aikaa vielä kymmenkunta päivää. Kokouspäivänä 4.1.1910 
lähti tieto myös lastentarhan johtajaksi valitulle Toini Thauvónille. Lastentarhan 
perustamispäätöksen ja aloituspäivämäärän lisäksi kirjeessä oli viesti Saksasta saa-
puneista opetusvälineistä, valmiiden kalusteiden määrästä sekä tieto valtuuston 
kielteisestä avustuspäätöksestä. Ilmoittautuneiden lasten lukumääräksi mainittiin 
parikymmentä. Toini Thauvónin paikkakunnalle saapumiseen oli myös varauduttu: 
”Saapunette siis edellisenä iltana tänne ja tulemme asemalle vastaan, jos ei Teillä 

344. ToKA, ToLtky pk 4.1.1910, §§ 3–4.
345. ToKA, ToLtky pk 4.1.1910, § 6.
346. ToKA, ToLtky pk 17.11.1909, § 3.
347. ToKA, ToLtky pk 4.1.1910, § 5; 18.1.1910, § 2.
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ole täällä muita tuttavia.” Kirjeen lopussa olleen uuden vuoden toivotuksen lisäksi 
toivottiin vielä ilmoitusta tarkemmasta saapumisajasta.348

Lastentarha avattiin ilmoittautumisia varten 15. tammikuuta 1910 kello 11, ja 
varsinaisen toiminta alkoi kahta päivää myöhemmin. Tällöin ilmeni, että pyrkijöitä 
oli enemmän kuin pieniin tiloihin voitiin ottaa. Lasten valitsemista varten jouduttiin 
määrittelemään perusteet, joissa korostui kaksi tekijää. Ensinnäkin lasten tuli olla 
Tornion kaupungin kirjoissa olevia ja lisäksi valinta tehtiin ”tähän asti” eli kokous-
päivään mennessä ilmoittautuneista.349 Toiminnan alettua kahdessa huoneessa ja 
keittiössä vastasi lastentarhatyöstä johtaja Toini Thauvón apunaan vain tilojen sii-
vouksesta ja lämmittämisestä huolehtinut apulainen.350

Kansanlastentarha-nimestä huolimatta Tornion lastentarhatyö oli aloitettu 
yleistä kasvatustehtävää painottaen. Tätä vahvisti keskeisen vaikuttajahahmon, tar-
kastaja Kerkkosen asiantuntemus ja kasvatussuuntautuneisuus. Yleistä, kaikille 
yhteiskuntaluokille avointa tavoitteenasettelua viesti myös lasten valintaperustei-
den määrittely. Päätöksessä ei painotettu sosiaalisia perusteita vaan kaupunkilaisten 
tasa-arvoisuutta.

Huolellinen jatkovalmistelu ja kannatusyhdistyksen aika

Lastentarhan seuraavan lukuvuoden valmistelu aloitettiin pian toiminnan käynnis-
tymisen jälkeen. Valtuustossa oli käytäntönä, että anniskeluyhtiön voittovarojen 
jakaminen käsiteltiin keväisin. Tästä tietoisena kasvatusasiain toimikunta teki hel-
mikuussa 1910 päätöksen valtuustolle osoitettavasta apuraha-anomuksesta, jossa 
kustannusarvio ja toimintasuunnitelma laadittaisiin koko seuraavaksi lukuvuodeksi 
eli kesään 1911 asti. Valmistelutyö annettiin sihteerin tehtäväksi.351 Kuukauden 
kuluttua pidetyssä seuraavassa kokouksessaan toimikunta päätti anoa anniskelu-
voittovaroista 2 500 markan suuruista avustusta, josta 700 mk oli nimetty meneil-
lään olleen kevätlukukauden toimintaa varten. Seuraavan lukuvuoden osuudeksi jäi 
näin ollen 1800 markkaa, mutta valtuuston myöntämä rahoitus jäi sitäkin pienem-
mäksi eli 1500 markaksi. Muihin myönnettyihin määrärahoihin verrattuna summa 
kuitenkin kuului suurimpiin, sillä korkeampia avustuksia myönnettiin vain kulku-
tautisairaalan rakentamiseen, Tornion vapaapalokunnalle, mielisairaiden hoidon 
parantamiseen, kaupungin vedenottolaitokseen ja kaupungintalon rakentamiseen. 

348. OMA, Heikkeliana A:6/11, 4.
349. ToKA, ToLtky pk 18.1.1910, § 1.
350. ToKA, ToLtky pk 4.1.1910, § 5.
351. ToKA, ToLtky pk 11.2.1910, § 3.
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Lähes samansuuruinen summa myönnettiin Lammassaaren suojelemiseen liittyviin 
töihin ja kolerataudin aiheuttamiin menoihin.352

Asiakirjoista ei ilmene, kuinka kevään 1910 toimintaa varten otetun vekselin 
takaisinmaksu rahoitettiin, mutta sen sijaan tulee yllättäen julki lukukauden aikana 
saatuihin säästöihin viittaava tieto. Kuukautta ennen kevään toiminnan päättymistä 
ilmoitti rahastonhoitaja Lund, että ”kassasäästö tulevalle lukuvuodelle tulee ole-
maan noin 900 mk”.353 Tämä antoi toimikunnalle aiheen jopa lastentarhan laajen-
tamispyrkimyksiin.

Lastentarhan kehittämistoimia määritti tavoite ”yleinen kansanlastentarha”. 
Johtajan asettama palkkavaatimus354 oli riippuvainen siitä, toimiiko hän yksin vai 
saako työtoverikseen toisen lastentarhanopettajan, mutta molemmissa tapauksissa 
pyyntö merkitsi hänen keskimääräisen kuukausipalkkansa kohoamista yli kolmin-
kertaiseksi. Palkkavaatimuksen yhteydessä ei kuitenkaan puhuttu enää mitään 
vapaasta ylöspidosta. Lastentarhalle tuli seuraavaa lukuvuotta varten saada myös 
uudet toimitilat, joten toimikunta valitsi kaikkia valmisteluja suorittamaan johtaja 
Thauvónin, konstaapeli Korkalan sekä opettaja Lundin ja opettaja Jernstedtin. 
Valintaan vaikutti varmasti luottamushenkilöiden tehtävänjako, sillä konstaapeli 
Korkala toimi rahastonhoitajana ja opettaja Jernstedt toimikunnan sihteerinä.355

Seuraavan kokonaisen lukuvuoden (1911–1912) valmisteluihin liittyneisiin 
anomuksiin kaupunginvaltuusto suhtautui myöntämänsä avustuksen lisäksi muu-
toinkin myötämielisesti. Uuden huoneiston saamista koskeva päätös tosin käsitel-
tiin valtuustossa vasta syyskuun alussa, mutta ilmeisesti lastentarhan asiaa ajanei-
den toimikunnan jäsenten pyyntökin saapui vasta kesän lopussa. Syynä kaiketi oli 
se, että kiinnostuksen kohteena oli niin sanottu ylempi kansakoulurakennus, joka 
oli vailla käyttöä, mutta vielä heinäkuun kokouksessaan valtuusto oli käsitellyt sen 
luovuttamista köyhäinhoitohallituksen käyttöön. Lastentarhan ylläpitäjät anoivat 
nyt kaupungilta koulun kahden luokkahuoneen saamista ilman vuokraa lastentar-
han toimitiloiksi. Valtuusto suostui tähän väliaikaiseksi nimettyyn ratkaisuun.356

Heti valtuuston kokousta seuraavana päivänä, keskiviikkona 7.9.1910, kokoontui 
kasvatusasiain toimikunta päättämään lastentarhan lukuvuoden aloittamisesta. 

352. ToKA, ToLtky pk 14.3.1910, § 2; ToKV pk 29.3.1910, § 5. Kaupunginvaltuuston pöytäkirjan liit-
teenä oleva voittovarojen jakamista valmistelemaan asetetun toimikunnan esityksen mukaan myönnet-
tyjen avustusten yhteissumma oli 32 545,85 markkaa. Avustusta saaneita yhteisöjä oli yhteensä 29, ja 
niiden avustusmäärä vaihteli 25 mk:sta 8 000 mk:aan. Jakamatta jäi vai hieman yli kaksi markkaa. 
353. ToKA, ToLtky pk 4.1.1910.
354. ToKA,ToLtky pk 30.4.1910, § 3. Johtajatar Thauvónin palkkavaatimus vuodelta oli 1200 markkaa 
yksin toimiessaan ja 1100 markkaa, mikäli toinenkin opettaja palkataan. 
355. ToKA, ToLtky pk 30.4.1910, § 3.
356. ToKA, ToKV pk 6.9.1910 § 4.
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Sisäänkirjoitus pidettiin saman viikon lauantaina ja toiminta aloitettiin seuraavana 
maanantaina.357 Keväällä tehtyjen suunnitelmien mukaisesti lastentarhan toimintaa 
pystyttiin nyt laajentamaan ja lapsien määrää lisäämään. Ratkaisu tarkoitti myös 
toisen lastentarhanopettajan palkkaamista seuraavan lukuvuoden ajaksi. Mitä 
ilmeisimmin Toini Thauvón esitti tehtävään tuttavaansa, vuotta myöhemmin opin-
tonsa aloittanutta ja keväällä 1910 valmistunutta Fanni Karhulaa ja sai tehtäväkseen 
tiedottaa hänelle asiasta. Toini Thauvónin saama vastauskirje osoittaa, että työtar-
jous oli esitetty ehdollisena huomioon ottaen sen, minkä verran lapsia sisäänkirjoit-
tautuisi. Kirjeessään Fanni Karhula lupasi tiedustella lopullista ratkaisua ”telefu-
neeraamalla sunnuntaiaamuna 10 seutuvissa” kotoaan Oulun kaupungista. Työhön 
Tornioon hän matkasi sunnuntaisen tiedon saatuaan.358 

Uusia lastentarhan huoneita kuvattiin valoisiksi ja tilaviksi. Kustannuksia puo-
lestaan alensi se, että kaupunki antoi ilmaiset polttopuut tilojen lämmittämistä var-
ten. Lasten viikkomaksu alennettiin 50 penniin, minkä lisäksi varattomimpien per-
heiden lapset vapautettiin kaikista maksuista. Kokonaisuudessaan vuoden 1910 
taloudenhoito oli myös onnistunut tyydyttävästi, sillä vanhempainkokoukselle esi-
tetyssä tileissä oli vuodelle 1911 siirtyneen säästön osuus 39 mk 93 penniä.359

Monivaiheisen vuoden jälkeen kokouksen oli vaivatonta myöntää tilivapaus siitä 
päätöksen tekemisen ajaksi poistuneelle toimikunnalle.360

Ensimmäisen toimintavuoden eli kevät- ja syyslukukauden 1910 ajan lastentar-
han toiminnasta oli huolehtinut lasten kasvatukseen liittyneiden asioiden kehittämi-
sestä laajemminkin vastannut kasvatusasian toimikunta. Helmikuussa 1911 se oli 
jälleen koolla ja näki aiheelliseksi aikaansaada lastentarhaa ylläpitävän kannatus-
yhdistyksen. Viikkoa myöhemmin raatihuoneella pidettävään kokoukseen päätet-
tiin kutsua vanhempia, lastentarhan ystäviä ja muita kasvatusasioita harrastavia 
henkilöitä. Kokous toimi myös ikään kuin edellisen vuoden toimintaa koskevana 
vuosikokouksena, sillä siellä esiteltiin ensimmäisen toimintavuoden tilit sekä toi-
minnan kuvaus. Tilaisuus oli myös uuden toimikunnan nimeämiskokous, sillä siinä 
oli määrä valita toimikunta ja tilintarkastajat vuodelle 1911. Asiasta kertova ilmoi-
tus tiedotti lyhyesti kokouspäivän, 25. helmikuuta 1911, Tornion lehdessä:

357. ToKA, ToLtky pk 7.9.1910, § 2.
358. OMA, Heikkeliana A:6/6, kirje 8.9.1910. Ebeneserkoti 1890–1922 1923, 34. Fanni Karhula oli 
syntynyt Oulussa 28.11.1886 ja opiskellut lastentarhanopettajaksi Ebeneserkodissa vuosina 1908–1910. 
359. ToKA, ToLtky pk 25.2.1911.
Tulojen kokonaissumma oli vuoden lopussa 2 248,13 markkaa ja menojen yhteissumma 2 208, 20 mark-
kaa. 
360. ToKA, ToLtky vk 1911; ToLtky pk 7.9.1910, § 3; ToLtky pk 25.2.1911. 
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”Lastentarhan ystäviä ja lasten vanhempia pyydetään saapumaan 
Raatihuoneelle klo 7. Toimikunta.”361

Kokouskutsua noudatti pöytäkirjan mukaan lähes kaksikymmentä henkilöä. Kan-
nattajayhdistyksen perustaminen näyttää olleen välttämätöntä aiemmin muodoste-
tun kasvatusasiain toimikunnan työsaran jatkamiseksi. Toimikunnalla ei ollut sel-
keää asemaa kaupungin hallinnossa eikä toisaalta myöskään virallisen rekisteröi-
dyn yhdistyksen asemaa, valtuuksia ja velvoitteita julkisia varoja anoessaan. Tor-
niossakin oltiin tietoisia eduskunnassa käydystä valtionavustuskeskustelusta, joka 
läpi mennessään toisi kaupungeille mahdollisuuden anoa lastentarhan toimintaa 
varten tukea valtion varoista. Siihen Torniossa oli mahdollisuuksia ainakin jo päte-
vien lastentarhanopettajien saannin myötä, jos vain tilat ja toiminta-aika sekä muut 
säädösten asettamat edellytykset olisivat olleet asianmukaiset.

Kannattajayhdistyksen perustavan kokouksen toimihenkilöt oli valittu viralli-
sen kokouskäytännön mukaisesti toimikunnan ulkopuolelta, mutta kokouksen 
kuluessa toimikunnan jäsenten aloitteellinen panos päätöksien teossa oli huomat-
tava.362 Virallisen yhdistyksen perustamispäätöksen lisäksi kokouksessa kirjattiin 
ensimmäiset jäsenet ja hyväksyttiin sääntöehdotus. Viisihenkisen johtokunnan ja 
tilintarkastajien nimeäminen päätettiin siirtää jatkokokoukseen, johon mennessä 
haluttiin hankkia lisäjäseniä yhdistykseen. Viikon päästä pidetyssä kokouksessa 
jäsenmäärä nousikin ensimmäisen kokouksen viidestätoista yli kaksinkertaiseksi 
eli kolmeenkymmeneenkuuteen.363 Johtokunnan jäseneksi valittiin apteekkari F.G. 
Borg, rouva F. Airas, satulaseppä K. Kinnunen, rouva Kerkkonen ja opettaja K. J. 
Lund. Näin johtokuntaan tuli valituksi kaksi entisen toimikunnan jäsentä. Samoin 
varajäsenet maisteri K. E. Petra ja neiti Alma Westerlund olivat jo aiemmin olleet 
aktiivisesti mukana toimikunnan työssä. Järjestäytymiskokouksessaan heti yleisko-
kouksen jälkeen johtokunta valitsi puheenjohtajakseen apteekkari Borgin, varapu-
heenjohtajaksi rouva Kerkkosen, rahastonhoitajaksi opettaja Lundin ja sihteeriksi 
rouva Airaksen.364 Tilintarkastajat samoin kuin varatilintarkastajat nimettiin kaikki 
entisen toimikunnan ulkopuolelta.365

361. ToKA, ToLtky pk 18.2.1911, § 1, § 3. Tornion lehti n:o 15, 1911.
362. ToKA, ToLtky pk 25.2.1911. ”Kannattaja yhdistyksen” perustamisesityksen teki tarkastaja Kerk-
konen ja sitä kannattivat maisteri Petra ja opettaja Lund. Alustavan talousarvion oli tehnyt johtajatar 
Thauvónin kanssa opettaja, rahastonhoitaja Lund, ja hän myös esitteli toimikunnalta aiemmin tehtäväksi 
saamansa yhdistyksen sääntöehdotuksen. Maisteri Petra esitti perustavaa jäsenkirjoitusta, ja tarkastaja 
Kerkkonen henkilövaalien pitämistä seuraavassa kokouksessa, mihin mennessä pyrittäisiin hankkimaan 
lisää uusia jäseniä. 
363. ToKA, ToLtky pk 25.2.1911, §§ 4–6; ToLtky pk 4.3.1911, § 1.
364. ToKA, ToLtky pk 4.3.1911, § 2; Tornion lastentarhan kannatusyhdistyksen johtokunnan pöytä-
kirja, ToLtkyjk pk 4.3.1911, § 1.
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Lastentarhan kannattajayhdistys jatkoi jo perustamiskokouksessaan entisen 
kasvatusasiain toimikunnan viitoittamaa monipuolista kasvatustoiminnan edistä-
mistyötä. Kokouksessa keskusteltiin vanhempainkokouksien pitämisestä sekä 
uimakoulun aikaansaamisesta ja palattiin kysymykseen luentokurssien järjestämi-
sestä.366 Tehtyjen päätösten mukaan näyttää siltä, että asioiden toimeenpanemisen 
tarpeellisuudesta käytävä keskustelu päätettiin kaikissa asioissa antaa ensin van-
hempainkokouksen ratkaistavaksi. Asioista haluttiin kuulla kaupunkilaisten mieli-
piteet ja samalla haluttiin heitä mukaan aktiiviseen vaikuttamistyöhön. Yhteisten 
kannanoton selkiintymisen jälkeen katsottiin voitavan ryhtyä niiden vaatimaan 
konkreettiseen toteuttamiseen.

Lastentarhan toiminta kehittyi myönteisesti vuoden 1911 aikana. Huhtikuussa 
valtuusto päätti myöntää lastentarhalle Anniskelu-Osakeyhtiön voittovaroista 2600 
markan suuruisen summan lastentarhan ylläpitämistä varten.367 Syksystä lähtien 
lasten viikoittainen oppilasmaksu voitiin pitää edelleen 50 pennissä sisarusten 
yhteismaksun ollessa 75 penniä. Myös alennetut ja vapaapaikat olivat vähävarais-
ten vanhempien lapsille mahdollisia. Opettajille puolestaan luvattiin rahavarojen 
niin salliessa palkan- ja vuokrarahan korotus368 seuraavasta syksystä lukien. Suu-
rimpana lapsien hyväksi tulevana hankkeena oli uuden leikkivälinesarjan369 hank-
kiminen. Tilakysymyksiin kiinnitettiin edelleen huomiota, ja koska lastentarhara-
kennuksen muut tilat olivat edelleen vapaina, anottiin valtuustolta koko entisen 
ylemmän kansakoulurakennuksen saamista väliaikaisesti lastentarhan ja opettajien 
käyttöön. Näin opettajatkin saivat syksyllä 1911 vuokratuksi asuinhuoneet kysei-
sestä koulurakennuksesta.370

Vuoden 1911 aikana lastentarhassa oli 45–53 lasta. Päivittäinen toiminta-aika 
oli kello 11–14, ja kaikkein nuorimmilla se oli tuntia lyhyempi. Lapset oli jaettu 
ikänsä perusteella kolmeen osastoon, ja ajan toimintaperiaatteisiin kuului työsken-
telyn vaativuuden sovittaminen ikäryhmän edellytysten mukaiseksi. Kahden 
ensimmäisen tunnin ajan ensimmäisen ja toisen osaston lapset toimivat yhteisessä 

365. ToKA, ToLtky pk 25.2.1911, § 3. Tilintarkastajiksi tulivat maalari Ch. Ekman ja inspeht. R. Rynö 
sekä varatilintarkastajiksi rouva Petra sekä raatimies A Jaukkuri. 
366. ToKA, ToLtky pk 4.3.1911, §§ 4–6.
367. ToKA, ToKV pk 20.4.1911, § 2.
368. ToKA, ToLtky pk 18.2.1911, § 2. Palkankorotuksena oli tarkoitus antaa molemmille opettajille 
100 mk ja vuokrarahaa saman verran, joten kulujen yhteismäärä oli 400 mk.
369. ToKA, ToLtkyjk pk 15.11.1911, § 1. Johtokunta päätti antaa johtajatar Thauvónille tehtäväksi 
työskentelyvälineisiin kuuluvan Fröbelin ”V lahjan” hankkiminen. Kyseessä oli palikkasarja, jossa laa-
tikkoon sisältyvä koottava puukuutio on jaettu 27 kuutioon, ja niistä puolestaan kolme kahtia kuudeksi 
prismaksi sekä edelleen toiset kolme kuutiota neljään osaan eli kahdeksitoista pienempikokoiseksi pris-
maksi.
370. ToKA, ToLtky vk 1911; ToLtky pk 18.2.1911, § 2; ToLtkyjk pk 11.5.1911, § 1.
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ryhmässään, ja nuorimpien lähdettyä kotiin oli päivän kolmas tunti toisen ja kol-
mannen osaston lasten yhdessäolon aikaa.371 Näin ryhmiteltynä kaikki kolme osas-
toa saattoivat toimia kahden opettajan johdolla.

Vuotta 1911 koskeva lastentarhan kannattajayhdistyksen ensimmäinen toimin-
takertomus kokosi tapahtumiin liittyvän argumentoinnin lisäksi myös toimintaperi-
aatteisiin, työn merkitykseen ja toimintaan tutustumisen vetoomuksia. Lastentarhaa 
nimitettiin vanhempain apulaiseksi, joka parin toimintavuotensa aikana oli tullut 
Torniossa yleisesti suosituksi. Myönteiseksi arvioitiin opettajien järjestämiä äitien 
kokouksia, joilla oli ollut merkitystä lastentarhan ja kotien yhteistoiminnan kehittä-
misessä sekä kasvatusasioiden yleiseen pohdintaan tuomisen kannalta. Toiminnan 
tunnettavuuden lisääntymistä kuitenkin toivottiin:

”Suotavaa vielä olisi, että lastentarhan kasvattava arvo tulisi tunnetuksi 
kaupunkimme jokaisessa kodissa ja varsinkin sellaisissa, missä 
lastentarhaikäisiä lapsia löytyy. Ja parhainten siihen tutustumme, jos 
pistäydymme sisään omin silmin näkemään heidän puuhiaan ja ilojaan.” 

Vielä vuoden 1911 lopussa päätettiin järjestää vanhempainkokous, joka palvelisi 
tiedottamistarkoitusta ja laajalti käytävää kasvatuskeskustelua, mutta tilaisuuden 
toteuttaminen siirtyi seuraavan vuoden alkuun.372 

Tuo vuoden 1911 lopulla pidettäväksi suunniteltu vanhempainkokous järjestet-
tiin kansakoulun tiloissa helmikuun 1. päivänä 1912 klo kahdeksantoista. Julkinen 
kutsu siihen esitettiin sanomalehdessä. Ohjelmassa oli kuorolaulua, tarkastaja 
Kerkkosen kasvatusaiheinen esitelmä, keskustelua, kahvi- ja teetarjoilu sekä päät-
teeksi kirkkoherra Airaksen puhe ja loppuvirsi.373 Kannattajayhdistyksen kokous 
toivoi vastaavien vanhempainkokousten järjestämisen jatkuvan, vaikka yhteyden-
pito lastentarhalaisten koteihin tapahtui lastentarhassa järjestettyjen äitien iltojen 
avulla.374 Vanhempainkokouksen järjestelyjen yhteydessä oli selkeästi päätetty, 
että tilaisuus oli pääsymaksuton, mutta maksullisesta kahvi- ja teetarjoilusta saatiin 
hieman tulojakin. Kannattavaksi aikuisten yhteistyötilaisuudeksi osoittautuivat tou-
kokuun lopulla pidetyt iltamat, joiden tuotto oli lähes 256 markkaa375. Aikuisiin 

371. ToKA, ToLtky vk 1911.
372. ToKA, ToLtky vk 1911 ToLtkyjk pk 15.11.1911, § 3.
373. ToKA, ToLtkyjk pk 15.1.1912, §§ 1–4,; Tornion Lehti N:o 7, 27.1.1912. 
Tornion Lehden toisen sivun ylälaidassa oli seuraava ilmoitus: ”Vanhempien ja kasvattajien kokous 
pidetään uudella kansakoululla torstaina helmikuun 1 pnä klo 6 j. pp. Tilaisuudessa avauspuhe (apt. F. 
G. Borg); heng. Köörilaulua; esitelmä kasvatusta koskevista asioista (tarkast. Kerkkonen); tarjoilua; kes-
kustelua esitelmän johdosta. Kokouksen lopettaa rukouksella kirkkoherra Airas. Lasten läsnäolo koko-
uks. kielletty. Lastentarhan johtokunnan puolesta F. G. BORG. FANNY AIRAS.”
374. ToKA, ToLtky pk 22.2.1912, § 9; ToLtkyvk 1912.
375. ToKA, ToLt vk 1912.
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kohdistuva aktiivisuus jatkui. Lastentarha ei ollut muun toiminnan kilpailija, vaan 
äitien ja lasten kasvatuksen ja kasvun tuki.

Kuva 13. Luentoilmoitus. Vuonna 1910 alkaneet kansantajuisten luentojen sarjat jatkui-
vat seuraavinakin lukuvuosina. Näin yhdistyksen toiminnassa edelleen toteutui varojen 
hankinnan ja aikuisten iloisen yhdessäolon rinnalla  myös yleinen valistustehtävä. Tor-
nion lehti 4.5.1912.

Vuoden alussa valmistellun ja yhdistyksen helmikuussa hyväksymän tulo- ja meno-
arvion mukaan tulolähteenä olivat edelleenkin lastentarhalaisilta saadut maksut, 
yhdistyksen jäsenmaksut sekä valtuustolta anottava apuraha, joka suuruudeltaan 
vastasi jokseenkin henkilökunnan palkkausmenoja ja vuokrakuluja.376 Valtuuston 
päätös huhtikuussa 1912 tehdyssä Anniskelu-Osakeyhtiön voittovarojen jaossa oli 
kuitenkin toiminnan jatkamisen kannalta hämmentävä. Lastentarhan käyttöön 
myönnettiin nyt 3 000 markan sijasta ainoastaan 1 200 markkaa377. Kannattajayh-

376. ToKA, ToLtkyjk pk 22.1.1912, § 1; ToLtky pk 22.2.1912, § 5. 
Lopullinen tulo- ja menoarvio oli seuraava: 

Tuloja Menoja 
Lastentarhamaksuja    400:- Opettajien palkat 2 400:- 
Jäsenten maksuja    100:- Apulaistytön ja siistijän palkka    200:- 
Anottu apuraha 3 000:- Muihin tarpeisiin ja ilmoituksiin     200:- 

Summa 3 500:- Vuokra    400:- 
Lämpö ja valo    300:- 
Summa 3 500:-
142



distyksen johtokunnan näkemyksen mukaan toiminta oli valtuuston myöntämien 
varojen turvin taattu vain kevätlukukauden loppuun asti, joten huhtikuun puolivä-
lissä pitämässään kokouksessa johtokunta kantoi jo huolta seuraavan lukuvuoden 
toiminnasta. Sen kantana oli, että ”jos ei voittamattomia esteitä tule”, lastentarhan 
toimintaa jatketaan myös syksyllä 1912. Perusteina olivat erityisesti vanhempain-
kokouksen toiveet ja lastentarhan positiivista merkitystä korostaneet kannanotot. 
Puuttuneiden varojen saamiseksi päätettiin uudelleen kääntyä valtuuston puoleen 
syyslukukaudelle tarvittavan määrärahan saamiseksi. Tavoitteeksi asetettiin myös 
vuotuisen avustussumman (noin 3 000 mk) saaminen kaupungin tulo- ja menoarvi-
oon.378

Toisena toiminnan jatkamiseen ja rahoitukseen vaikuttavana tekijänä johto-
kunta keskusteli huoneistokysymyksestä. Lastentarhan käytössä olleiden toimitilo-
jen muuttamisesta köyhäintaloksi oli laadittu uusi suunnitelma. Johtokunta päätti 
pyytää hankkeen toteutumisen varalta valtuustolta vielä käytössä olleen köyhäinta-
lon eli Bergmanin kartanon päärakennuksen yläkertaa lastentarhan tiloiksi. Pienellä 
korjauksella se tyydyttäisi lastentarhan tarpeen, ja opettajien asunnot järjestyisivät 
samalla, joten lastentarhan kuluihin sisältyvät opettajien palkkiot pienenisivät 
samalla vuokrarahojen verran. Epävarmuus tiloista johti siihen, että johtaja sai teh-
täväkseen hankkia lastentarhan kalustolle ja muulle irtaimistolle väliaikaisen varas-
topaikan kesäkuukausien ajaksi. Hänen tehtäväkseen tuli myös ottaa kalustolle 600 
markan arvoinen palovakuutus.379

Johtokunta päätti vakaasti, että lastentarhatoimintaa jatketaan entisessä laajuu-
dessaan, mutta joutui valtuuston vastahakoisuuden vuoksi pohtimaan myös seuraa-
vaan syksyyn liittyviä supistamisratkaisuja. Kaupungin valtuusmiehet olivat ilmei-
sesti kiinnittäneet huomiota erityisesti kahden pätevän lastentarhanopettajan palk-
kaamisen aiheuttamiin kustannuksiin, sillä opettaja Fanni Karhula oli pyytänyt joh-
tokunnalta työtodistusta hakeakseen vastaavaa tointa muualta. Koska ratkaisujen 
syntyminen näytti jäävän loppukesään, johtokunta päätti seuraavassa kokouksessa 
palata työtodistusasiaan, mutta jo samassa kokouksessa pöytäkirjattiin, että neiti 
Karhulalle annetaan hyvä työtodistus.380 Johtokunta pyrki omalta osaltaan takaa-
maan lastentarhan työn jatkumisen paikallisista, kesän ajaksi ratkaisua vaille jää-
vistä epävarmuustekijöistä huolimatta.

377. ToKA, ToKV pk 2.4.1912, § 6.
378. ToKA, ToLtkyjk pk 14.4.1912, §§ 2–3.
379. ToKA, ToLtkyjk pk 14.4.1912, §§ 3, 7, 8.
380. ToKA, ToLtkyjk pk 14.4.1912, § 6.
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Valtuuston päätös lisämäärärahasta syntyi odotettua aikaisemmin eli jo kesä-
kuun puolenvälin jälkeen pidetyssä kokouksessa. Samalla ratkesi myös tilakysy-
mys ja saatiin viitteitä pitkäjänteisemmästä määrärahapäätösten suunnittelusta. Val-
tuuston myöntämän lisätuen suuruus oli 1 000 markkaa, mutta sitä koskeva lopul-
linen ratkaisu vaati vielä seuraavan vuoden valtuustolta anniskeluyhtiön voittova-
rojen yhteydessä tehtävän päätöksen. Lisäksi oli kirjattu myös vaihtoehtoinen avus-
tuksen maksutapana: valtuuston yleisen menoarvion varat. Tilakysymyksetkin rat-
kesivat niin, että lastentarha sai vielä toistaiseksi käyttää entisiä tilojaan. Seuraavan 
vuoden määrärahapäätöksien voitiin olettaa myös aikaistuvan, sillä valtuusto pyysi 
johtokuntaa lähettämään vielä syksyn kuluessa vuotta 1913 koskevan määrä-
raha-anomuksensa.381 

Valtuuston tekemään avustuspäätökseen liittyi pelätty toiminnan laatua supis-
tava ehto. Toimintaa tuli jatkaa ilman toista opettajaa. Pöytäkirjan mukaan johto-
kunnalle tuli ilmoittaa, ”etteivät valtuusmiehet katso voivansa lastentarhaan kustan-
taa kaksi opettajatarta, vaan pidettiin yksi opettajatar riittävänä…”. Samalla val-
tuusto viestitti selkeästi, että johtokunnan tuli lähteä myös seuraavan vuoden tulo- 
ja menoarvioehdotuksen laadinnassa vain yhden koulutetun opettajan vahvuu-
desta.382

Lastentarhan kannattajayhdistyksen johtokunta kokoontui elokuun alussa 
käsittelemään seuraavan syyskuun ratkaisuja. Valtuuston päätöksen saatuaan se 
joutui kumoamaan aiemman päätöksensä ”toiminnan aloittamisesta täydellä ohjel-
malla”. Se katsoi olevansa pakotettu supistamaan lastentarhan toimintaa yhden 
opettajan hoitamaksi, ja puuttuvaa opettajavoimaa pyrittiin korvaamaan sillä, että 
johtajan apulaiseksi valittaisiin ”kehittyneempi aputyttö”. Lastentarhanopettaja 
Fanni Karhula jouduttiin irtisanomaan, ja hänen työtodistuksessaan383 kiitettiin 
ennakkopäätöksen mukaisesti hänen ahkeruuttaan ja innostuneisuuttaan.

Syyslukukaudella 1912 toiminta alkoi vain yhden opettajan eli lastentarhan 
johtajan Toini Thauvónin voimin. Lastentarhaan tulevien lasten ikärajaksi määritel-
tiin 4–7 vuotta, ellei johtaja nähnyt perusteita muille ratkaisuille. Myös lasten toi-
minta-aikoja porrastettiin entistä selkeämmiksi. Lasten lukumäärä ei ollut juurikaan 
laskenut, sillä syyslukukaudellakin heitä ilmoitettiin olleen enimmillään 40. Van-
himpien lasten eli kolmannen osaston työskentelyajaksi tuli kello 10–12. Nuorem-

381. ToKA, ToKV pk 17.6.1912, § 7.
382. ToKA, ToKV pk 17.6.1912, § 7.
383. ToKA, ToLtkyjk pk 2.8.1912, § 4. 
”Neiti Fanni Karhula, joka astui toimeensa Tammikuulla 1911 ollen mainitussa toimessaan toukokuun 
loppuun 1912 asti, on tällä ajalla osoitettava hyvää käytöstä ja kiitettävää ahkeruutta ja innostusta toi-
messaan, jonka kaiken saamme täten mielihyvin todistaa. Torniossa 2. elokuuta 1912.”
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mat lapset, toisella ja ensimmäisellä osastolla, saapuivat iltapäivällä kello 13:n ja 
15:n väliseksi ajaksi. Johtajattarella oli apunaan yksi aputyttö ja siivooja.384

Vuoden 1913 tulo- ja menoarvion laadinta alkoi lastentarhan johtokunnassa 
joulukuun kokouksessa. Uudelleen se385 hyväksyttiin valtuustolle esitettäväksi 
seuraavan helmikuun puolivälissä pidetyssä yhdistyksen kokouksessa. Lähtökoh-
tana oli valtuuston ohjeiden mukaisesti toimia edelleen yhden koulutetun lastentar-
hanopettajan voimin. Valtuusto käsitteli Anniskelu-Osakeyhtiön voittovarojen 
jakamista huhtikuussa ja myönsi lastentarhan toimintaan yhteensä 2 500 markkaa, 
josta 1000 markkaa oli nimetty vuodelle 1912 ja loput 1500 markkaa vuodelle 
1913386. Näiden avustusten turvin kannatusyhdistys selviytyi kevätlukukauden toi-
minnasta.

Eduskunnassa vuoden 1913 valtion tulo- ja menoarvion yhteydessä tehdyt pää-
tökset lastentarhojen valtionapuun myönnetystä määrärahasta vaikuttivat toimin-
taan Torniossakin. Muutokset tapahtuivat syyslukukauden 1913 aikana. Valtion-
apua koskevaa tietoa käsiteltiin kevätlukukauden viimeisessä johtokunnan kokouk-
sessa toukokuun lopulla, jolloin esitettiin jo alustava arvio syksyllä anottavan avun 
suuruudesta387. Mitä ilmeisimmin kannatusyhdistyksen johtokunnassa oli havaittu, 
että lastentarhan toiminta ei vastannut valtionavun ehtoja, sillä anomusperusteissa 
mainittiin lastentarhan saattaminen tarkoitustaan vastaavalle kannalle. Anomusta 
tarkennettiin heinäkuun lopulla pidetyssä kokouksessa, jossa laadittiin uusi tulo- ja 
menoarvio lukuvuodeksi 1913–1914. Samalla myös kaupunginvaltuustolta anotta-
van avustuksen summa suureni. Lukuvuodelle 1913–1914 tehty talousarvio muo-
dostui seuraavanlaiseksi:

384. ToKA, ToLtkyjk pk 2.9.1912, § 2-3; To Lt vk 1912.
385. ToKA, ToLtkyjk pk 12.12.1912, § 3; ToLtky pk 18.2.1912, § 4. Tulo- ja menoarvio vuodelle 1913 
oli seuraava: 

Tuloja: Menoja: 
Lastentarhamaksuja 350:- Opettajan palkka 1 200:- 
Jäsenmaksuja  100:- Apul.tyttö & siivooja    240:- 
Toivottu apuraha 1 900:- Sek. tarpeisiin ja ilmoituksiin    210:- 

Summa 2 350:- Vuokraraha last.tar.    250:- 
Huoneen ja keittiön vuokra opettajalle   150:- 
Lämpö ja valo    300:- 

Summa 2 350:-
386. ToKA, ToKV pk 4.4.1913, § 2. 
387. ToKA, ToLtkyjk pk 29.5.1913, § 3. Anottavan summan suuruudeksi esitettiin 2000 mk.
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Tuloja: Menoja: 
Kannattajayhdistyksen jäsen- Opettajan palkka 1 200:- 
maksuja    100:- Apulaisen ’’    500:- 
Tornion kaupunginvaltuustolta 2 500:- Siivoojan ’’    200:- 
Apuraha valtiolta 1 300:- Opetusvälineisiin ja  

opetuskalustoo    300:- 
Summa 3 900:- Lastentarhan huoneuston vuokra, 

lämpö ja valo 1 200:- 
Johtajattaren ja apulaisen huoneitten 
vuokra ja lämpö       500:- 
Summa 3 900:-388 

Tulo- ja menoarvion uusi esittämistapa kuvaa hyvin sitä muutosta, jonka valtion-
avun saamisen ehtojen mukainen kustannusten erittely aiheutti lastentarhan toimin-
takulujen määrittämiseen.

Kun kannatusyhdistyksen johtokunta käsitteli heinäkuussa Koulutoimen yli-
hallitukselle lähetettävää tulo- ja menoarvioesitystä, se päätti kiertokirjeen ohjeiden 
mukaisesti pyytää kaupunginvaltuustoa tekemään ylihallitukselle valtionapua kos-
kevan anomuksen. Valtuusto teki kannatusyhdistyksen toivoman päätöksen elo-
kuun puolivälissä ja toimitti Koulutoimen ylihallitukselle vahvistuspyynnön lasten-
tarhan toimintaohjelmalle ja 1 300 markan suuruisen valtionapuanomuksen.389

Myönteisen, mutta kuitenkin ehdollisen, päätöksen valtionavusta Tornion valtuusto 
sai lokakuun 21. päivänä päivätyllä kirjeellä, joka valtuustossa päätettiin lähettää 
edelleen lastentarhan johtajalle. Olennainen ehto Koulutoimen Ylihallituksen pää-
töksessä oli, että lapsille oli järjestettävä lastentarhapäivän aikana ilmainen ruo-
kailu.390

Valtuuston lähettämä kirje ei ilmeisestikään aiheuttanut erillistä lastentarhan 
kannatusyhdistyksen johtokunnan koollekutsumista, mutta ruokailun järjestäminen 
aloitettiin jo vuoden lopulla.391 Kevätlukukauden aikana tehtiin muitakin toimin-
taan liittyneitä muutoksia. Lastentarhaan palkattiin helmikuun 1914 alusta lukien 
neljäksi kuukaudeksi apuopettaja, ja lastentarhan päiväjärjestystä muutettiin siten, 
että työskentelyaika oli kello 10:stä kello 14:ään. Siitä poikkeuksen teki kuitenkin 
nelivuotiaiden tuntia lyhyempi toiminta-aika. Ruokailun järjestäminen vaati myös 
ruokailu- ja keittiövälineistön sekä niiden säilyttämiskaapin hankintoja. Viikoittais-
ten ruokamaksujen suuruudet porrastettiin siten, että työläisperheiden lapset vapau-
tettiin maksusta kokonaan, tullinvartijain ja poliisien lapset maksoivat puolet mak-

388. ToKA, ToLtkyjk pk 26.7.1913, § 1. 
389. ToKA, ToLtkyjk pk 26.7.1913, § 2; ToKV pk 18.8.1913, § 4.
390. ToKA, ToKV pk 29.10.1913, § 12.
391. ToKA, ToLt vk 1913.
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susta ja ”virkakuntaan kuuluvat, joilla on paremmat edut”, joutuivat maksamaan 
lapsistaan täyden ruokamaksun. Sen suuruus oli 50 penniä yhdeltä lapselta ja sisa-
ruksilta yhteensä 75 penniä.392

Toiminnan muutokset tapahtuivat selkeästi Koulutoimen ylihallituksen ja val-
tionapusäädösten edellytysten pohjalta. Niin sanottu oppilasmaksu jouduttiin pois-
tamaan, toiminta-aika muuttamaan nelituntiseksi ja opettajavoimia lisäämään. Kah-
den pätevän lastentarhanopettajan palkkaamiseen olisi myös ollut lapsimäärän suu-
ruuden vuoksi aihetta, mutta ehkä lapsijoukon jääminen 40:n ja 50 lapsen välille 
aiheutti sen, että valtionapuedellytykset voitiin täyttää pestaamalla lastentarhaan 
apuopettaja.

Olosuhteet muuttuvat epävarmoiksi

Helmikuussa 1914 pitämässään vuosikokouksessa kannattajayhdistys joutui valit-
semaan uuden jäsenen edesmenneen apteekkari Borgin tilalle, ja johtokuntaan tuli 
inspehtori Rob. Rynö. Kokouksessa voitiin myös ensimmäistä kertaa esitellä valti-
onavustusta sisältänyt tilinpäätös. Nyt johtokunta myös pääsi suunnittelemaan seu-
raavan vuoden taloutta 600 markan säästön turvin. Johtokunnan laatima tulo- ja 
menoarvio vuodelle 1914 oli kokonaissummaltaan jälleen hieman edellistä vuotta 
suurempi. Siinä oli otettu huomioon ruokailukustannukset ja lisätty hieman myös 
lasten toimintaedellytyksiin liittyvien hankintojen määrärahoja. Lopullisessa pää-
töksessään johtokunta päätti alentaa kaupungilta anottavan avustuksen suuruutta 
500 markalla, koska kaupunki antoi huoneet ilmaiseksi lastentarhan käyttöön.393

Tornion kaupunginvaltuusto teki Anniskelu-Osakeyhtiön voittovarojen jaka-
mista koskevan päätöksensä vasta toukokuun alussa. Lastentarha sai anomuksensa 
mukaisen 1700 markan avustuksen.394 Valtionavustuksen anomiseen odotettiin 

392. ToKA, ToLtkyjk pk 20.1.1914, §§ 1–4; pk 14.2.1914, § 1; Lt vk 1913–1914.
393. ToKA, ToLtkyjk pk 18.4.1914, § 2, § 4. 
Laaditun suunnitelman mukaan anomuksien pohjana oleva esitys oli seuraava: 

Tuloja: Menoja:
Säästöä edelliseltä vuodelta    600:-Johtajattaren palkka 1 200:-
Kannattajayhd. jäsen maksuja    100:-Apuopettajan palkka    600:-
Ruokamaksua varakk. oppilailta    300:- Siivoojan palkka    200:-
Anottu apuraha valtiolta 1 600:-Kalustoon, opetusvälineisiin ja 
”  ’’ valtuustolta 2 200:-muihin satunnaisiin menoihin    300:-

Summa 4 800:-Lastentarhan huoneuston vuokra,*)   500:-
lämpö ja valo 1 200:-
Ruokaan    600:-
Vaatetusapuun    100:-
Summa 4 800:-

*) Tekstiin myöhemmin kirjoitettu päälle: Johtajatt. ja apul. huoneitten vuokra, lämpö ja valo.
394. ToKA, ToKV pk 5.8.1914, § 5.
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vastausta vielä elokuun lopulla pidetyssä johtokunnan kokouksessa, jossa päätettiin 
syyslukukauden alkamisajasta, lastentarhaan valittavien lasten alaikärajan nostami-
sesta viiteen vuoteen ja lasten ruokailun jatkamisesta siihen asti, ”kunnes saadaan 
Kouluylihallitukselta tieto jatkuvasta valtioavusta”.395 

Valtionavun saantia koskevan tiedon puuttuminen merkitsi Torniossa lastentar-
hatoiminnan jatkumisen epävarmuutta. Lokakuussa johtokunta saattoi kuitenkin 
todeta, että edellisen vuoden säätöjen turvin toimintaa voitiin jatkaa vielä kevätlu-
kukaudella 1915 niin sanotuilla supistetuilla menoilla.396 Käytännössä pyrittiin siis 
toimimaan mahdollisimman pienin kustannuksin, mikä tarkoitti myös ruokailun 
järjestämisestä luopumista.

Lastentarhan toimitiloiksi oli vakiintunut vanhan kansakoulun rakennus397. 
Tiloille alkoi kuitenkin tulla myös muita käyttäjiä. Kesäkuukausien aikaan niissä oli 
ollut majoitettuna ”muuttolaisia”, joiden jäljiltä tilat piti syksyn alkaessa perusteel-
lisesti puhdistaa ja korjauttaa asianmukaiseen kuntoon. Vuoden 1914 lopulla johto-
kunta joutui noudattamaan Tornion kaupungin sotilasmajoitustoimikunnan ehdo-
tusta, jonka mukaan rakennuksesta luovutettiin kaksi huonetta ja keittiö venäläisten 
vapaaehtoisten sotilaiden käyttöön.398 Vuoden vaihtumisen jälkeen tilakysymys 
vaikeutui nopeasti. Sotilasmajoitustoimikunta oli joutunut luovuttamaan koko enti-
sen kansakoulun rakennuksen majoitustiloiksi, ja lastentarhan johtokunta päätti 
anoa kansakoululta iltapäivisin tyhjänä olevaa luokkahuonetta lastentarhan käyt-
töön. Työskentelyajaksi määriteltiin kello 12–15.399 Lastentarhan toiminta oli nyt 
kevätlukukauden 1915 ajaksi supistunut kolme tuntia kestäväksi 5–6-vuotiaiden 
lasten yhdessä ryhmässä tapahtuvaksi iltapäivätoiminnaksi. Maksujen suhteen oli 
myös palattu valtionavun saamista edeltävään käytäntöön eli oppilasmaksujen kan-
tamiseen.

Tilanteiden muuttumisen nopeutta ja yllätyksellisyyttä kuvaa hyvin joululomaa 
kotonaan Pudasjärvellä viettäneen Toini Thauvónin saama uuden vuoden toiselle 
päivälle päivätty kirje. Siinä lastentarhan johtokunnan sihteeri Fanni Airas halusi 
hyvän uuden vuoden toivotuksen ohessa ennakkoon varoittaa Toini Thauvónia 
hänen asuntoaan koskeneesta muutoksesta: 

”… Minun piti oikein varta vasten ruveta sinulle kirjoittamaan siitä 
hävitystyöstä, jota eilen uudenvuoden päivänä käytiin pitämässä siellä sinun 

395. ToKA, ToLtkyjk pk 22.8.1914, §§ 1–2, § 4.
396. ToKA, ToLtkyjk pk 24.10.1914, § 2.
397. ToKA, To Lt vk 1913–1914.
398. ToKA, To Ltkyjk pk 22.8.1914, § 5; pk 31.12.1914, § 1.
399. ToKA, ToLtkyjk pk 9.1.1915, § 1.
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kodissasi. Älä sentään kovin säikähdä, sillä ei mitään ole säretty ja 
toivottavasti kaikki kapistukset ovat myös tallella. Ne kaikki vaan siirrettiin 
toiseen päähän rakennusta, isoon saliin. Asian on nim. siten, että kaupungin 
sotilasmajoitustoimikunta vaati lastentarhan huoneustosta asunnon 
muutamille sotilaille, neljälle vapaaehtoiselle ja yhdelle vänrikille, jotka 
tulevat täällä valvomaan tavarainsiirtoa. Ja johtokunta aattoillan kokouksessa 
piti sopivimpana antaa sinun huoneesi, ne kaksi kamaria ja kyökin. … Ovet 
toiseen päähän rakennusta on naulattu kiinni ja ulkoavain on Briita 
Wonkavaaralla. Miten sitten nyt järjestänet asunto-olosi…”400 

Suuren asuntopulan vuoksi Fanni Airas pohtii kirjeessään lastentarhan yhdessä 
huoneessa asumisen mahdollisuutta, mutta käytetyistä arkistolähteistä lopullinen 
ratkaisu ei käy ilmi. Uuden vuoden aattona pidetystä kokouksesta ei asiasta liioin 
ole merkintöjä, ja muutoinkin kevättä 1915 koskevat tiedot ovat aikaisempaa vaja-
vaisempia. Toini Thauvónin kirjeenvaihdossakin on varsin vähän tuohon ajankoh-
taan ajoittuvia yhteydenottoja. Vuoden alusta lähtien saapuneessa postissa samoin 
kuin sen sisällössä ilmenee rajakaupungin tiukka venäläinen sensuuri, postinkulun 
hidastuminen ja käytetyn kielen varovaisuus. Toini Thauvón oli kirjoittanut vuoden 
vaihteen tapahtumista entiselle työtoverilleen Fanni Karhulalle, joka joutui vastaus-
kirjeessään kyselemään: ”Nykyajan ihmisillä” tarkoititko (palaavia) pakolaisia, vai 
sotaväkeä, kummat ovat lastentarhan huoneet saaneet”401. Myöhemmin keväällä 
heidän keskinäinen kirjeenvaihtonsa käsitteli jo Etelä-Suomessa tarjolla olevia las-
tentarhanopettajien työpaikkoja. Tällöin päätös Tornion lastentarhan toiminnan jat-
kumisesta oli kuitenkin vielä avoin ja lastentarhatyön jatkuminen mahdollinen.402

Vuosikokouksessaan helmikuussa 1915 Tornion lastentarhan kannattajayhdis-
tyksen jäsenet olivat harkintaa vaativan tehtävän edessä. Sääntömääräisten asioiden 
lisäksi he saivat pohdittavakseen, voisiko ja tulisiko lastentarhan toimintaa seuraa-
vana syksynä jatkaa. Kokouksessa päätettiin, että asia ratkaistaan yleisemmässä 
kannattajayhdistyksen ja lastentarhan lasten vanhempien kokouksessa. Tilaisuuden 
koollekutsumisen sai tehtäväkseen johtokunta, joka samalla velvoitettiin järjestä-
mään toiminnan vaatimat taloudelliset kysymykset. Omassa kokouksessaan johto-
kunta päätti pyytää tulevaa vanhempainkokousta erityisesti käsittelemään lastentar-
hantoiminnan vastaista jatkumista kaupungissa. Sen kantana oli, että jos toimintaa 
haluttiin jatkaa syksyllä, tuli käyttöön pyrkiä saamaan ”huone lämmön ja valon 
kera” entisestä kansakoulurakennuksesta.403

400. OMA, Heikeliana A:1 2, 2.
401. OMA, Heikeliana A:6 6, kirje 29.1.1915.
402. OMA, Heikeliana A:6 6, kirje 13.5.1915.
403. ToKA, ToLtky pk 27.2.1915, § 5; ToLtkyjk pk 14.4.1915, §§ 5–6.
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Vanhempainkokouksen pitämisestä ei kannattajayhdistyksen asiakirjoissa ole 
mitään mainintaa. Vuoden 1915 elokuun lopussa johtokunta kokoontui tekemään 
väliaikaisen lakkauttamispäätöksen, jonka mukaan:

”Johtokunta päätti olosuhteiden pakosta huoneiden ja varojen puutteen vuoksi 
lakkauttaa lastentarhan toiminnan toistaiseksi aluksi ainakin syyskuun ajaksi 
ja sitten eteenpäin epämääräiseksi ajaksi.”

Johtaja ei ollut kesäajan vuoksi kokouksessa paikalla, ja johtokunnalla oli huoli 
ilmoittaa tehdystä päätöksestä Toini Thauvónille.404 Hän oli muiden loma-aikojen 
tavoin lapsuudenkodissaan Pudasjärvellä ja palasi seuraavan kevätlukukauden 
ajaksi Pohjois-Suomeen aloittamaan Kemin Karihaaran kansanlastentarhaa.

Tornion kannattajayhdistyksen ylläpitämä lastentarha ennätti ennen toiminnan 
keskeytymistä toimia keväästä 1910 kesään 1915. Lastentarhan perustamisen 
tavoitteena oli ollut lasten kasvuolojen kohentaminen rajaseutualueeksi nimetyssä 
kaupungissa. Toiminnassa edellytettiin alusta lähtien kaupunkilaisten aktiivisuutta 
ja vanhempien mukanaoloa, vaikka todellisuudessa vastuu toiminnan kehittämi-
sestä jäi muutamien aktiivisten virkamiesten ja rouvien vastuulle. Lastentarhan 
ylläpitäjät ja tukijat olivat alusta asti korostaneet lasten ja perheiden elinolosuhtei-
den parantamista rajakaupungin arveluttavassa asuinilmapiirissä. Päämääränä oli 
laaja kansanopetuksen ja kaupungin ulkoisen kasvuympäristön parantaminen. Vii-
den vuoden jälkeen kaupungin puutteelliset olosuhteet saivat kuitenkin ylivallan ja 
ulkoisten toimintaedellytysten puute tyrehdytti laaja-alaisen kehittämistoiminnan.

Vuonna 1913 saatu valtionapu muutti jonkin verran lastentarhan vuosikerto-
muksen rakennetta. Sisältöön lisättiin lyhyt toiminnan pedagogisuutta kuvaava 
kappale, jonka alussa viitattiin Fröbelin kasvatusnäkemysten mukaiseen työskente-
lyyn, leikkiin, lauluun ja raamatunkertomuksiin. Lisäksi lueteltiin ”keskusesinei-
den” eli kuukausiaiheiden sisältönä olleet teemat, joita lukuvuonna 1913–1914 oli-
vat peruna, lehmä, joulu puuhineen, poro, koira ja kevät.405

Opettajan apuna oli valtaosan ajasta vain aputyttöjä sen jälkeen, kun valtuusto 
oli varojen säästämiseksi asettanut Anniskelu-Osakeyhtiön voittovaroista saatavan 
avustuksen ehdoksi vain yhden pätevän opettajan voimin toimimisen. Valtionapu-
normien jälkeen toista opettajaa korvasi keväällä 1914 neiti Hellin Ravander 
Oulusta 75 mk kuukausimaksua vastaan.406 Toimintapäiviä oli lukuvuosien aikana 
ollut yleensä tavanmukainen 189. Työskentely oli hallinnollisesti vakaalla pohjalla, 

404. ToKA, To Ltkyjk pk 28.8.1915, § 1.
405. ToKA, ToLt vk 1913–1914.
406. ToKA, ToLtkyjk pk 20.1.1914, § 1.
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sillä toiminnalle oli laadittu jo varhaisessa vaiheessa ohjesääntö. Niinpä valtion-
avustuksen anominen ei edellyttänyt enää sen laadintaa.

Tornion lastentarhahankkeen yhteydet kansanopetukseen ja laajaan kotikasva-
tustoimintaan ovat ilmeiset. Lastentarhatoiminta tuli esille yhtenä monista lasten 
elinolosuhteisiin ja vanhempien kasvatustehtävän tukemiseen tähtäävistä toiminta-
muodoista. Myös lehtikirjoittelusta ja asiasta tiedottamisesta käy selvästi ilmi, että 
aloitteentekijöillä oli laaja-alainen näkemys vanhempien ja lasten yhteiseksi 
hyväksi tulevasta valistustehtävästä ja yhteiskunnallisten rajojen madaltamisesta. 
Varmuutta maanlaajuisten kasvattajayhteyksien olemassaoloon tuo kotikasvatusyh-
distyksen historia. Oululaisen Hanna Åströmin tavoin tarkastaja Kerkkonen oli Tor-
niossa yksi kyseisen yhdistyksen päämäärien aktiivisista edistäjistä407.

3.3.4 Kaupunki edelläkävijänä Kajaanissa 

Kajaani kasvava teollisuus- ja koulukaupunki

1900-luvun alun Kajaania on kuvattu uinuvaksi pieneksi erämaakaupungiksi, jonne 
liikenneyhteydetkin muualta maasta olivat varsin huonot. Tärkein kulkuväylä yhte-
yksien kannalta oli Oulujärvi ja siihen liittyvät vesistöt aina siihen asti, kunnes 
vuonna 1904 saatiin rautatieyhteys Iisalmesta Kajaaniin. Tämänkin jälkeen vesirei-
tillä oli tärkeä asema kohentuvien maanteiden ohella. Kaupungin teollisuuden 
kasvu vauhdittui rautatien myötä. Metsäteollisuuden kehittyminen oli yhteydessä 
koskivoiman vuokraoikeuksista käytyyn kilpailuun, ja Kajaanin Puutavara Oy:stä 
oli tullut kaupungin johtava teollisuusyritys. Vuonna 1907 kaupungin alueella 
sijainneen tehtaan lisäksi huomattava osa yhtiön tarvitsemista maa-alueista saatiin 
maalaiskunnasta, kaupungin rajojen tuntumasta, Kajaaninjoen kaupunginvastai-
selta ranta-alueelta.408

Vuonna 1900 Kajaanin kaupungin väkiluku oli alle 1300 ja syntyvyys 27. Asu-
kasluku kasvoi kaupungin voimakkaan kehityksen myötä kymmenessä vuodessa 
yli kaksinkertaiseksi, ja syntyvyys oli kohonnut viidessä vuodessa yli kolminkertai-
seksi.409 Yksi nopeasti kasvaneen teollisuuskaupungin ongelmia oli asuntopula, 
mikä johti asutuksen leviämiseen myös kaupungin rajojen ulkopuolelle eli Kajaa-
nin maalaiskunnan ja Paltamon kunnan puolelle. Uutta työvoimaa Kajaanin kau-
pungin vaiheille koonnut Kajaanin Puutavara Oy ryhtyi vuonna 1909 poistamaan 

407. Parjo 2003, 25, 173.
408. Pulma & Turpeinen, 1994, 18–19.
409. Liite 2.
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asuntopulaa rakentamalla päällystölle ja työntekijöille tarkoitettuja asuintaloja 
maalaiskunnan puolella sijaitsevalle Asuntola-nimiselle palstalle. Asuinrakennus-
ten lisäksi huolehdittiin yhteisistä tiloista, kuten leipomatuvan, saunan ja kasvi-
tarha-alueen aikaansaamisesta. Lisäksi yhtiöläiset itse ryhtyivät omatoimisesti 
rakentamaan mahdollisimman edullisia asuntoja, ja näin syntyi Asuntolan tuntu-
maan, Paltamon kunnan puolelle myöhemmin Nakertajaksi nimetty Uusikylän 
asuinalue. Yhtiön aikaansaama oli myös Kajaanin kaupungin läntiseen osaan kas-
vanut Makkolan asuinalue. Purolaan nousi kaupungissa asuneen teollisuusväen 
omatoimisuuden tuloksena asuintaloyhdyskunta. Tästäkin huolimatta Kajaanissa 
oli vuonna 1919 maan pahin asuntopula ja asunnot olivat pieniä. Kaupungissa oli 
laskennan mukaan huonetta kohti 2,33 asukasta, kun keskimääräinen luku kaikissa 
Suomen kaupungeissa oli 1,71 henkeä.410

Alueellisesti ja väestön arkielämän näkökulmasta Kajaanin kaupunki ja siihen 
rajoittuvat Kajaanin maalaiskunnan ja jopa eräät Paltamon kunnan alueet liittyivät 
kasvavan metsäteollisuuden vaikutuspiiriin. Väestön taloudellisista, sosiaalisista ja 
poliittisista eroista huolimatta Kajaanin Puutavara Osakeyhtiön toiminnan vaiku-
tukset ulottuivat kaikkien kolmen kunnan alueelle. Hallinnon osalta kuntamuoto 
luonnollisesti rajoitti niiden omien aluerajojen sisällä tapahtuvaa päätöksentekoa. 
Yhteydet säilyivät ainakin henkilötasolla, sillä elettiin aikakautta, jolloin kunnalli-
seen hallintoon osallistuvat vastuuhenkilöt hoitivat tehtäviään yleensä kansalaisvel-
vollisuutenaan – eivät palkattuina virkamiehinä.411

Koko maata koskeneet koulutusratkaisut saivat Kajaanin kaupungin päättäjät 
aktiivisiksi, kun kouluylihallitus oli opettajapulan vuoksi nähnyt tarpeelliseksi 
myös uusien seminaarien perustamisen. Kajaanissakin oltiin tietoisia ylitarkastajan 
ehdotuksesta, jonka mukaan naisseminaari tulisi Hämeenlinnaan. Miesseminaarin 
paikka oli vielä avoin, joten kaupunginvaltuusto päätyi tarjoamaan miesseminaarin 
perustamista Kajaaniin. Kun seminaari päätettiin sijoittaa Pohjois-Suomeen, olivat 
ehdolla olleet myös Kemi, Tornio ja Iisalmi. Lopullinen valinta tapahtui Kemin ja 
Kajaanin välillä. Suomen senaatti teki virallisen päätöksen 20. maaliskuuta 1900 ja 
päätti sijoittaa uuden miesseminaarin Kajaaniin. Kun seminaarin toiminta alkoi 
kaupungin tarjoamissa ilmaisissa Kajaanin yhteiskoulun tiloissa syksyllä 1900, 
tapahtumaa kutsuttiin Kainuun henkiseksi kevääksi ja samalla syrjäseutujen talon-
poikaisväestön herättämiseksi yhteiskunnallisesta uneliaisuudesta. Seminaarin 
avulla uskottiin alueen opettajapulan poistuvan ja pysyvien opettajien saamisen 
näin myös helpottuvan. Seminaarin alkaminen merkitsi johtajan ja kuuden väliai-

410. Virtanen 1982, 103–105; Ollila 1985, 1. 
411. Heikkinen 1984, 114–117. 
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kaisen opettajan sekä 36 uuden opiskelijan asettumista kaupunkiin. Kahden vuoden 
päästä alkoi uuden seminaarin rakennustyö. Sen myötä kaupunkilaiset joutuivat 
muutenkin kohentamaan kotikaupunkiaan ja siellä elämisen mahdollisuuksia.412

Kajaaninkin kaupungissa ylin kunnallinen päätösvalta kuului valtuusmiehistä 
koostuvalle kaupunginvaltuustolle. Kaupungin väkiluku ei olisi uudistukseen vel-
voittanut, mutta kaupungissa päätettiin siitä huolimatta valita pian asetuksen voi-
maantulon jälkeen ’uudenaikainen valtuusto’ ja asettaa valtuuston alaisena toimiva 
rahatoimikamari. Valtuuston jäsenet olivat kaupunkilaisten valitsemia, ja äänioi-
keus oli sidottu verotetun tulon suuruuteen. Valtuuston jäsenten keskuudesta oli 
valittu sen oman sisäisen toimintamallin mukaan määräajaksi valmistusvaliokunta, 
jonka tehtävänä oli perehtyä tarkemmin valtuuston kokouksessa käsiteltäviksi tule-
viin asioihin ja antaa niistä lausunto kokouskäsittelyä varten.413 

Valtionhallintoa edustaneet maistraatin jäsenet, pormestari ja kaksi raatimiestä, 
eivät voineet kuulua kunnallisiin elimiin, vaikka monin tavoin varsin vaikutusval-
taisena Kajaanin kaupunkilaisena mainitaankin vuodesta 1902 lähtien neljänkym-
menen vuoden ajan pormestarina ollut Fredrik Kristofer Hyöky.414 Kaupunkiin 
kiinteästi rajoittuneen Kajaanin maalaiskunnan korkeimpana hallinnollisena eli-
menä toimi 1900-luvun alkaessa kuntakokous. Kunnallislautakunnan tehtävänä oli 
toimia kuntakokouksen toimeenpanevana elimenä ja huolehtia kuntakokouksen 
asioiden valmistelusta sekä kunnan velvoitteisiin kuuluvien asioiden hoitamisesta. 
Kajaanin kaupungin ympärille muotoutuneet maalaiskunnat eivät olleet Oulun seu-
dun maalaiskuntien tavoin aktiivisia uuteen kunnallishallintoon siirtyjiä. Kajaanin 
maalaiskunnalla, Paltamolla ja Oulujärven länsipuolen alueilla oli aluksi ollut 
yhteinen kunnallishallinto, mutta ne luopuivat siitä lopullisesti viiden vuoden jäl-
keen.415 Kajaanin kaupungin keskeinen sijainti maalaiskuntaan nähden korostui 
myös kuntakokousten pitämisessä. Kun maalaiskunta ei ollut saanut vuokratuksi 
eikä rakennetuksi säädösten edellyttämää pitäjäntupaa, järjestettiin kunnalliskoko-
ukset vielä 1900-luvun alkuvuosikymmeninä kaupungissa sijaitsevissa taloissa.416

Kasvatuksessa ja opetuksessa Kajaanin kaupunki toimi myös maalaiskunnan 
puolella asuvalle väestölle palvelujen tuottajana. Vielä 1870-luvulla Kajaanin maa-
laiskunnassa opetuksesta vastasi kirkon palkkaama ja Paltamon kanssa yhteinen 
kiertokoulunopettaja. Maalaiskunnan ensimmäinen kansakoulu aloitti toimintansa 
1890-luvun alkupuolella, ja verkkaisen alun jälkeen saatiin toinenkin koulu ennen 

412. Kajaanin seminaari 1900–1950 1950, 12–15, 18; Heikkinen 2000, 24–26.
413. Ahonen 1980, 212, 215, 228; Pulma & Turpeinen 1994, 203.
414. Pulma & Turpeinen 1994, 203.
415. Heikkinen 1984, 107–117.
416. Heikkinen 1984, 26.
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1900-luvun alkamista.417 Ensimmäisen kansakoulun toimintaedellytykset oli saatu 
Kajaanin kaupungissa järjestetyksi vuotta ennen Oulua eli vuoden 1872 aikana, ja 
oppilasmäärä kasvoi tasaisesti. 1890-luvun puolivälissä toimittiin jo todellisessa 
tilanahtaudessa. Syynä oli osaltaan se, että maalaiskuntalaistenkin lapset kävivät 
kouluaan kaupungissa. Uuden vuosisadan alkaessa heitä ei muutamien vuosien 
aikana enää voitu ottaa tilojen puutteen vuoksi kaupungin kouluun, mutta koulun-
käynnin mahdollisuudet paranivat uudelleen, kun seminaarin harjoituskoulu aloitti 
toimintansa vuonna 1902.418 Koulukasvatuksenkin näkökulmasta kaupungin ja 
rajanaapureina olevien maalaiskuntien esikaupunkialueet muodostivat Kajaanissa 
kiinteän toiminnallisen kokonaisuuden, jossa kunnallisten velvoitteiden tarkoituk-
senmukainen toteuttaminen vaati kunnallisia rajoja ylittävää yhteistyötä. 

Kunnallinen lastentarhahanke toteutuu 

Kajaanin kaupungissa haettiin 1900-luvun ensimmäisen vuosikymmenen lopulla 
useammalla taholla ratkaisua lasten hoitoon ja opetukseen niin sanotuista kansan-
lastentarhoista, joita muualla Suomessa olivat alkuun perustaneet ja edelleen yllä-
pitivät yksityiset, yhdistykset ja teollisuuslaitokset. Ne pääsivät viimein vuonna 
1913 hakemaan toimintaansa valtionapua. Aikaisemmin taloudellinen tuki oli saatu 
enimmäkseen kaupunkien päätösvaltaan kuuluneista anniskeluyhtiöiden voittova-
roista. Lastentarhalla nähtiin olevan merkitystä sekä sosiaalihuollon että kansakou-
luun valmentavan opetuksen kannalta. Kajaanissa lähdettiin ensinnä puuhaamaan 
nimenomaan valmistavaa opetusta antavaa lastentarhaa. Pormestarinna Hanni 
Hyöky ja rouvat Anni Linna ja Anna Wichman suunnittelivat lastentarhan perusta-
mista jo vuonna 1909, mutta hanke kaatui tuolloin sopivien tilojen puutteeseen. 
Rouvien hankkeesta muotoutui kuitenkin vuonna 1914 toiminnan aloittanut ns. val-
mistava koulu.419

Kansanlastentarhan perustaminen tuli uudelleen kaupunginvaltuuston käsitel-
täväksi elokuussa 1913. Kimmokkeen asian käsittelyyn ottamiselle antoi Koulutoi-
men ylihallitukselta maistraatin kautta saapunut kiertokirje, jossa tiedotettiin niistä 
valtionhallinnon tukitoimista, joilla edistettiin lastentarhan perustamista paikka-
kunnalle. Tässä 18. kesäkuuta 1913 päivätyssä kirjeessä tiedotettiin valtionapukäy-

417. Heikkinen 1984, 229–234; Heikkinen 1995, 107–108, 155. 
Kajaanin maalaiskuntaan perustetut ensimmäiset kansakoulut olivat Mainualla (1895) ja Jormualla / 
Salmijärvellä (1898). 
418. Ahonen 1980, 483–484; Kajaanin kaupunginarkisto, Kajaanin kaupungin kansakoulun johto-
kunta, KaKA, KaKkjk Toimintakertomukset 1873–1972.
419. Pulma & Turpeinen 1994, 215; KaKA, KaKV pk 23.11.1909 ja pk 15.2.1910, .
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tännöstä, jonka mukaan kaupungilla oli mahdollisuus saada anomuksesta valtion 
myöntämää avustusta kulujen kolmanneksen verran. Valtuusto päätti kokoukses-
saan 5. elokuuta 1913 pyytää kansakoulun johtokunnalta asiasta lausunnon sen jat-
kokäsittelyn perustaksi.420

Kajaanin kaupungin kansakoulun johtokunnassa kirje oli ensimmäistä kertaa 
käsiteltävänä 5. marraskuuta 1913, jolloin johtokunta nimesi asiaa tarkemmin sel-
vittävän valiokunnan. Sen tehtävänä oli laatia seikkaperäinen ja kustannuslaskel-
malla varustettu kansanlastentarhaehdotus Kajaania varten. Samalla johtokunta 
päätti pyytää asiasta myös kansakoulun opettajiston lausunnon. Molemmat kannan-
otot olivat käytettävissä 15. huhtikuuta 1914 pidetyssä johtokunnan kokouksessa, 
ja niissä kummassakin puollettiin perustellusti lastentarhan toiminnan aloittamista. 
Opettajakunnan yhteisesti hyväksymän lausunnon pohjaesityksen laatija oli opet-
taja Olli Seppänen. Tekstissä perusteltiin hanketta kansakoulun senhetkisen oppi-
lasaineksen kuvauksella ja ensimmäisten elinvuosien kehitysvaikutusten merkityk-
sellä seuraavasti:

 ”Ne lapset, jotka ovat kansakoulun kasvatettaviksi uskotut, ovat melkein 
kaikki n.s. vähäosaisten lapsia, joiden koti on taloudellisesti köyhä ja useinkin 
henkisesti vielä köyhempi, eikä näinollen voi monestikaan tarjota lapselle sitä 
maailmaa, jota jokainen lapsi, ennen kaikkea juuri ensimmäisinä vuosinaan 
kipeästi kaipaa. Lapsen hyveellisen luonteen muodostuminen jää näin ollen 
aivan sattuman varaan ja syrjävaikutteista riippuvaksi. Surullista on aina 
uudestaan ja uudestaan huomata, mikä ääretön vahinko tästä lapselle on. Se on 
vahinko, jonka jälkiä on koulussa vaikea poistaa, sillä ne pyrkivät tuntumaan 
koko elämän ijän…”421 

Opettajakunta totesi lastentarhan keventävän vanhempien taloudellistakin taakkaa. 
Myös muiden kaupunkien lastentarhojen toiminnasta saadut kokemukset olivat 
myönteisiä, ja siksi opettajakunta toivoi ”lämpimästi, että lastentarha pian Kajaa-
niin perustettaisiin”.422

Kansakoulun johtokunnan asettama valiokunta viittasi lausunnossaan tutki-
mustietoon sekä auktoriteetteina Pestalozziin ja Cygnaeukseen: 

”… tiedämme, että seitsemän ensimmäistä ikävuotta ovat kasvatuksellisesti 
suhteessa kaikista tärkein aika… Ja ymmärrettäväähän on, että jos tahdotaan 
kansaa parantaa, niin on aloitettava lapsista.”423 

420. KaKA, Koulutoimen ylihallitus, KH:n kirje N:o 235 / 1913; KaKV pk 5.8.13 § 108.
421. KaKA, KaKV pk 20.5.1914 § 82 liitteet, 46..
422. KaKA, KaKV pk 20.5.1914 § 82 liitteineen. 
423. KaKA, KaKV pk 20.5.1914 § 82 liitteet, 44.
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Kansanlastentarhan tarkoitus oli valiokunnan käsityksen mukaan auttaa köyhiä 
koteja pienten eli 4–7-vuotiaiden lasten kasvatuksessa, niin että ”lapset saavat tur-
vatun paikan, jossa leikin, työn ja toimeliaisuuden avulla saavutetaan lapseniloa ja 
valmistetaan perustaa, jolle luonteen tulevaisuus rakentuu”. Lastentarha on valio-
kunnan mielestä Kajaanissa ”erityisen tarpeen vaatima”, ja valtion tarjoama avus-
tusosuus mainittiin päätöksenteon kannalta keskeisiä talousongelmia vähentävänä 
tekijänä. Perustettava lastentarha suunniteltiin 40 oppilaalle, sen opetuksen tuli olla 
maksutonta ja lasten tuli lisäksi saada ilmaiset ateriat. Perustamiskustannuksiksi oli 
tarkan kalusto- ja materiaalihankintalistan mukaisesti laskettu 870 markkaa ja vuo-
simenoiksi 4510 markkaa, jolloin ensimmäisen vuoden kokonaiskulujen summa 
kohosi 5 380 markkaan. 424 

Asiasta lopullisesti päättävä kaupunginvaltuuston käsittely edellytti vielä 
vakiintuneen käytännön mukaisesti valmistelutyötä valmistusvaliokunnassa, joka 
sai tehtävän 17. huhtikuuta pidetyssä valtuuston kokouksessa. Valmistusvaliokunta 
piti kokouksensa vajaan kuukauden kuluttua ja arvioi seikkaperäistä esitystä koko-
naisuutena. Valtiolta tulevan avustuksen suuruudeksi todettiin 1 794 markkaa, ja 
kaupungille jäävä kustannusosuus, 3 586 markkaa, päätettiin rahoittaa anniskeluyh-
tiön voittovaroista.425 Koulutoimen ylihallituksen kirjeestä oli kuitenkin kulunut jo 
lähes vuosi, ja maan taloudellinen ja hallinnollinen tilanne oli muuttunut tiukem-
maksi. Valiokunnassa tuotiin julki epäilys, olisiko maamme hallitus vieläkin valmis 
myöntämään apurahoja kyseisten laitosten kannatukseen. Valtuuston puheenjohta-
jan kouluylihallitukselta saama vastaus oli nyt kielteinen, mikä muutti ratkaisevasti 
aiemmin laadittujen esitysten toteutumismahdollisuuksia. Näin valmistusvaliokun-
nan jäsenten mielipiteet jakautuivat. Valiokunnan enemmistö katsoi, että toivotun 
valtionavun kieltäminen ei saanut olla muuttuneista rahoitusperusteita huolimatta 
esteenä näin tärkeän ja tarpeellisen laitoksen perustamiselle 

”varsinkin kun kaupungilla on laitoksen kannatukseen käytettävänä 
anniskeluyhtiön voittovaroja, joita ei voitane tuskin mihinkään 
hyödyllisemmin käyttää kuin tuonlaisen laitoksen kannatukseen.” 

Vähemmistö epäili anniskeluyhtiön voittovarojen saannin jatkuvuutta ja piti lasten-
tarhan vuotuisten kustannusten osuutta kaupungin oloissa huomattavan suurena.426

Lopullinen päätös lastentarhakysymyksessä tehtiin valtuuston kokouksessa 20. 
toukokuuta 1914. Asian käsittely vaati ilmeisesti yksityiskohtien laajan ja perus-

424. KaKA, KaKV pk 20.5.1914 § 82 liitteineen.
425. KaKA, KaKV pk 20.5.1914 § 82 liite: Valmistusvaliokunta.
426. KaKA, KaKV pk 20.5.1914 § 82 liitteet, 40.
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teellisen käsittelyn, eri näkökantojen mukaan polveilleen keskustelun sekä äänes-
tyksen, josta seurannut päätös on pöytäkirjattu selkeästi ja lyhyesti: 

”Näin kuuluvain asiakirjain Sign. ’Tarha’ luettua päättivät valtuusmiehet 
monipuolisen ja seikkaperäisen keskustelun perästä asiasta 9 äänellä 7 vastaan 
hyväksyä valiokunnan enemmistön ehdotus kansanlastentarhan toistaiseksi 
perustamisesta Kajaanin Kaupunkiin Kansakoulun Johtokunnan ehdotuksen 
mukaisesti ja sen ylläpitämisestä anniskeluyhtiön voittovaroilla.” 

Valtuuston vähemmistö427 kannatti asiassa valiokunnassakin häviölle jäänyttä mie-
lipidettä. Perustamispäätöksen jälkeen päätettiin myös väliaikaisen johtokunnan 
nimeämisestä. Sen tehtäväksi tuli laatia ohjesääntö ja jättää se valtuuston hyväksyt-
täväksi sekä ryhtyä kaikkiin niihin toimenpiteisiin, jotka olivat tarpeen laitoksen 
toiminnan käynnistämiseksi. Lastentarhan johtokunnan jäseniksi valittiin rouva 
Hertta Linnaniemi, neiti Verna Hollmerus ja tohtori W. Rihtniemi. Lisäksi oikeutet-
tiin kansakoulun johtokunta valitsemaan kaksi jäsentä tähän viisijäseniseksi tarkoi-
tettuun johtokuntaan. Kansakoulun johtokunnan valitsemia edustajia olivat rouva 
Hanna Vuoristo ja lehtori E. Veiste. 428

Kansanlastentarhan johtokunnan alkutaival

Lastentarhan johtokunta piti ensimmäisen kokouksensa 24.8.1914. Johtokunta 
koostui arvovaltaisista paikallisista kasvatuksen asiantuntijoista ja vaikuttajista. 
Puheenjohtajakseen johtokunta nimesi tohtori Volter Rihtniemen, joka toimi Kajaa-
nin seminaarin johtajana. Hän oli saapunut kaupunkiin käynnistämään seminaarin 
toimintaa kesäkuussa vuonna 1900, minkä jälkeen hän oli neljännesvuosisadan ajan 
yksi Kajaanin kunnallisen ja poliittisen elämän näkyvimpiä vaikuttajia. Rihtniemi 
oli vanhasuomalaisiin kuulunut periaatteen mies, joka ei väistynyt myöskään kan-
salliselta aktivistilinjaltaan ja edisti jääkäriliikkeen sekä suojeluskunnan toimintaa 
Kainuun alueella.429 Johtokunnan varapuheenjohtajaksi valittiin seminaarinlehtori 
Paavo Vuoriston vaimo rouva Hanna Vuoristo, joka toimi vuosikymmenien ajan 
mitä monimuotoisimmin lasten ja vähäosaisten asioita ja auttamistyötä edistäen. 
Myös naiskysymyksen ajamisessa hän oli aktiivinen ja nautti luottamusta yli yhteis-
kunnan luokkarajojen. Kulttuurialoista hänelle oli läheisin teatteri, ja Suomen itse-
näisyyden alkuvuosina tämä yhteislyseon opettajakuntaan kuulunut ”lehtorska” oli 

427. KaKA, KaKV pk 20.5.1914 § 82:
 ”Herrat Wäyrynen, Lundberg, Korhonen, Rydberg, Aahenström (?), Kärnä ja Lehtovaara.”
428. KaKA, KaKV pk 20.5.1914 § 82. 
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perustamassa Kainuuseen Lotta Svärd -järjestöä sekä organisoimassa sotilaskotitoi-
mintaa ja kokoomuslaista paikallisosastotoimintaa.430

Seminaarin opettajakuntaa lastentarhan johtokunnassa edustivat myös lehtori 
E. Veiste ja neiti Verna Hollmerus. Lehtori Elis Veiste oli tullut vastaamaan semi-
naarin piirustuksen ja käsityön opetuksesta vuonna 1903.431 Verna Hollmerus toimi 
seminaarin harjoituskoulun alkeisluokkien opettajana vuodesta 1905 lähtien ja jat-
koi työtään myös avioiduttuaan leskeksi jääneen johtaja Volter Rihtniemen kanssa. 
Lastentarhan johtokunnassa Hollmeruksen ensimmäinen luottamustehtävä oli toi-
mia rahastonhoitajana.432 Sihteeriksi ensimmäisessä kokouksessa valittiin rouva 
Linnaniemi, jonka aviomies lehtori H. J. Linnaniemi toimi seminaarin lehtorina 
opettaen uskontoa ja ruotsin kieltä. Hertta Linnaniemi oli itse koulutukseltaan las-
tentarhanopettaja, joten hänen aktiivinen osallistumisensa kansanlastentarhan toi-
minnan käynnistämiseen oli varsin luonnollista. Kun lastentarhan opettajapaikat 
päätettiin täyttää ensimmäiseksi vuodeksi ilman niiden avoimeksi julistamista, 
valittiin 2-vuotisen lastentarhaseminaarin käynyt Hertta Linnaniemi Kajaanin kan-
sanlastentarhan johtajaksi. Samalla hän oli täysivaltainen lastentarhan johtokunnan 
jäsen.433

Johtokunnan ensimmäisiin tehtäviin kuuluivat järjestäytymisen lisäksi kaik-
kien toiminnan käynnistämiseen liittyvien yksityiskohtien suunnittelu ja valmis-
telu. Tavoitteena oli, että lastentarhan toiminta voisi alkaa viimeistään syyskuun 

429. Eri asiakirjoissa Rihtniemen etunimestä käytetään vaihtelevaa kirjoitustapaa Wolter / Volter, ja 
hänen alkuperäinen sukunimensä oli Högman. Rihtniemi oli syntynyt Haukiputaalla 16.3.1861, kirjoitti 
ylioppilaaksi Oulun suomalaisesta yhteiskoulusta 1882 ja suoritti filosofian kandidaatin tutkinnon Hel-
singin yliopistossa 1889 sekä väitteli tohtoriksi vuonna 1908. Samana vuonna hän myös suomensi 
nimensä Rihtniemeksi. Jäätyään eläkkeelle vuonna 1926 Rihtniemi muutti perheineen Tampereelle, 
missä kuoli 26.4.1938. Tärkeimpinä opetusaineina hänellä oli seminaarissa sielutiede, kasvatus- ja ope-
tusoppi sekä historia. Hän joutui tiukan aktivismipolitiikkaa korostavan periaatteellisuutensa vuoksi 
myös venäläisten vangitsemaksi vuonna 1917. KaKA, KaLtjk pk 26.8.1914 § 1; Kajaanin seminaari 
1900–1925 1925, 124; Kajaanin seminaari 1900–1950 1950, 151; Pulma & Turpeinen 1994, 227.
430. Hanna eli Johanna Ingeborg Friberg os. Vallin eli vuosina 1871–1932. Hän oli avioitunut seminaa-
rin lehtori Paavo Sakari Fribergin kanssa ja perhe suomensi nimensä Vuoristoksi Snellmanin päivänä, 
12.5., vuonna 1906. P. S. Vuoristo toimi seminaarissa paitsi pitkäaikaisena suomen kielen lehtorina 
myös seminaarin varajohtajana vuodesta 1902 alkaen. KaKA, Kajaanin kaupungin lastentarhan johto-
kunnan pöytäkirja, KaLtjk pk 26.8.1914 § 1; Kajaanin seminaari 1900–1925 1925, 124; Kajaanin semi-
naari 1900–1950 1950, 163–164; Pulma & Turpeinen 1994, 113–114, 134–135, 167, 180–181, 183, 
216–217, 235.
431. Elis Arvid Veiste eli 28.8.1876–27.10.1931. Hänen alkuperäinen sukunimensä oli Vesterlund / 
Westerlund, mutta 12.5.1906 hän suomensi sen useiden muiden suomalaisuushenkeä osoittaneiden 
kajaanilaisten tavoin.
KaKA, KaLtjk pk 26.8.1914 § 1; Kajaanin seminaari 1900–1925 1925, 125; Kajaanin seminaari 1900–
1950 1950, 163.
432. Verna Irene Rihtniemi, os. Hollmerus / Hollmérus eli 27.3.1869–16.2.1927. Hänen aktiiviseen 
yhteiskunnalliseen toimintaansa kuului mm. Kajaanin N.N.K.Y:n ja lastenkotiyhdistyksen perustaminen 
sekä Mannerheimin Lastensuojeluliiton järjestötyö. KaKA, KaLtjk pk 26.8.1914 § 1; Kajaanin semi-
naari 1900–1925 1925, 128; Kajaanin seminaari 1900–1950 1950, 165–166.
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puolivälissä, jolloin tuli olla valmiina huonetilat, kalusto ja muut välttämättömät 
ennakkotoimet. Suunnittelua ohjasi ratkaisevasti kaupunginvaltuuston tekemä pää-
tös lasten kokonaislukumäärästä, jonka tuli olla 40. Näin siis hahmoteltavana oli 
kaksiopettajainen ja niin sanottu kaksiosastoinen lastentarha. Johtokunnan 
kokousta varten oli jo tehty valmistelutyötä ja alustavia tiedusteluja, sillä tilojen 
osalta voitiin tässä ensimmäisessä virallisessa kokouksessa päättää, että vuokrataan 
lastentarhalle kauppias Sergejeffin liiketalon pihanpuoleinen rakennus. Kaluston ja 
eri toimintavälineiden osalta päätettiin tilata kalusteet puuseppä Arffmanilta ja 
ostaa keittiötarpeet rautakaupasta. Hankintojen hyvänä lähtökohtana oli perusta-
mispäätöstä valmistelleen työryhmän yksityiskohtainen hintatiedoin varustettu 
luettelo, joka oli jaoteltu huonekaluihin, keittiötarpeisiin sekä työ- ja leikkitarpei-
siin. Kaappien, pöytien, penkkien ja tuolien lisäksi huonekaluihin kuuluivat pesu-
telineet, vaateripustimet, seinäkello ja uutimet. Keittiötarvikkeina taas lueteltiin 
ruoka-astioiden lisäksi keskeinen aterioiden valmistukseen ja puhtauteen tarvittava 
välineistö434. Työ- ja leikkivälineiden luettelo oli lyhyt, mutta huomattavia kustan-
nuksia aiheuttivat 21 laatikkoa Fröbelin kolmatta lahjaa sekä vastaava määrä nel-
jännen lahjan mukaisia rakennuspalikkalaatikoita. Lisäksi tarvittiin työskentelyvä-
lineiksi 20 kivitaulua ja 40 kivikynää.435 Valmistelutyö oli suoritettu perusteelli-
sesti. Terveyteen kuuluvia kasvatuksen alueita ei ollut jätetty vähäisempään ase-
maan ja lasten toimintavälineluettelo osoittaa, että työskentely oli ajateltu tapahtu-
vaksi 20 lapsen ryhmissä. Lisäksi opettajakin tarvitsi esimerkkinä toimiessaan 
oman Fröbel-palikkalaatikkonsa.

Henkilökunnan osalta saattoi johtokunta päättää jo ensimmäisessä kokoukses-
saan johtajan nimeämisen lisäksi myös vahtimestarin valinnasta ja palkkauksen 
suuruudesta. Sen sijaan toisen opettajan saaminen ei ollut vielä yhtä pitkälle selkiy-
tynyt. Kokouksessa tehdyn esityksen mukaisesti opettajaksi päätettiin pyytää Ebe-
neserseminaarissa vielä opiskelevaa rovasti Johannes Wäyrysen Martta-tytärtä. 

433. Hertta Ingeborg Linnaniemi os. Laxell oli syntynyt Helsingissä 29.4.1887 ja kuoli synnyinkaupun-
gissaan 4.9.1929. Lastentarhanopettajaksi hän oli valmistunut Ebeneserkodin lastentarhaseminaarin 
ruotsinkieliseltä kurssilta vuonna 1907, minkä jälkeen hän työskenteli vuoden Iisalmen yksityisessä suo-
malaisessa lastentarhassa. Hertta Linnaniemen aviomies Harald Julius Linnaniemi, alkuperäiseltä suku-
nimeltään Axelson, eli 27.4.1879–3.8.1915 ja toimi Kajaanin seminaarin kristinopin ja historian lehto-
rina sekä ruotsinkielen opettajana vuosina 1910 -1915. Miehensä kuoleman jälkeen Hertta Linnaniemi 
muutti vuonna 1917 takaisin Helsinkiin, jossa toimi Helsingin suomalaisen lastentarhan johtajana kuo-
lemaansa asti. Hän avioitui uudelleen Veikko Laguksen kanssa, minkä vuoksi Hertta Linnaniemi on mai-
nittu koulutuksen matrikkelihakemistossa nimillä Laxell ja Lagus. KaKA, KaLtjk pk 26.8.1914 § 1, § 4; 
Lastentarhaseminaari Ebeneser 1992, 141; Kajaanin seminaari 1900–1925 1925, 124–125; Kajaanin 
seminaari 1900–1950 1950, 157.
434. Niihin kuuluivat muun muassa läkkikannut, vellikauhat, saavi ja tiskipunkat sekä saippuakupit, 
padankansi, pöytäharjat, puulusikat, patakoukku, torikori, pytty ja eri tarkoituksiin tulevat pyyhkeet.
435. KaKA, KaLtjk pk 26.8.1914 §§ 2–3, § 6; KaKV pk 20.5.1914, liite 4, 49–50.
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Ehdoksi johtokunta kuitenkin asetti, että Martta Wäyrynen hankkii itse itselleen 
sijaisen, kun hän menee jatkamaan opintojaan. Mielenkiintoinen yksityiskohta on 
se, että vaikka tytär oli hakeutunut lastentarhanopettajakoulutukseen, rovasti-isä 
kuului kansanlastentarhasta päätöstä tehtäessä niihin varojen riittävyyttä epäillei-
siin valtuusmiehiin, jotka äänestivät lastentarhan perustamista vastaan.436 Puolen 
vuoden kuluttua opettajana toiminut Martta Wäyrynen pääsi jatkamaan sotatilan 
vuoksi keskeytyneitä opintojaan ja sijaiseksi valittiin turkulainen neiti Elsa Ekman, 
joka oli valmistunut Ebeneserseminaarin ruotsinkieliseltä kurssilta vuonna 
1914.437

Johtajattaren tehtäväksi oli annettu työohjelman laatiminen sekä oikeus päättää 
juoksevista asioista ”neuvoteltuaan puheenjohtajan kanssa”. Jo viikon kuluttua 
pidetyssä seuraavassa kokouksessa päätettiin aloittamisilmoituksesta, avajaisjärjes-
telyistä ja lastentarhan työajoista sekä lukukauden että päivittäisen työskentelyajan 
osalta. Kolmannella peräkkäisellä viikolla pidetyssä kokouksessa päätettiin puoles-
taan lasten valintaperusteista, opettajien palkoista ja taloudenhoidon käytännön jär-
jestelyistä. Johtokunta halusi ottaa lastentarhaan ennen muuta köyhimpien kaupun-
kilaisten lapsia, ja päättäjät olivat valmiita lisäämään hyväksyttävien lukumäärää, 
mikäli vain ennalta asetettu raja oli mahdollista ylittää. Aloittamisajankohtana oli 
syyskuun puoliväli, sillä sisäänkirjoituksen johtokunta päätti pitää maanantaina 14. 
päivänä kello 10. Lastentarhan toiminnan alkamisesta ja toimintaperiaatteiden saat-
tamisesta julkisesti tiedoksi haluttiin varmistua. Johtajan tuli huolehtia tiedottami-
sesta ja sisäänkirjoituksen ajankohdan ilmoittamisesta kahdesti molemmissa pai-
kallisissa lehdissä. Ensisijaisesti haluttiin lastentarhaan valita köyhien kaupunki-
laisten lapsia. Lisäksi johtokunta päätti varautua siihen, että jos ilmoittautujia on 
hyvin runsaasti, otetaan lapsia yli alkuperäisen ajatellun määrän.438 Ilmoittautunei-
den määrä nousi 110 lapseen, joten lastentarhalaisiksi hyväksyttiin kaikkiaan 50 
lasta.439

Avajaiset pidettiin seuraavana päivänä ja juhlan ohjelmaan kuului sekä kaupun-
gin että lastentarhan puheenvuoro. Niistä vastasivat johtokunnan puheenjohtaja 
Volter Rihtniemi kaupungin edustajana ja johtajatar Hertta Linnaniemi kansanlas-

436. KaKA, KaLtjk pk 26.8.1914 §§ 4–5; KaKV pk 20.5.1914. Pulma & Turpeinen 1992, 205, 256.
Vahtimestariksi hyväksyttiin leski J. Kosunen, jolle päätettiin vapaan asunnon, lämmön ja valon lisäksi 
maksaa lukuvuoden toimintakuukausien ajalta, ei kesäkuukausilta, palkkaa 15 markkaa kuukaudessa.
437. KaKA, KaKV pk 22.6.1915, vuosikertomus; Lastentarhaseminaari Ebeneser 1992, 146.
Elsa Elisa Ekman, myöhemmin West, oli syntynyt 27.11.1894. Hänen ensimmäinen toimipaikkansa oli 
Kajaanissa, minkä jälkeen hän työskenteli kaksi vuotta Kauniaisissa Hemmet för värnlösa barn -laitok-
sessa ja sen jälkeen Helsingin kansanlastentarhassa vuodesta 1917 lähtien.
438. KaKA, KaLtjk pk 9.9.1914 § 11; KaLtjk pk 9.9.1914 § 16.
439. KaKA, KaLtjk pk 2.9.1914 §§ 9–12; KaLtjk pk 9.9.1914 §§ 14–16. 
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tentarhan puolesta. Lastentarhan työskentely alkoi varsinaisesti keskiviikkona 16. 
syyskuuta kello 11, joka oli jatkossa tavanomainen työskentelypäivän aloitusaika. 
Toiminta toteutui yleisesti noudatettujen periaatteiden mukaan niin, että lapset toi-
mivat ikänsä mukaisesti jaetuissa ryhmissä. Päivittäiseksi työajaksi määriteltiin 
neljä tuntia (klo 11–15), mutta pienten eli nuorimpien lasten ryhmässä toi-
minta-aika oli kolmen tunnin mittainen ja päättyi jo kello 14 iltapäivällä.440

Kuva 14. Kajaanin kaupungin lastentarhan toimintaohjelma. Se oli laadittu toistuvaa 
kahden viikon jaksoa noudattavaksi. Kajaanin kaupunginvaltuuston pöytäkirjan 
22.6.1915 liite: Kertomus Kajaanin kaupungin lastentarhan vaikutuksesta  toimivuonna 
1914–1915.

Toimintaohjelman esittämistapa noudatti lastentarhanopettajakoulutuksen harjoit-
telupaikkana toimineen Ebeneserkodin lastentarhan mallia. Se ilmaisi ryhmäjaon ja 
toiminnan vaihtelevuuden sekä päiväjärjestyksen. Siitä eivät kuitenkaan käyneet 
ilmi toiminnan, työtehtävien teon, opetuksen, leikin ja yhteistoiminnan sisältöä 
ohjanneet keskusaiheet niin kuin muiden kaupunkien vastaavista viikko-ohjel-
mista. Niiden kautta toteutui lastentarhapedagogiikan vaatima luonnonmukainen 
kasvatus, jossa aiheet liittyivät lapsen lähimpään elämänpiiriin ja toimintavuoden 
rytmiin. Toimintasisällöt etenivät helposta vaikeampaan ja laajenivat lapsen toi-
mintaympäristön avartumisen myötä.

440. KaKA, KaLtjk pk 2.9.1914 §§ 9–12; KaLtjk pk 9.9.1914 §§ 14–16. Lastentarhan taloudenhoito 
näyttää olleen alkuun irrallaan kaupungin taloudenhoidosta ja johtokunnan sekä rahastonhoitajan ja joh-
tajattaren vastuulla. Palkan suuruudeksi oli johtajalle määritelty 1200 markkaa vuodessa, ja opettajatta-
ren vuosipalkaksi on kirjattu 1000 markkaa. (§ 14.)
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Lastentarhan toiminta vakiintuu

Ensimmäisen lukuvuoden toimintarytmi mukaili kansakoulun lukukausien alka-
mis- ja päättymisaikoja. Hallinnollisten olosuhteitten määrittelyyn liittyi se, että 
ensimmäisen toimintavuoden vuosikertomus ja lastentarhan ohjesääntö lähetettiin 
kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Lastentarhan johtokunta ehdotti samalla 
myös kouluylihallituksen vuonna 1913 laatiman kiertokirjeen mukaista valtionapu-
anomuksen tekemistä. Valtuusto otti asiat käsiteltäväkseen kesäkuun kokoukses-
saan. Valmistusvaliokunta ei kannattanut valtionapuanomuksen tekemistä, sillä sen 
mielestä anomus vain osoittaisi tietämättömyyttä valtionhallinnon tilanteesta. Sen-
hetkisten ”niukkojen olojen takia” olisi sopivampaa pyrkiä tulemaan toimeen omin 
rahoitusvaroin, joita oli kuitenkin varattuna jo vuoden loppuun asti.441 

Tiukka taloudellinen tilanne johti valtuustossa myös siihen, että lastentarhan 
johtokunnan ohjesääntöesitystä kolmeosastoisesta lastentarhasta ei katsottu mah-
dolliseksi hyväksyä. Toistaiseksi jouduttiin säilyttämään lastentarha suuruudeltaan 
kaksiosastoisena (40–50 lasta), minkä vuoksi ohjesääntöesitys palautettiin lasten-
tarhan johtokunnalle uudelleen muokattavaksi. Vielä marraskuun kokouksessa pää-
töksen tekeminen siirtyi vuoden 1916 tammikuun kokoukseen. Ohjesääntö määrit-
teli toiminnan hallinnollisesti kaupungin kansakouluntarkastajan alaiseksi. Vaiku-
tusvuodeksi nimitetty toimintavuosi määriteltiin kansakoulun lukuvuoden mukai-
seksi, ja viikoittainen opetusaika oli nuorimmilla 18 tuntia ja vanhemmilla 23 tun-
tia.442

Ohjesääntö määritteli tarkoin myös johtokunnan, sen aseman ja tehtävät, johta-
jan ja opettajan pätevyyden ja heidän tehtävänsä. Yleisesti vallinnutta ajatusta olo-
suhteiden säilymisestä ennallaan kuvasi se, että opettajien palkkaus oli markkamää-
rien tarkkuudella kirjattu yhdeksi pykäläksi. Henkilökunnan työsuhteen jatkumisen 
ohjesääntö määritteli ”toistaiseksi vuodeksi kerrallaan”. Käytännössä pyrittiin jat-
kuvuuteen ja tavoitteena oli, että sama henkilökunta jatkaisi toimintaa myös toisena 
toimintavuotena. Pysyväksi jäi kuitenkin vain vahtimestari, sillä johtajatar Hertta 
Linnaniemi pyysi miehensä kuoleman vuoksi virkavapautta syyslukukauden ajaksi, 
ja sitä jatkettiin myös kevättoimintakauden kestäväksi. Johtajattaren sijaiseksi 
valittiin neiti Hyvärinen Helsingistä, mutta hänen kieltäydyttyään johtajan tehtä-
vien hoitajaksi nimettiin Martta Wäyrynen ja opettajattareksi Anni Lagus. Hän oli 
työtoverinsa tavoin valmistunut Ebeneserseminaarista vuonna 1915. Johtaja Hertta 

441. KaKA, KaLtjk pk 11.5.1915; KaKV pk 22.6.1915 liitteineen.
442. KaKA, KaLtjk pk 30.9.1915 § 32; KaKV pk 22.6.1915 liitteineen; KaKV pk 23.11.1915 § 257; 
KaKV pk 14.1.1916 § 24.
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Linnaniemi palasi työhön syyslukukauden 1916 ajaksi, sai virkavapaata kevätluku-
kauden ja erosi virasta 1. syyskuuta 1917 lukien. Kevätlukukauden aikana opettajan 
tehtävää hoiti kaksi epäpätevää opettajaa, mutta syyslukukauden 1918 alusta johta-
jaksi valittiin Martta Wäyrynen ja opettajaksi vuonna 1917 valmistunut Kerttu Paa-
nanen.443 Yllättävien olosuhteiden muutosten takia henkilökuntaan oli tullut vaih-
doksia, mutta arvokasta oli, että yhtä poikkeusajanjaksoa lukuun ottamatta koko 
kolmen ensimmäisen toimintavuoden aikana Kajaanin syrjäiseksi mainitusta ase-
masta huolimatta kansanlastentarhassa oli molemmissa viroissa ammattitaitoinen 
alan koulutuksen saanut opettaja.

Kajaanin kansanlastentarhan toiminta käynnistyi selkeästi kouluhallituksen 
kiertokirjeen pohjalta. Se eteni kasvatuksen asiantuntijavoimien valmistelemana ja 
kunnallisen hallintomenettelyn käytäntöjä huolellisesti noudattaen. Teollisuusseu-
dun olosuhteet ohjasivat sosiaalipedagogisen painotuksen korostumiseen, vaikka 
lastentarhan merkityksen perusteluissa käytettiin auktoriteettina Pestalozzin ohella 
myös Cygnaeusta. Syntynyttä ratkaisua voitaneen pitää onnistuneena esimerkkinä 
sosiaalipedagogisesta toteutuksesta, jossa työn kasvatuksellinen merkitys määritel-
tiin lastentarhapedagogisen filosofian mukaisesti ja toteutuksessa huomioitiin 
yhteiskunnallisten olosuhteiden asettamat vaatimukset. Lastentarhan tarpeelli-
suutta kuvaa lasten hoitopaikkojen lukumäärään nähden yli kaksinkertainen hakija-
joukko. Se myös kannusti johtokuntaa laatimaan ohjesääntöluonnoksen niin, että 
kolmannen osaston perustaminen olisi mahdollista. Kaupunginvaltuusto ei kuiten-
kaan kannattanut asiantuntevan johtokunnan tekemää aloitetta. 

3.3.5 Yhdistystoiminta lähtökohtana Raahessa

Kohti koulutusta ja teollisuutta

Merenkululla ja ulkomaankaupalla 1800-luvun loppupuolella vaurastunut Raahe 
kehittyi suuruudenaikojensa jälkeen verkkaan ja tasaisesti. Purjelaivakauden 
valta-asema hiipui ja uusiksi kehittämiskohteiksi nousivat koululaitos ja teollisuus, 
joka levittäytyi myös kaupunkia ympäröivän Saloisten kunnan alueelle. Eri koulu-

443. KaKA, KaLtjk pk 28.8.1915 § 29; KaLtjk pk 30.5.1916 § 38. Lastentarhaseminaari Ebeneser 
1992, 207, 210.
Anni Lagus oli syntynyt 23.9.1893 Iisalmella ja työskenneltyään vuoden Kajaanissa hän siirtyi Helsin-
kiin ja toimi lastentarhanopettajana kansanlastentarhassa sekä päiväkodissa.
Kerttu Inkeri Paananen, myöhemmin Heikkilä, oli syntynyt Kuopiossa 16.7.1896. Kajaanissa hän työs-
kenteli kahden vuoden ajan ja siirtyi sitten Kuopioon, jossa työskenteli lastentarhassa kolmen vuoden 
ajan. Lisäksi hän on matrikkelitietojen mukaan toiminut kanttoriurkurina Kiikan seurakunnassa vuosina 
1942–1944.
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muotojen synty ajoittui jo 1800-luvun puolivälin vaiheille, jolloin kaupungissa 
toimi ala-alkeiskoulu, sunnuntaikoulu ja tyttökoulu. 1860-luvulla käynnistyi huo-
mattavan lahjoituksen turvin Raahen Porvari- ja Kauppakoulun perustamishanke, 
mutta koulun toiminta alkoi vasta vuonna 1882. Vuotta aikaisemmin oli perustettu 
valtion avustuksen turvin kaupungin ruotsalainen tyttökoulu, joka muuntui kuiten-
kin alusta alkaen yhteiskouluksi. Jo 1870-luvulla oli kaupungissa aloittanut toimin-
tansa kansakoulu, minkä lisäksi kaupunki päätti tarjota tilasitoumusta suomalaisen 
opettaja- tai opettajatarseminaarin saamiseksi paikkakunnalle. Lopullinen päätös 
opettajatarseminaarin sijoittamisesta Raaheen tehtiin vuonna 1896. Kaupungissa 
oli käyty kieliriitoja 1870-luvulta alkaen, ja suomenkielisen seminaarin alkaminen 
oli mieluinen edistysaskel kaupungin suomenkieliselle väestölle.444

Teollisuuden saaminen Raahen kaupunkiin oli elinvoimaisuuden säilymisen 
ehto. Se puolestaan edellytti hyviä liikenneyhteyksiä. Rantaradan rakentaminen ei 
ulottunut Raaheen, mutta ratkaisevan sivuradan rakentamisaloitteen teki kauppa-
neuvos Henric Sovelius lahjoittamalla vuonna 1897 merkittävän summan radan 
rakentamista varten. Perustelunsa hän oli liittänyt lahjoituskirjaan, jossa totesi: 

”… en ole voinut olla surulla näkemättä sitä rappeutumisen tilaa, johon tämä 
kaupunki tätä nykyä on joutunut. Ymmärrän, ettei tätä voida lukea kaupungin 
syyksi, vaan että se päinvastoin johtuu muuttuneista olosuhteista ja etenkin 
siitä, että kaupunki uusien, maalle epäilemättä muissa suhteissa hyödyllisten 
kulkuteiden valmistuttua on menettänyt luonnollisen kauppa-alueensa. Ja 
ymmärrän, että tämä kaupunki liikepaikkana läheisessä tulevaisuudessa joutuu 
perikadon partaalle, ellei se pian tule maan rautatieverkkoon yhdistetyksi.”445

Sivurata valmistui vuonna 1899, ja sillä oli huomattava elinkeinoelämää vilkastut-
tava vaikutus. Se avasi kaupalle ja taloudelle uusia mahdollisuuksia. Niinpä raahe-
laisten liikemiesten uudeksi huomattavaksi toimialaksi tuli puutavaran vienti. Saha-
tavara saatiin ympäristökunnissa sijainneilta puutavarayhtiöiden sahoilta. Rautatien 
lisäksi vientiä palveli tehokkaasti vuosisadan vaihteessa valmistunut Lapaluodon 
vientisatama. Uusi suurisuuntainen teollisuus kasvatti väestön määrää. Maaseu-
dulta saapui kaupunkiin myös niin sanottua irtainta väkeä, mikä aiheutti yhteiskun-
tarakenteiden muutoksen. Muuttoliike kasvatti väestöryhmien ja lapsiperheiden 
määrää.446 Väkiluku oli kasvanut 1900-luvun ensimmäisen vuosikymmenen 
aikana liki 3 900 asukkaaseen. Viiden vuoden aikana syntyvyys oli lisääntynyt yli 

444. Söderhjelm 1911, 246, 256–269, 271–273; Lackman 1991, 220–221.
445. Söderhjelm 1911, 276–277.
446. Söderhjelm 1911, 278–279
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viidenneksellä eli vuonna 1905 syntyneiden lasten määrä oli 47.447 Samalla suo-
menkielisen väestön osuus kasvoi ja kielikysymykset tulivat suomalaisuuspyrki-
mysten muodossa aikaisempaa näkyvimmiksi. Suomi tuli kaupungin viralliseksi 
kieleksi maistraatin päätöksellä vuonna 1897, mutta se ei suinkaan ratkaissut kau-
pungin sisäisiä kieliryhmien erimielisyyksiä.448 

Kannatusyhdistyksen perustaminen

Lastentarhan perustamistoimet käynnistyivät samalla kun asiaa edistämään tarkoi-
tettu yhdistys aloitti toimintansa. Keskustelut asiasta virisivät ilmeisesti jo vuoden 
1913 puolella, koska 22. maaliskuuta vuonna 1914 perustettiin Raahen lastentar-
hayhdistys. Kokouksesta laaditun pöytäkirjan mukaan läsnä oli kymmenen henkeä. 
Tilaisuuden järjestäytymisen jälkeen esitteli opettaja V. Heikkinen seikkaperäisen 
selvityksen lastentarhoista ja niiden menestyksellisestä toiminnasta erinäisissä kau-
pungeissa, joilla tarkoitettiin Torniota, Kokkolaa, Tamperetta ja Helsinkiä. Alustuk-
sen jälkeen käytettiin useita puheenvuoroja, joissa kaikissa esitettiin, ”että on syytä 
perustaa kaupunkiin lastentarha samaan malliin kuin mainituissa kaupungeissa”.449

Perustavassa kokouksessa päätettiin myös yhdistyksen alustavasta organisoitu-
misesta ja sääntöjen valmistelutyöstä. Sääntöjä laatimaan nimetty kahdeksanhenki-
nen komitea valtuutettiin toimimaan myös lastentarhayhdistyksen väliaikaisena 
johtokuntana. Sen jäseniksi valittiin rouva Dagmar Stenlund, neidit Anna Heikel ja 
Lyyli Kaukovaara sekä herrat V. Hyvärinen, J. Latomaa, Jaakko Saariaho, J. P. Saa-
riaho ja Heikki Impivaara kokoonkutsujana. Valmistelutyö eteni nopeasti, sillä jo 
kesäkuun alussa voitiin valmiit säännöt hyväksyä ja vahvistaa käyttöön otetta-
vaksi.450

Yhdistyksen keskeisenä puuhahenkilönä ja asian innokkaimpana harrastajana 
on mainittu Raahen seminaarin harjoituskoulun yliopettaja Anna Heikel. Hän oli 
Muhoksella sijainneen Koivikon maanviljelyskoulun johtajan tytär, joka oli käynyt 
tyttökoulun Turussa. Opettajaksi hän oli valmistunut Helsingin suomalaisesta 
jatko-opistosta ja Raahen seminaarin ensimmäisten opettajien joukkoon hän saapui 
Oulun suomalaisen valmistavan koulun opettajan virasta lukuvuoden 1898–1899 
alkaessa. Silloin tulevien opettajattarien opinnoissa oli edetty kolmanteen vuoteen 
ja seminaarin kaksiluokkainen malli- eli harjoituskoulu aloitti toimintansa. Vastuu 

447. Liite 2.
448. Söderhjelm 1911, 278–279. 
449. Raahen Kirkkokadun päiväkodin arkisto, RaKkpkA, 80-vuotisjuhlamateriaali.
450. RaKkpkA, 80-vuotisjuhlamateriaali; Heiskanen 1988.
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koulun johdosta oli Anna Heikelillä. Kansakoulunopettajan virkoihin vaadittavan 
pätevyyden hän oli saanut Jyväskylän seminaarista vuonna 1898.451 Yhteiskunnal-
linen aktiivisuus, joustavuus uusien ajatusten omaksumisessa ja korkealle asetetut 
opettajatyön tavoitteet olivat häneen henkilönä liitettyjä kuvauksia. Heikelin mie-
lenkiinto oli suuntautunut vähäosaisten auttamiseen, ja hän toimi pitkään köyhäin-
hoitohallituksen, kansankirjaston johtokunnan, kansakoulun johtokunnan ja alkeis-
koulun kouluneuvoston jäsenenä. Luonteenpiirteet ja aktiivisuus on helppo uskoa, 
kun otetaan huomioon hänen opiskeluaikansa vaikutteet Etelä-Suomesta ja pyrki-
mys parantaa vähäosaisten asemaa Raahen kaupungissa. 452

Lastentarhahankkeen edistyminen hidastui, kun Heikel kuoli huhtikuussa 
1915. Olosuhteet olivat hänen yllättävän poismenonsa ja maan yleisen tilanteen 
vuoksi niin vaikeat, että lastentarhatoiminnan aloittaminen lykkääntyi alkuperäi-
sistä suunnitelmista. Määrätietoinen varojen kerääminen aloitettiin kuitenkin syk-
syllä 1915, jolloin kutsuttiin asiasta kiinnostuneita naisia liittymään toiminnan 
rahoitusta puuhaavaan ompeluseuraan.453 

Lastentarhahankkeen ensimmäisestä syntyvaiheesta kertovaa asiakirjatietoa tai 
viitteitä nyt käytössä olleesta aineistosta ei löytynyt. Lastentarha-ajatus tuli mitä 
todennäköisimmin Raahessakin tutuksi kansakoulun kehittämistä lähellä olleiden 
tahojen keskuudessa. Toiminta-aloitteen ajankohdan perusteella on pääteltävissä, 
että pontta hankkeelle antoi kouluylihallitukselta kuntiin saapunut, lastentarhojen 
valtionavun anomismahdollisuudesta tiedottanut kiertokirje vuodelta 1913. Raahe-
laiset hankkeen alullepanijat myös olivat ennalta laaditun alustuspuheenvuoron 
mukaan olleet tekemisissä rannikkokaupunkien, Tornion ja Kokkolan, lastentarha-
väen kanssa sekä hankkineet tietoa suuremmista kaupungeista, Tampereelta ja Hel-
singistä. Huomio kiintyy siihen, että listalla ei mainittu Pohjois-Suomen ensim-
mäistä, Oulussa alkanutta lastentarhatyötä. Syynä lienee se, että Laskuniemessä 
sijainneen lastentarhan toiminnasta ei ollut saatavissa luotettavia kokemustietoja. 
Vuoden 1913 loppupuolella ja seuraavan vuoden alkaessa ei ollut varmuutta Aino-
lan lastentarhan jatkumisesta, sillä Nuorten Ystävät -yhdistys otti vastuun tästä sille 
uudesta toimintamuodosta syyslukukauden 1914 alkaessa.

451. Raahen seminaari 1986–1921, 20, 163; Raahen Sanomat 10.4.1915.
452. Raahen Sanomat 10.4.1915. Anna Katarina Viktoria Heikel oli syntynyt Muhoksella 7. lokakuuta 
1863, ja hän kuoli Raahessa 8. huhtikuuta 1915.
453. Heiskanen 1988.
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Ompeluseuran aktiivisuus auttaa alkuun

Syksystä 1915 lähtien ryhdyttiin Raahessa naisten käsityötaidon ja talkootoiminnan 
avulla keräämän kansanlastentarhan aloittamisen vaatimaa rahoitusta. Lehti-ilmoi-
tuksella pyydettiin asiasta kiinnostuneita naisia runsaslukuisasti liittymään ompelu-
seuraan ja tulemaan tiistaina 5. lokakuun kello 19 raatihuoneella pidettyyn ensim-
mäiseen kokoukseen. Lehden454 sisäsivuilla olleessa pitemmässä esittelyssä kerrot-
tiin, että kokoontumiset tulevat jatkumaan jokaisena arkitiistaina samassa paikassa. 
Ompeluseuran tarkoituksena oli myyjäisten avulla hankkia varoja kansanlastentar-
han toiminnan rahoittamiseksi. Samalla muistutettiin, kuinka lastentarhan tarpeel-
lisuudesta ja suuresta merkityksestä oli tehty jo Raahessakin aikaisemmin seikka-
peräisesti selkoa.

Joulukuussa Raahen Sanomat välitti ilmoituksen tulevista, tiistaina 10. joulu-
kuuta pidettävistä myyjäisistä, ja muutamaa päivää myöhemmin kerrottiin tapahtu-
man onnistumisesta ja kokonaistuloksen tuottoisuudesta.455

Kuva 15. Ompeluseurailmoitus. Reilun kahden kuukauden kuluttua toiminnanaloittami-
sesta saatettiin jo pitää ompeluseuran ensimmäisetmyyjäiset. Ilmoitus Raahen Sano-
missa 7.12.1915.

454. Raahe 29.9.1915.
455. Raahen Sanomat 7.12.1915 ja 11.12.1915.
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Myyjäisten hyvä tuotto rohkaisi kannatusyhdistyksen jäseniä lastentarhan toimin-
nan aloittamiseen.456 Käynnistämistoimet sujuivat joulukuisen myyjäismenestyk-
sen jälkeen varsin luontevasti, sillä lastentarhan toiminta voitiin aloittaa jo helmi-
kuun alussa seuraavana vuonna, 1916.

Vuoden 1916 toimintakertomuksen457 mukaan 1. helmikuuta käynnistettiin 
kansanlastentarha, jossa oli ”vain 80” neljästä seitsemään vuoden ikäistä lasta. 
Syyksi lasten vähäiselle määrälle mainittiin tilojen ahtaus ja välineiden vähäisyys 
sekä varojen niukkuus. Päivittäinen opetusaika oli lapsille ajan yleisen tavan 
mukaan neljä tuntia458. Tavoitteena oli erityisesti vähäväkisten kotien lasten autta-
minen, sillä heidän katsottiin kyseisinä ”ahtaina ja vaikeina aikoina” erityisesti kai-
paavan hoivaa ja apua. Myönteistä toiminnan sisällössä oli se, että lapsille voitiin 
järjestää lastentarhapäivän aikana ruokailu eli lämmintä keittoa, jonka vähävarai-
simmat saivat ilmaiseksi, mutta muilta perittiin viiden pennin suuruinen kor-
vaus.459 Näinhän kaikkialla ei ollut mahdollista toimia.

Kasvatuksen laadun varmisti se, että työskentely alkoi pätevän henkilökunnan 
voimin. Johtajaksi oli valittu vastavalmistunut neiti Rachel Simelius ja opettajaksi 
vuotta aikaisemmin ruotsinkieliseltä kurssilta todistuksensa saanut neiti Ester 
Sundholm. Molemmat olivat opiskelleet lastentarhanopettajiksi Ebeneserkodin 
seminaarissa460. 

Toiminnasta antaa hyvän kuvan se, että lastentarhayhdistyksen jäsenmäärä kas-
voi lyhyessä ajassa. Vuoden 1915 päättyessä jäseniä oli jo 101. Johtokuntaan kuului 
viisi varsinaista ja kaksi varajäsentä, ja se kokoontui 4–6 kertaa vuodessa. Ensim-
mäisen puheenjohtajana toimi Kajaanin seminaarista valmistunut opettaja Heikki 
Impivaara, varapuheenjohtajana rouva Anni Boström ja sihteerinä neiti Lyyli Kau-
kovaara.461

Lastentarhan toiminnan rahoitus oli huomattavassa määrin vapaaehtoistoimin 
kerättyjen tulojen varassa. Ompeluseura piti kahdet myyjäiset vuoden aikana ja 
lisäksi joitakin muita yleisötilaisuuksia. Lastentarhan kannatusyhdistys haki avus-

456. RaKkpkA, Raahen lastentarhayhdistys, toimintakertomus, RaLty tk 1916; Heiskanen, 1988.
457. RaKkpkA, RaLty tk 1916.
458. Toiminta-aika oli myös yleisimmin käytetty klo 10–2 i.p., ja lauantaina lastentarhapäivän pituus 
oli kolme tuntia, niin että lapset läksivät koteihinsa heti ruokailun jälkeen.
459. RaKkpkA, RaLty tk 1916.
460. Lastentarhaseminaari. Ebeneser 1992, 146, 209.
Rachel Maria Simelius mainitaan syntyneeksi Frantsilassa vuonna 1894 (10.1.). Hän oli valmistunut las-
tentarhanopettajaksi vuonna 1915 ja saapui Raaheen ensimmäiseen päätoimiseen työpaikkaansa. Ester 
Sigrid Wilhelmina Sundholm oli syntynyt 1889 (8.7.) Vaasassa ja valmistunut Ebeneserin ruotsinkieli-
seltä kurssilta 1914. Hän oli toiminut ennen Raaheen tuloaan lyhyen aikaa opettajana sekä Turun että 
Vaasan ruotsinkielisissä kansanlastentarhoissa. 
461. RaKkpkA, RaLty tk 1916. 
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tusta myös Raahen kaupungilta. Ensimmäistä toimintavuotta koskevassa lastentar-
hayhdistyksen toimintakertomuksessa on lastentarhan rahoituksen mainittu koostu-
neen neljästä tulolähteestä. Jäsenmaksujen suuruus jää arvoitukseksi, mutta kau-
pungin myöntämä rahoitus oli 1500 mk ja sen lisäksi polttopuut, Raahen Säästöpan-
kin voittovaroista saatiin 1 400 mk (keväällä 600 mk ja joulukuussa 800 mk) sekä 
ompeluseuran myyjäistuloina keväällä noin 400 mk sekä syksyllä lähes 1000 
mk.462 Näin ollen ompeluseuran hankkimat tulot nousivat jokseenkin samansuurui-
siksi kuin pankilta saatu lahjoitus ja myös lähelle sitä avustussummaa, jolla kaupun-
ginvaltuusto tuki Raahen lastentarhatyötä sen alkuvaiheessa.

Raahessakin näkyi muiden seminaarikaupunkien tavoin selkeä yhteys eri opet-
tajaryhmien, seminaarin opettajakunnan sekä lastentarhatyön kannatuksen ja edis-
tämisen välillä. Yleisen opetus- ja kasvatustehtävän rinnalla painotettiin myös sosi-
aalipedagogista auttamistyötä, mutta esimerkiksi valintaperusteiden tarkkaan mää-
rittelyyn ei laajemmin tarvinnut turvautua. Kaupungin asukaslukuun nähden lasten-
tarhan paikkaluku oli suuri, vaikkakin paikallisesti muistiin oli kirjattu ”vain” 80.

3.3.6 Teollisuus toiminnan taustalla Kemissä

Autonomian aikana kasvava teollisuusseutu

Kemin kaupunki perustettiin maamme autonomian aikana vuonna 1869, ja se on 
tutkimusajanjaksoon liittyvistä Pohjois-Suomen kaupungeista nuorin. Maatalous 
oli perinteisesti Kemin alueella toimeentulon perusta: elanto saatiin peltoja viljele-
mällä, karjaa kasvattamalla ja merkittävässä määrin myös lohta pyytämällä. Kemi-
joen suu oli pitkään toiminut huomattavana kauppapaikkana, jonne 1860-luvun 
alussa alkoi Laitakarin sahan myötä kehittyä merkittävää puuteollisuutta. Se oli 
perustettu nimenomaan satamakaupungiksi. 463

Kemin pohjois- ja eteläpuolelle noussut teollisuus toi paikkakunnalle runsaasti 
uutta työväestöä, joka kuitenkin suurelta osin asettui asumaan varsinaisen kaupun-
kialueen ulkopuolelle. Metsäteollisuuden kasvun voimakas vaihe alkoi 1890-luvun 
alussa, kun oululaiset kauppahuoneet G.& C. Bergbom ja J. W. Snellman G:son 
ostivat Karihaaran sahan. Kolme vuotta myöhemmin mukaan tuli suurimpana 
uutena yhteistyökumppanina englantilainen G. F. Neame & Co, minkä jälkeen yhtiö 
laajeni ulkomaankauppaa tekemällä Pohjois-Suomen suurimmaksi sahateollisuus-

462. RaKkpkA. Ra Lt tk 1916.
463. Satokangas 2004, 45–47.
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yritykseksi. Yhtiön kaupallinen johto säilyi 1920-luvun alkupuolelle asti Oulussa. 
Vuonna 1907 käsiteltiin ensimmäistä kertaa runsaan sahausjätteen hyödyntämistä 
massatehtaan raaka-aineena. Karihaaraa pidettiin monella taholla tehtaan paikaksi 
sopimattomana. Lehtikirjoittelun mukaan pienelle alueelle kasautuisi liiallinen 
väkimäärä, ja sen myötä kasvaisi asuntojen tarve. Myös ympäristö muuttuisi epä-
terveelliseksi eikä huomiotta jätetty kalastuksellekaan koituvia haittoja. Teollisuu-
den kanta oli ehdoton, ja sulfiittiselluloosatehtaan rakentaminen alkoi kevättalvella 
1916, mutta rakentamistyötä haittasivat ja hidastivat huomattavasti maailmansodan 
poikkeuksellisista oloista johtuneet materiaalien hankintavaikeudet. Tehdas val-
mistui vasta syksyllä 1919.464

Kemin kaupungin asukasluku oli vuoteen 1900 mennessä noussut neljän vuo-
den aikana yli kolmella sadalla ja lähestyi jo 1300:aa. Seuraavien kuudentoista vuo-
den aikana koko väestönlisäys oli lähes 900 asukasta, joten vuonna 1916 kemiläisiä 
oli jo 2170. Selvästi suurin asukkaiden lisäys oli sahatyöläisten asuttamassa Laita-
karissa. Kemin kaupungin ja Laitakarin asukasmäärien vertailu on osittanut, että 
alueen osuus koko kaupungin asukasmäärästä oli noussut 9,6 prosentista 16,2 pro-
senttiin.465 Kyseessä oli alkuun selkeästi kaupungin työssäkäyvän aikuisväestön 
lisäys, sillä vuonna 1905 syntyvyys oli vain yhtä lasta suurempi kuin viisi vuotta 
aikaisemmin.466

Laitakarin merellinen saarimiljöö muodosti oman erillisen yhdyskuntansa, joka 
poikkesi muun kaupungin elinpiiristä. Karihaaran seutu kuului puolestaan Kemin 
maalaiskuntaan, ja alueen kehitykseen vaikutti Karihaaran sahan työväestölleen 
suunnitelmallisesti toteuttama rakennusohjelma. Sen tuloksena alueesta tuli Laita-
karia väljempi ja yhtenäisempi asuntoalue.

Alkuvaiheet Karihaarassa

Varhaisimmat tiedot Kemin lastentarhatyöstä on yleensä liitetty setlementtiliikkeen 
eli teollisuuden evankelioimisyhdistyksen toimintaan. Torniossa työskentelynsä 
aloittaneen lastentarhanopettaja Toini Thauvónin tallentamat ja Oulun maa-
kunta-arkistoon sijoitetusta Heikeliana-kokoelmasta467 löytyvät kirjeet ja muistiin-
panot osoittavat kuitenkin Karihaaran sahan kiinnostuneen lastentarhan ylläpitämi-
sestä vuoden 1915 aikana. Hankkeen käynnistäjänä ja ylläpitäjänä toimi Kemi Osa-

464. Satokangas 2004, 156–160.
465. Hedman 1976, 488–489.
466. Liite 2.
467. OMA, Heikeliana 1 B:12–B:13; Heikeliana 3 A:1 104.
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keyhtiö, joka muiden tuon ajan teollisuuslaitosten tavoin halusi vastata myös työn-
tekijöidensä ja heidän perheidensä hyvinvoinnista. Jo 1890-luvulla se oli ollut val-
mis panostamaan toiminta-alueellaan Kemin maalaiskunnassa toimivaan koulu-
hankkeeseen. Muutoinkin se oli muiden suurien teollisuuslaitosten tavoin vastannut 
patriarkaalisesti myös työntekijöidensä sosiaalihuoltoon liittyvistä tarpeista.

Karihaaran ylhäisempi sekakansakoulu oli tarkoitettu yhtiön työntekijöiden 
lapsia varten ja se oli aloittanut toimintansa tammikuussa 1893468. ”Trävaru-aktie-
bolaget Kemin” ylläpitämän koulun toiminnassa näkyivät tarkastaja Kerkkosen 
mukaan selkeästi yhtiön isännistön kannanotot. Koulu toimi ilman valtionapua ja se 
lakkautettiin joksikin aikaa opettajan vaihdon vuoksi.469 Karihaara oli Puuta-
vara-Osakeyhtiö Kemin ”lippulaiva” useiden höyry- ja vesisahojen470 joukossa. 
Yhtiö puolestaan oli Pohjois-Suomen suurin sahateollisuusyritys ja valtakunnalli-
sestikin kärkiluokkaa. 1910-luvulla teollisuuslaitoksessa työskennelleiden naisten 
osuus oli 10–15 prosenttia koko työntekijämäärästä.471

Työntekijöiden tarve oli selkeästi suurimmillaan keskikesän aikana, joten täl-
löin myös useimmat perheenäidit olivat työllistettyinä. Monet lapset taas olivat 
vailla hoitoa, joten yhtiö halusi parantaa heikkojen, virkistyksen tarpeessa olevien 
koululaisten kuntoa kesäsiirtolatoiminnan avulla. Kaksi 20 lapsen ryhmää pääsi 
kesällä 1915 kuudeksi viikoksi yhtiön maatilalle. Valinnan suoritti yhtiön lääkäri ja 
toiminnan ylläpitämisestä vastasivat kansakoulunopettajattaret.472 Ajan hengen 
mukaista oli laajentaa lapsiin kohdistuva toiminta myös lastentarhatyöhön, jonka 
tunnettavuutta oli lisännyt kouluhallituksen valtionapuosuutta koskenut kiertokirje. 
Todennäköisesti yhtiön päätöksentekijöiden tietoisuutta oli lisännyt myös pääkont-
toripaikkakunnalla Oulussa varmistunut lastentarhatyön jatkuminen. 

Kemistä Karihaaran tehtaalta oli otettu vuoden 1915 loppupuolella yhteyttä 
Toini Thauvóniin ja pyydetty häntä aloittamaan Karihaaran lastentarhan toiminta 
seuraavan vuoden alkupuolella. Aloitusajankohdaksi oli sovittu helmikuun alku, 
joten Thauvón tarttui entisen työtoverinsa Fanni Karhulan antamaan vihjeeseen 
ammattitaidon ajan tasalle saattamisesta. Hän matkusti kuukauden ajaksi ”etelän 

468. Lassila 2001, 85.
469. Kerkkonen 1914, 13. Kertomuksen teksti valottaa opettajien asemaa seuraavasti: ”Opettajattaret 
siellä ovat toistaiseksi otettuja, siis epävarmassa asemassa, joskin palkkaedut lienevät hyvänlaiset. Asi-
ain tällainen tila on aiheutunut siitä, että edellinen opettaja esiintyi koulun ulkopuolella tavalla, jonka 
sahan isännistö katsoi sopimattomaksi, ja päästäkseen hänestä se lakkautti koko koulun muodollisesti, 
mutta perusti sen kohta taas uudelleen.”
470. Satokangas 2004, 157. Kemi Osakeyhtiön sahoja olivat 1900-luvun alussa Laitakarin, Röyttän ja 
Karihaaran höyrysahat sekä Meltauksen, Hakokönkään ja Saaren vesisahat.
471. Satokangas 2004, 157, 165.
472. Satokangas 2004, 165, 300.
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maille” Helsinkiin varmistuakseen siitä uudesta kehityksestä, jota kurssitoveri oli 
kuvannut seuraavasti:

 ”… Paljon uuttahan on lastentarhoissa, yhdessä yhtä, toisessa toista, paljon 
vilkkaampaa työhommat … uusia työlajeja, tilkkutöitä, savitöitä, pahvi, 
veisto, niini, repimis-, leikkelytöitä, välineistöä myös …”473. 

Tammikuun loppupuolella 1916 Toini Thauvón sai äidiltään Helsinkiin yllättävän 
kirjeen:

 ”… Alan heti asialla. Nyt on nim. semmoista seikkaa, että lauvantai-iltana 
soitettiin tänne ja kysyttiin sinua (oli miehen ääni), ja kun kuuli että olet 
mennyt Helsinkiin, niin kysyi mitä varten olet mennyt. Minä en siihen 
vastannut, vain että tulet, niin kuin puhe on ollut, helmikuun alusta 
Karihaaraan. ’Vasta helmikuussa, no, sitten ei asiasta tule mitään.’ (en muista 
millä sanoilla) Mutta nyt on semmoinen seikka, että telefoonissa kuului niin 
huonosti, että varmuudella en voi sanoa mitään asiasta…”.

Kirjeen jatkossa äiti kertoi kirjoittaneensa Kemiin kirjeen, jossa selvitti tyttärensä 
jo alustavasti huolehtineen asunnon hankkimisesta, mutta halunneen ennen uuden 
työn alkamista tutustua alan viimeisimpiin virtauksiin: ”…tahdoit uudistaa tietojasi 
parin viikon ajalla hospiteeraamalla eri lastentarhoissa Hgissä …”474 Toini Thau-
vónille tarkoitettu puhelintieto saapui kotiin Pudasjärven pappilaan ja nopeuttaak-
seen asioiden hoitoa äiti oli kirjoittanut Kemiin tyttärensä tilannetta selkiyttävän 
kirjeen. Hän uskoi tehtaan vastauksen vielä ennättävän parhaassa tapauksessa Hel-
sinkiin saman viikon eli tulevien neljän päivän aikana.

Lisätietoa Kemin Karihaaran lastentarhan toiminnan alkuvaiheista antavat 
lyhyet toimintakertomustiedot, kevätlukukauden toimintasuunnitelman runko ja 
lastentarhan osoitteella saapunut posti. Karihaaran lastentarhan lukukautta oli hel-
mikuun alussa 1916 aloittamassa liki 20 lasta. Ensimmäisessä vaiheessa kirjattuja 
lapsia oli yhteensä kolmetoista ja heidän lisäkseen vielä seitsemän nimeä omana 
ryhmänään. Yksi lapsi jäi näiden merkintöjen mukaan pois lukukauden aikana. Poi-
kien määrä oli lähes yhtä suuri kuin tyttöjen. Lasten ikäjakaumasta oli kirjattu seu-
raavaa: kuusivuotiaita oli kaksi, viisivuotiaita neljä ja neljävuotiaita seitsemän. 
Kaikkien osalta ei siis ollut ikämerkintää. Maksuista yleisin oli 1mk 50 p, mutta 
yhdellä lapsella summa oli puolitettu, 75 p, ja yhden lapsen kohdalla ei ollut lain-
kaan mainintaa.475 Lasten ulkoinen olemus, siisteys ja vaatetustaso poikkesivat 

473. OMA, Heikeliana 1 A:6 6, kirje 29.1.1915.
474. OMA, Heikeliana 3 A:1 104, kirje 18.1.1916.
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Karihaarassa huomattavasti Toini Thauvónin aiemmista Torniossa saaduista koke-
muksista, eikä tulijoitakaan ollut niin paljon kuin alueella olisi voinut olla. Lasten-
tarha toimi kansanlastentarhan periaattein, ja sinne otettiin pelkästään työväestöön 
kuuluneiden perheiden lapsia. Kirjeissään Toini kertoi äidilleen edelleenkin luotta-
muksellisesti työkokemuksistaan ja tällä kertaa hieman pettyneesti. Vastauspostis-
saan äiti pyrkii lohduttelemaan tytärtään: 

”Sinä vähästyt lapsia, mutta syy on kai siinä, että köyhät eivät voi saada niille 
semmoisia vaatteita, että voisivat lähettää heitä tarhalle”476.

Arvio tukee aikaisemmin esitettyä tietoa siitä, että Tornion lastentarha oli tarkoi-
tettu kaikkien kaupunkilaisten perheiden kasvatustehtävän tueksi ja yleiseen peda-
gogiseen tavoitteeseen pyrkiväksi. Karihaaran lastentarhalaisten lähtökohdat olivat 
kovin puutteelliset ja toiminta oli tarkoitettu varsinaisen kansanlastentarhaperiaat-
teen mukaisesti kaikkein köyhimmille lapsille. Lastentarhatyö painottui selkeästi 
sosiaalipedagogisiin tavoitteisiin ja tehtaan työväestön lasten heikkojen elinolosuh-
teiden parantamiseen.

Lukukauden ensimmäiset keskusaiheet eli kokonaisopetuksen teemat olivat 
seuraavat: lastentarha, koti ja perhe sekä lammas. Kahden ensimmäisen aiheen koh-
dalla työmuotoina olivat turvalliset kertomukset, rakentelu, piirustus, paperiompelu 
ja samoin kuvaan pohjautuvat tikkutyöt. Kokonaisuuden rakentumisessa seurattiin 
Pikku-Annaa, hänen auttavia sormiaan, kotia ja sinne lämpöä antavaa uunia, huo-
nekaluja ja lammasta kotieläimenä. Lampaaseen liittyvinä toimina olivat aiherun-
gossa tutustumiskäynnin ohessa ruokkiminen, lammasnavetta, keritseminen ja vil-
lan valmistus langaksi havaintoesimerkkien avulla. Joltakin osin suunnitelmaan 
kirjattiin aiemmin harjoitellun työskentelyn toistoa. Tehtävät olivat kahden tasoisia. 
Jaottelussa Thauvón oli noudattanut ajan tavan mukaista lasten ryhmittelyä ja 
ilmaisi sen käsitteillä pienet lapset ja vanhemmat lapset.477

Suunnitelma kertoo Toini Thauvónin suhtautuneen Kemissäkin tehtäväänsä 
tunnollisesti. Kevätkauden suunnitelma kuvaa hyvin keskusaiheen huolellisesti 
hahmotellun etenemisen Henriette Schrader-Breymannin esittämien vaatimusten 
mukaisesti. Lasten näkökulmasta suunniteltu ajanjakso muodosti elämyksellisen ja 
läheiseen elämänpiiriin liittyvän kokonaisuuden, jota opettajan oli myös helppo 
muuntaa lasten osoittaman mielenkiinnon mukaan. Rakentelun yhteydessä luetel-
tujen leikkivälineviitteiden perusteella voi olettaa, että lastentarhaan oli hankittu 

475. OMA, Heikeliana 1 B:13.
476. OMA, Heikeliana 3 A:1 104, 14.
477. OMA, Heikeliana 1 B:12.
173



Fröbelin leikkilahjoja kahden palikkalaatikkosarjan verran. Varmaa näyttöä ei ole 
siitä, missä määrin suunnitelma todella toteutui tai missä määrin se oli vain ennalta 
Karihaaraa varten laadittu suunnitelma. Uskottavimmalta kuitenkin vaikuttaa, että 
Toini Thauvón suunnitelman tehtyään myös hyödynsi sitä omassa työssään ja nou-
datti sen suuntaviivoja päämäärätietoisessa kasvatuksessaan.

Kevätlukukauden kestäneen Karihaaran lastentarhan lopettamisesta on tallen-
nettuna löytynyt toistaiseksi vain selkeä kirjetieto. Lukukauden päättyessä touko-
kuun lopussa 1916 ja kesän alkaessa ei ilmeisestikään oltu vielä varmoja toiminnan 
jatkumisesta seuraavana syksynä. Tieto tuli Toini Thavóunille kotiin Pudasjärven 
pappilaan elokuun puolivälissä päivätyllä kirjeellä. Se oli laadittu yhtiön ruotsin-
kieliselle kirjelomakkeelle ja ruotsin kielellä. Kirjeessä todettiin lyhyesti, että 
ilmenneistä syistä johtuen lastentarhaa ei voida pitää avoinna seuraavana lukuvuo-
tena, joten se tulee sulkea toistaiseksi. Allekirjoittajana oli Kemi-yhtiön isännöit-
sijä.478

Lastentarhan saaman vastaanoton tai sen toiminnan arvioinnin tueksi ei aina-
kaan toistaiseksi ole ollut käytettävissä luotettavaa tietoa. Näin ei voi myöskään 
päätellä itse toiminnan vaikutusta lopettamispäätökseen. Koko teollisuuslaitoksen 
osalta on kuitenkin selkeää tietoa sen talousvaikeuksista ja yleisen maailmankau-
pan ongelmien heijastumisesta tehtaan toimintaan.479 Toini Thauvónin henkilökoh-
taisen kirjeenvaihdon pohjalta voi todeta, että keväällä 1916 Kemi oli Tornion 
tavoin tiukkojen sotatilalakien kohteena ja siitä aiheutuneet rajoitukset kuten postin 
hidas kulku turhauttivat ja vaikeuttivat ihmisten henkilökohtaista elämää. Kemikin 
oli tuolloin varsin valvottu Venäjän länsirajan kaupunki. Postin sensurointi ja ennen 
muuta sen viipyminen hankaloitti asiain hoitoa ja aiheutti pettymyksiä, kun tieto ei 
kulkenut postin välityksellä kohtuullisessa ajassa. Toini Thauvónin äidin kahdessa 
peräkkäisessä kirjeessä tuskastuminen oli puettu sanoiksi näin: 

”…saimme sinun kirjeesi, kiitos! Vastaan nyt heti kun kuitenkin viipyy niin 
pitkään ennen kuin sen saat. SE on kyllä ihmeellistä miksikä kirjeet sinne 
viipyvät niin kauvan matkalla; kirjeet Helsingistä tulevat melkein kuin ennen, 
ehkä vuorokauden pitempään…”480 

478. OMA, Heikeliana 1 A:12 29, 1. 
Kirjeen teksti kuului: Fröken Toini Thauwon, Pudasjärvi. Prästgården.
Härmed se vi oss tvungna medela Fröken att vi af förekommen anledning icke kunna hålla vår barnträd-
gård öppen under nästinstundande läsår utan få lof att tills vidare inställa dessa barnsysselsättningar.
479. OMA, A.B.Kemi Oy. Historik 1893–1923, 27–28.
480. OMA, Heikeliana 1 A:6 6, kirje 29.1.1915.
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”…Toini rakas! Sinulle ei paljon viitsisi kirjoittaa, kun tuo postin kulku on 
niin huonoa. Siinä ajassa kun kirje menee Karihaaraan, kerkiäisi sen mennä 
Brasiliaankin. Kuinka monta viikkoahan viimeinen kirje oli matkalla!”481 

Myös puhelin oli tuolloin vielä teknisesti niin epävarma, että asioiden luotettava 
hoitaminen oli silloisissa oloissa todella vaikeaa.

Kemin ensimmäinen eli Karihaaran lastentarha sijaitsi kaupungin ulkopuolella 
Kemin maalaiskunnan alueella. Sen lukukauden mittaisen toiminta-ajan kuvailu jää 
lähdeaineiston niukkuuden vuoksi varsin viitteelliseksi ja siellä työskennelleen las-
tentarhanopettajan näkökulmasta tarkastelluksi. Lastentarhatoimintaan liittyvää 
tietoa ehkä löytyykin, mutta oululaisten teollisuuslaitosten päivähoidon selvittämi-
sen pohjalta on oletettavaa, että selvitystyö vaatii toistaiseksi tuntemattomien joh-
tolankojen esiintuloa.

Lastentarhan toiminta ei käy ilmi arkistoiduista Kemi Oy:n vuosikertomuksista 
eikä historiikkitiedoista. Ulkomaankaupan heikkenemisen ja varastojen kasvun rin-
nalla tärkeä ajankohtainen asia vuosina 1915–1916 oli sulfiittiselluloosatehtaan 
rakennustyön edistyminen. Historiikeissa sosiaalisena toimintana esitellään sairaa-
lan perustaminen (1906) sekä yleishyödylliset ja kansansivistyspyrkimykset. Auto-
nomian ajalta niistä mainitaan vain koulujen perustaminen ja esimerkiksi tieteelli-
siin, kulttuurisiin ja ammattiopetusta edistäviin tarkoituksiin tehdyt lahjoitukset.482

Lastentarhan toiminta voisi olla mainittuna tässä ryhmässä, mutta sen lyhytaikai-
suus ja lapsiryhmän pienuus eivät ole kaiketi riittäneet yhtiön omaan kouluun rin-
nastettavaksi tiedoksi. Koulu oli toiminut jo vuosikymmenen ennen lastentarhake-
vättä ja oppilaiden määrä oli noussut yli sadan.

Kemi Osakeyhtiön voi olettaa toimineen Karihaaran lastentarhan kohdalla eräi-
den Etelä-Suomen teollisuuslaitosten tavoin. Forssan Finlaysonin lastentarhan tär-
keimpiä vaiheita on dokumentoitu teollisuuslaitoksen laajassa historiassa. Siellä 
lastentarha oli osa sitä huolenpitoa, jota tehtaan johto osoitti henkilökunnalleen. 
Tehtaan ylläpitämä oli myös Reposaaren Höyrysaha Oy:n ruotsinkielinen lasten-
tarha, joka oli perustettu 1880-luvun lopulla. Se lopetti toimintansa vuoden 1916 
alkupuolella eli jokseenkin samaan aikaan Karihaaran lyhytaikaisen lastentarhan 
kanssa. Reposaaressa lapset siirtyivät suurelta osin suomenkieliseen lastentarhaan, 
jonka toiminta oli alkanut syksyllä 1907 kannatusyhdistyksen ylläpitämänä. Repo-
saari oli Karihaaran tavoin saha- ja satama-aluetta, oma alueellinen kokonaisuu-
tensa, joka oli saanut koulun jo vuonna 1877. Useat opettajat olivat mukana raittius-

481. OMA, Heikeliana 1 A:6 6, kirje 29.1.1915.
482. OMA: Kemi Oy, vuosikertomuksia 1908–1916; Pääkonttorin arkisto: A. B. Kemi Oy, Historik 
1893–1923, 52–54.
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seuran ja diakonaattiyhdistyksen toiminnassa, ja kolme heistä mainitaan lastentar-
han kannatusyhdistyksen keskeisinä aikaansaajina.483

Teollisuuslaitosten yhteyteen perustettujen lastentarhojen tarpeellisuutta arvi-
oitaessa tulee ottaa huomioon myös 1900-luvun alun tehdastyöhön liittyneet nykyi-
sestä poikkeavat piirteet. Miesten ja naisten palkkaerot olivat nykyistä suuremmat, 
sillä naiset ansaitsivat keskimäärin vain kaksi kolmasosaa vastaavista miesten pal-
koista. Näin naisvaltaisilla teollisuusaloilla ja erityisesti yksinhuoltajaäitien koh-
dalla taloudelliset edellytykset lastenhoidon järjestämiseen jäivät niin sanotun joka-
päiväisen leivän hankkimisen rinnalla vähäiselle huomiolle eli usein vanhempien 
koulua käyvien sisarusten tai työntekoon kykenemättömien vanhusten vastuulle. 
Lisäksi on syytä todeta, että autonomian aikana ei vielä ollut enimmäistyöaikaa 
määrittelevää lainsäädäntöä. Työpäivät olivat yleensä pitkiä. Vuonna 1909 tehdyn 
tutkimuksen mukaan 50 % työntekijöistä työskenteli keskimäärin 57–60 tuntia vii-
kossa ja vain 2 % oli sellaisia, joiden työviikon pituus oli alle 48 tuntia.484 Asumis-
olosuhteissa oli myös suuria eroja. Joissakin onnekkaissa tilanteissa työnantaja 
saattoi tarjota asunnon tehdasalueen tuntumaan rakentamaltaan alueelta, ja joillakin 
perheillä oli mahdollisuus omatoimiseen rakentamiseen. Suuri osa vanhemmista 
joutui kulkemaan pitkänkin työmatkan, mikä taas lisäsi lasten hoitoon ja kasvatuk-
seen vaaditun tuen tarvetta.

3.4 Kasvatuksen päämäärien toteutuminen

Pohjois-Suomessa autonomian ajalla käynnistyneiden lastentarhahankkeiden taus-
talla vaikuttaa voimakkaasti Friedrich Fröbelin luoma pedagoginen ja elämänyhte-
yteen perustuva kasvatusnäkemys. Toiminnan paikkakuntakohtaisessa toteutumi-
sessa on sen sijaan nähtävissä toisistaan poikkeavia suomalaisen viitekehyksen 
malleja ja Keski-Euroopasta saatuja vaikutteita. Vaikka yhteisenä lähtökohtana on 
näkemys varhaislapsuudessa saadusta kasvatuksesta lapsen tulevan elämän perus-
tan luojana, kasvatuksellisten päämäärien asettelu saa yhteiskunnallisesti eri tavoin 
painottuneita merkityksiä. Ne puolestaan ohjasivat kullakin kaupunkiseudulla teh-
tyjä valintoja ja vaikuttivat käytännön toteuttamistapoihin.

Lyhyesti luonnehdittuna Laskuniemen lastentarha Oulussa oli varsin puhdas-
oppisesti Henriette Schrader-Breymannin luoman ja Hanna Åströmin koulutusaika-
naan omaksuman kansanlastentarha-ajatuksen mukainen toteutus. Fröbeliläisen 
pedagogiikan noudattaminen oli vankkaa, mutta kokonaisuus sosiaalipedagogiseen 

483. Pakkanen 1982, 4, 24; Kaukovalta 1934, 520, 548.
484. Niini 1946, 65–67.
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näkemykseen pohjautuva. Puitteetkin olivat pedagogisesti suunniteltuja ja lasta 
arvostavia, ja vanhempien tukeminen oli otettu monipuolisesti huomioon. Torni-
ossa alkaneesta toiminnasta käytettiin niin ikään nimitystä kansanlastentarha, mutta 
pedagogisena perusajatuksena oli siellä kaikille avoin ja senhetkistä yhteiskunnal-
lista tasa-arvoa sekä yhteistoimintaa edistävä päämäärä. Lastentarhatyön tavoit-
teissa ilmeni selkeästi Uno Cygnaeuksen sekä Friedrich Fröbelin varhaiskasvatus- 
ja kansanopetusnäkemys, jonka lähtökohtiin aloitteellinen kansakouluntarkastaja 
Kerkkonenkin oli henkilökohtaisesti tutustunut ulkomaanmatkallaan. Torniossa 
ilmeni muita paikkakuntia selkeämmin lastentarhatyön yhdistyminen laajempaan 
kasvatuksen kenttään. Siellä haluttiin kiinnittää vankasti huomiota myös vanhem-
pien valistamiseen ja virkistystoimintaan yhtä lailla kuin lasten vapaa-ajan vieton 
ohjaamiseen ja siihen tarjoutuvien mahdollisuuksien parantamiseenkin.

Kajaanin kaupungin aktiivisuus lastentarhatyön aloittamisessa osoittaa vas-
tuullista paneutumista koulutoimen ylihallitukselta tulleeseen esitykseen. Samalla 
valmistelutyössä käytettiin hyväksi seminaarin paikkakunnalle tuomaa asiantunte-
musta. Kansanlastentarhaa lähdettiin luomaan kunnallishallinnon valmistelukäy-
täntöjen mukaisesti, ja samalla suunnittelun edetessäkin pidettiin huoli siitä, että 
myös keskushallintoon päin viestitettiin valtakunnallisten avustus- ja päätöksen-
teko-ohjeiden tuntemusta. Kaupungin päättäjät osasivat taloudellisesta epävarmuu-
desta huolimatta katsoa pitkäjänteisesti tulevaisuuteen ja perustivat kunnallisen las-
tentarhan, mikä oli tuohon aikaan 1910-lukua maassamme harvinaista. Lastentar-
hatyön edistäjien nopeisiin laajentamispyrkimyksiin valtuusto ei kuitenkaan suos-
tunut.

Lastentarhan perustamista aktiivisesti ajaneiden joukossa oli Raahessakin 
seminaarin paikkakunnalle tuomia opettajia. Toisaalta ei ole myöskään syytä unoh-
taa niitä filantrooppisia näkemyksiä, jotka edistivät kaupungissa varhaislapsuuteen 
liittyvää vastuullisuutta. Lastentarhatoiminnan aloitus viivästyi avainhenkilön kuo-
leman vuoksi, mutta on mielenkiintoista havaita, että arvokkaaksi koettu hanke 
edistyi kaupungissa ja sai valtaosan rahoituksestaankin talkoohenkisen työn tulok-
sena. Kemissä taas maailman epävakaan yleistilanteen ja teollisuuden taloudellisen 
ahdingon vuoksi lyhyeksi jääneen lastentarhatoiminnan voi nähdä jatkona 
1800-luvun teollisuuslaitosten patriarkaaliseen vastuunkantoon ja oman työväestön 
etujen ajamiseen. Perheiden näkökulmasta se oli selkeästi kotikasvatuksen tuke-
mista.

Luonnehdinta osoittaa, että vastoin yleisiä ennakko-oletuksia lastentarhojen 
alkuvaiheet eivät olleet kiinni varallisuudesta vaan enemmänkin siitä, kuinka hyvin 
varhaislapsuuteen liittyvän kasvatuksen merkitys yhteiskuntaa kehittävänä tekijänä 
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oivallettiin. Kaupunkien päättäjien tekemät ratkaisut eivät perustuneet kaikkialla 
taloudellisiin voimavaroihin vaan ensisijaisesti lastentarhatyön kasvatuksellisen 
merkityksen arvostamiseen. Oulun kaltaisessa varakkaassa kaupungissa oltiin val-
miita vastaanottamaan huomattava lahjoitus, mutta ei haluttu ottaa siihen liittyvää 
vastuuta toiminnan ylläpidosta ja jatkuvasta kehittämisestä. Päätös syntyi taloudel-
listen arviointien pohjalta. Kajaanissa valtuuston jäsenten ja vastuullisten virka-
miesten asenne oli varhaiskasvatuksen näkökulmasta katsottuna velvollisuudentun-
toinen ja kasvatuksen merkityksen ymmärtävä. Se oli sosiaalipedagogisesti painot-
tunut ja siten myös yhteiskunnan saamaa etua korostava. Torniossa laaja-alaisen 
vanhempien yhteistyön päämääräksi oli selkeästi asetettu kaupungin yleisen kasvu- 
ja kasvatusilmapiirin muuttaminen ja kansansivistyksen lisääminen. Vastakkaisena 
voimana taas olivat Venäjän korkeimman hallinnon rajakaupungille asettamat vaa-
timukset. Niiden täyttäminen ohitti kaupungin sisäisen kasvatus- ja opetustavoit-
teiston hyväksi toimimisen.

Uuden hankkeen toteutumisessa on kyse aina myös aktiivisten toimeenpanijoi-
den löytymisestä. Tarvitaan kasvatusideasta tietoisia henkilöitä, jotka ovat valmiita 
työskentelemään ennakkoluulottomasti hyväksi näkemänsä asian puolesta. Opetta-
jien keskuudessa kasvatuksen perustan merkitys ymmärrettiin, ja siksi paikalliset 
opettajavoimat toimivat useilla paikkakunnalla lastentarhatyön vankkana tukijouk-
kona ja aloitteiden tekijöinä. Heidän lausuntoinaan on myös toimintakertomuksiin 
ja annettuihin arviointeihin kirjattu useita lastentarhatyön myönteisten vaikutusten 
kuvauksia ja lastentarhalaisten koulunkäynnin aloittamisen vaikeuksilta vältty-
mistä. 1900-luvun alussa vallinnut keskushallinnon toimintamalli osoitti paikallis-
tason toimintaa tukeneiden toimenpiteiden merkittävyyden. Yhteinen kokoontumi-
nen 17. yleiseen kansakoulukokoukseen Helsinkiin, osoitti kasvatuksen asiantunti-
joiden vuorovaikutuksen tarkoituksenmukaisuuden. Lastentarhatyö oli olennainen 
osa ennalta ehkäisevää kasvatusta, joka toteutui koulutoimen ylihallituksen, sen 
kansakoulu- ja lastensuojeluosaston sekä eri tason tarkastajavoimien yhteisten 
ohjaustoimien turvin. Tähän kokonaisuuteen kuului myös järjestöjen ja yksityis-
henkilöiden työ arvokkaaksi kokemiensa kasvatuspäämäärien hyväksi.

Valtionapumenettely rohkaisi lastentarhojen ylläpitäjiä hankkimaan muita 
rahoituksen järjestämisen muotoja etsittäessä ylläpitäjän vastuulle jääneen kahden 
kolmasosan suuruisen menoerän katetta. Keskeistä valtion tukitoimissa oli avun 
saamisen ehtojen määrittely. Siten varmistettiin lastentarhojen riittävät toimitilat, 
pätevä opettaja kullekin lapsiryhmälle ja lasten perusterveydenhoitoon kuuluva 
päivittäinen lämmin ateria. Valtionapukäytännön luominen ja asetettujen perus-
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edellytysten määritteleminen oli valtiopäivien enemmistön ja keskushallinnon 
rakentava päätös, joka tuki lastentarhojen laaja-alaista pedagogista merkitystä.
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4 Kehittämispyrkimykset itsenäisyyden 
alkuvuosikymmeninä (1918–1938)

4.1 Kouluhallitus ja lastentarhatoiminta 

Suomen itsenäistymisen jälkeen määräytyi maamme opetus- ja kasvatustoimen hal-
linto opetusministeriön alaisuudessa uudistuneen kouluhallituksen organisaation 
mukaisesti485. Muutos tapahtui ajankohtana, jolloin kansakoulunopettajat olivat 
toisen kerran käyttäneet joukkovoimaa omien vaatimustensa läpiviemiseksi. Kou-
luhallitus oli jo sortokauden lopulla koettu poliittiseksi vallankäyttäjäksi, ja se oli 
joutunut opettajayhdistyksien kritiikin kohteeksi. Muutoksen yhteydessä opettajat 
eivät saaneet edustajiaan kouluhallituksen jäseneksi, mutta saivat valita jäsenet 
perustettavaan opettajaneuvostoon. Sen tehtävänä oli antaa lausuntoja ja tehdä esi-
tyksiä kouluhallitukselle ja valtioneuvostolle.486 Elokuussa 1918 annetulla asetuk-
sella487 kouluylihallituksen nimi muutettiin kouluhallitukseksi ja virasto jakaantui 
kolmeen osastoon, jotka olivat oppikoulu-, kansanopetus- ja lastensuojeluosasto. 
Kunkin osaston toiminnasta vastasi ylijohtaja. Osastolla työskentelevät kouluhalli-
tuksen jäsenet nimettiin kaikki tasavertaisiksi kouluneuvoksiksi. Osastot vastasivat 
tehtävistään itsenäisesti, mutta asian niin vaatiessa ne kokoontuivat myös yhteisis-
tuntoihin. Varhaisimpiin ikävuosiin liittyvä opetus ja kasvatus kuuluivat käsiteltä-
vän asian painotuksesta ja näkökulmasta riippuen joko kansanopetus- tai lastensuo-
jeluosastolle. 488

Asetuksen määrittelemän tehtäväjaon mukaan kansanopetusosaston tuli valvoa 
ja ohjata alempia ja ylempiä kansakouluja jatko-opetuslaitoksineen samoin kuin 
lastentarhoja, yksityisiä valmistavia kouluja, kansanopistoja ja työväenopistoja. 
Osaston alaisuuteen kuuluivat kansakoulunopettajaseminaarit sekä ammattikoulu-
jen opettajainvalmistuslaitokset.489  Lastensuojeluosaston alaisia olivat valtion 
yleiset kasvatuslaitokset, valtion ja yksityisten lastensuojelulaitokset, aistiviallisten 
ja tylsämielisten kasvatus- ja hoitolaitokset sekä niiden opettajanvalmistuslaitokset. 
Valtionavustusten osalta asiat ylittivät tehtäväjaon rajat ainakin lastentarhojen ja 

485. Itsenäisen Suomen senaatti jakautui autonomian ajan hallintorakenteen mukaisesti toimituskun-
tiin. Kirkollistoimikunnan nimi laajeni kirkollis- ja opetustoimikunnaksi. Vuoden 1918 lopulla toimitus-
kunnat muuttuivat ministeriöiksi, jolloin koulutoimi kuului opetusministeriön alaisuuteen.
486. Rantala 2003a, 97; 2003b, 169–170.
487. Asetus kouluhallituksen uudelleenjärjestelystä 2.8.1918. 
488. Asetus kouluhallituksen uudelleenjärjestelystä 2.8.1918; Somerkivi & Cavonius & Karttunen 
1979, 60.
489. Asetus kouluhallituksen uudelleenjärjestelystä 2.8.1918. 



-seimien anomuksia käsiteltäessä, sillä avustusanomuksia ohjattiin kansaopetus-
osastolta myös lastensuojeluosastolle, jolla oli valtuudet myöntää rahavaroja koti-
kasvatusta tukevan toiminnan ja ehkäisevän lastensuojelutyön sekä orpokotiavus-
tusten varoista.490  

Hallinnonuudistus merkitsi sitä, että osastot toimivat päätöksenteossaan itse-
näisesti ja kokoontuivat vain asioiden niin vaatiessa yhteisistuntoihin, mikä tar-
koitti kaikkien kouluneuvoksien yhteistä päätöksentekoa. Organisaatiomuutoksen 
aikaansaamiseen olivat ratkaisevasti vaikuttaneet kesäkuun alussa vuonna 1917 yli-
johtajaksi nimitetyn Mikael Soinisen aktiivisuus ja kehittämispyrkimykset, jotka 
johtivat vielä uuden, ruotsinkielisen osaston perustamiseen vuonna 1920. Hän 
tukeutui monipuoliseen asiantuntemukseensa ja laajaan henkilökohtaiseen koke-
mukseensa491 ja asetti maan koulutoimen kehittämiselle tavoitteita, jotka tähtäsivät 
kaikkien lasten elinolosuhteiden paranemiseen. Niihin kuuluivat yleisen oppivel-
vollisuuden aikaansaaminen ja alakansakoulun järjestäminen kaikkialla niin, että se 
sisältyy oppivelvollisuuteen. Hän piti tärkeänä lastensuojelutyön vireille saamista 
koko maassa.492 Edellä mainituista aiheista muodostui 1920-luvun alkaessa lasten-
tarhatyötä sivuavia kehittämiskohteita, joiden hyväksi kouluhallitus aktiivisesti 
työskenteli. Tehtäväänsä paneutui samanaikaisesti myös valtioneuvoston asettama 
valtionhallinnon virastouudistuksen työryhmä, jonka toimeksiantona oli keventää 
nuoren itsenäisen valtion hallintorakennetta ja saada aikaan taloudellista sääs-
töä493.

4.1.1 Lastentarhanopettajien valtakunnallinen yhteistyö

Lastentarhanopettajien keskinäinen yhteistyö ja pyrkimys lastentarhoja koskevan 
hallinnon tehostamiseen käynnistyivät vuonna 1919, kun perustettiin valtakunnal-
linen lastentarhanopettajayhdistys. Jo ensimmäisessä perustavassa kokouksessa 
yhdistyksen jäsenet päättivät tehdä kouluhallitukselle esityksen valtakunnallisen 
lastentarhojen tarkastajan eli ”lastentarhakonsulentin” viran perustamisesta koulu-
hallitukseen494. Tavoitteena oli, että tarkastaja saisi ohjaus- ja neuvontatyöllään 
aikaan toiminnan yhtenäisyyttä ja samalla opastaisi uusien lastentarhojen perusta-

490. Lujala 1998, 45. 
491. August Mikael Soininen (vuoteen 1907 asti Johnsson) oli toiminut oppikoulun opettajana, kansa-
kouluntarkastajana, seminaarinjohtajana sekä kasvatus- ja opetusopin professorina, jonka toimialaan 
kuului erityisesti opettajien jatkokoulutus. Hän oli lisäksi tuottelias kirjoittaja. Somerkivi & Cavonius & 
Karttunen 1979, 60 ja 160.
492. Somerkivi & Cavonius & Karttunen 1979, 60–62.
493. Virastokomitean mietintö 1 1921.
494. Åsvik 1999, 11, 13; KH VII, Ca 1. Pk 28.2.1919 § 3.
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misessa sekä muutoinkin edistäisi työtä. Lastentarhojen toimintaolosuhteet oli 
koettu tasoltaan varsin vaihteleviksi ja monilla paikkakunnilla myös hyvin puut-
teellisiksi. Lastentarhanopettajat yrittivät yhteistoimin saada oman opetus- ja kas-
vatustehtävänsä kokonaistilanteen kohentumaan. Kouluhallitus käsitteli tarkastaja-
kysymystä useaan otteeseen ja päätti lopulta nimittää lastentarhanjohtaja Elsa 
Boreniuksen määräaikaiseksi tarkastajaksi. Hänen tuli tarkastaa kaikki maamme 
lastentarhat sekä niiden sijaintipaikkakunnilla olevat lastenseimet ja päiväkodit. 495

Kouluhallitus tuki samanaikaisesti lastentarhatyötä kansakoulukokousten jär-
jestämiseen liittyneellä uudella käytännöllä. Lastentarhanopettajille tarjottiin mah-
dollisuutta osallistua eri opettajaryhmien välisen yhteistyön, kun seitsemänteen-
toista yhteiseen kansakoulukokoukseen saivat kutsun kaikkien kansanopetusosas-
ton alaisten opettajaryhmien edustajat. Kesäkuussa 1919 järjestetyn kokouksen esi-
telmissä käsiteltiin sivistystyön ja opetussuunnitelman uudistamista, kasvatuksen 
eettisiä kysymyksiä, kansakoulua yhteiskunnallisena laitoksena, opettajien asemaa, 
kouluterveydenhuoltoa ja eri oppiaineiden erityiskysymyksiä. Muina aiheina olivat 
kansanopistojen merkitys, vapaan sivistystyön asema sekä lastentarhojen yhteis-
kunnallinen ja kasvatuksellinen merkitys. Viimeksi mainitun esitelmän piti tuolloin 
lastentarhanjohtajana toiminut Elsa Borenius. Puheenvuoronsa aluksi hän viittasi 
kokouksen yhteydessä järjestettyyn lastentarhatyön näyttelyyn, joka ”antaa koko-
naiskuvan lastentarhan kasvatuskeinoista ja menettelytavoista”. Hän määritteli las-
tentarhaikäisten kasvatukselle tuolloin vallinneen käsityksen mukaisesti kaksi pää-
tarkoitusta. Toinen oli lapsen kasvun ja kehityksen edistäminen ja toinen suojan ja 
hoidon antaminen köyhille lapsille sillä aikaa, kun heidän vanhempansa ovat 
työssä.496 

Borenius totesi, että lastentarhan esimerkkinä on alusta alkaen ollut koti, pie-
nen lapsen luonnollinen kasvupaikka, mutta rakkaus ja äidinvaisto eivät riitä. Nais-
ten tuli hänen mukaansa olla tietoisia kasvatustehtävästään ja valmistautua siihen. 
Henriette Schraderin497 työstämiin Pestalozzin ja Fröbelin ajatuksiin viitaten 
Borenius korosti, että lapsi tarvitsee isän suojaa ja äidin rakkautta. Jos hän ei saa 
huolenpitoa kodissaan, ”tulee hänen saada sitä julkisen kasvatuksen kautta”. Semi-
naarin lastentarhojen valmistavat luokat eli alkuopetukseksi muuttunut toiminta ei 

495. Hänninen & Valli 1986, 123–124; Lujala 1998, 51.
496. Kerkkonen 1919, 8.
497. Henriette Schrder-Breymann oli Fröbelin oppilas, josta tuli Berliinissä sijaitsevan Pestalozzi-Frö-
bel-Haus-seminaarin perustaja. Hänen oppilainaan Watzumissa olivat olleet suomalaisista lastentarhan-
opettajista Uno Cygnaeuksen koulutukseen lähettämät neljä oppilasta, ja Berliinissä opiskeli parikym-
mentä vuotta myöhemmin kansanlastentarhatoiminnan Helsingissä aloittanut Hanna Rothman. Hänni-
nen & Valli 1986, 45.
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vastannut Boreniuksen mukaan vuoden 1919 ”nykyaikaista” käsitystä lastentar-
hasta. Koulun osaksi muuttuneen lastentarhan lähtökohtana oli ”saksalainen yhteis-
kunnallis-kasvatuksellinen harrastus”. Suomalaisten filantrooppisista syistä synty-
neiden lastentarhojen tehtävänä oli auttaa ja tukea vanhempia siten, että kasvatuk-
selliset näkökohdat ovat ensisijaisia. Kotikasvatuksen tukemisen tuli kohdistua 
myös vanhempiin esimerkiksi kodeissa käymisen ja äitien kokousten muodossa. 
Vanhempien edesvastuun- ja velvollisuudentunnetta vahvistavaksi nähtiin sisään-
kirjoitus- ja ruokamaksu.498 Borenius määritteli lastentarhatoiminnan selkeästi 
sosiaalipedagogiseksi työksi, jolla oli yhteydet paitsi kansanopetuksen tason kohot-
tamiseen myös lastensuojelulliseen lasten hyvien elinolosuhteiden turvaamiseen. 
Työn avulla autettiin turvattomia lapsia saavuttamaan paremmissa elinolosuhteissa 
elävien ikätoveriensa tieto- ja taitotaso. Samalla lastentarhatyön kokonaisuuteen 
kuului kiinteä yhteistyö kotien kanssa, mikä tarkoitti myös vanhempien auttamista 
ja ohjaamista heidän kasvatustehtävässään.

Lastentarhatoiminnan aseman vankentamista ajoi kansakoulukokouksen 
yhdeksi osaksi kuulunut alan opettajien oma erikoiskokous, johon osallistui lähes 
sata lastentarhanopettajaa eri puolilta maata. Määrä kuvasti aktiivista osanottoa, 
sillä maassamme oli tuolloin yhteensä 64499 valtionapua saanutta lastentarhaa, 25 
niistä Helsingissä. Ensimmäisenä lastentarhanopettajien oman kokouksen teemana 
oli ”lastentarhojen tulevaisuus ja miten niitä olisi vastaisuudessa järjestettävä”.500

Aiheen synnyttämästä keskustelusta voi päätellä, että alkuopetuksen ja lastentarho-
jen kasvatustehtävien eroja ja yhtäläisyyksiä koskeva keskustelu oli alkamassa. 
Kokouksen vilkas ajatustenvaihto päätettiin koota ponsiksi, joita valmistelemaan 
valittiin nelihenkinen valiokunta501.

Kolmantena kokouspäivänä hyväksytty ponsiehdotus sisälsi esityksen lasten-
tarhojen lukumäärän lisäämisestä ja lastentarhakasvatusta, henkilökunnan päte-
vyyttä ja koulutusta koskevia kannanottoja. Keskeisenä asiana korostettiin sitä, että 
nuorimpien lasten kasvatus vaati koulujen käytännöstä poikkeavia menetelmiä, 
koska lastentarhalaiset ja koululaiset ovat kehitystasoltaan erilaisia. Myös lastentar-
hanopettajien koulutuksen tuli sen vuoksi tapahtua erillisissä seminaareissa, joihin 
pääsyvaatimuksena piti olla 18 vuoden ikä ja tyttökoulun kurssi. Aikaisempiin kou-
lutusratkaisuihin paluuseen viittasi puolestaan ponsi, jonka mukaan johtajiksi aiko-

498. Kerkkonen 1919, 138–142.
499. Hänninen & Valli 1986, 138–139.
500. Kerkkonen 1919, 292.
501. Kerkkonen 1919, 292. Valiokunnan jäseniksi valittiin Ebeneserkodin johtajatar Elisabeth Alan-
der, lastentarhan johtajatattaret Elsa Borenius ja Sulo Warheenmaa sekä Helsingin kaupungin lastentar-
hain tarkastaja Thyra Gahmberg. 
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ville tuli järjestää jatko-opetusta.  Kokous katsoi lastentarhojen toiminnan tarkoi-
tuksenmukaisuuden edellyttävän, että opettajien ja johtajien tehtäviin palkataan 
perusteellisen ammattikoulutuksen saaneita henkilöitä.502 Lastentarhatyön kan-
nalta oli ajankohtaista painottaa sekä toiminnan laajentamista että hyvin koulutetun 
henkilökunnan palkkaamista. Valtiovallalle kohdistettiin myös vaatimus koulutuk-
sen kehittämisestä, mikä edellytti koulutuksen valtionapuosuuden lisäämistä.

4.1.2 Tavoitteena lapsilaki

Kouluhallituksen lastensuojeluosasto oli pohjoismaisen ja laajemman eurooppalai-
sen yhteistoiminnan tuloksena päätynyt sisäisissä pohdinnoissaan arvioon, jonka 
mukaan maamme lasten ja nuorison kasvuolot ja erityisesti lastensuojelu eivät itse-
näisessä Suomessa vastanneet ajan vaatimusten mukaista sivistysvaltion tasoa. Sen 
vuoksi kouluhallitus pyrki jälleen aktiivisesti lainsäädännöllisiin uudistuksiin ja 
kansainväliseen yhteistyöhön sekä henkilökunnan kouluttamiseen ja alan yhteisten 
neuvottelupäivien järjestämiseen. Ensimmäisenä toimenpiteenä kouluhallitus sel-
vitti alle kouluikäisten kasvatusta ja hoitomuotoja sekä lastensuojeluoloja kerää-
mällä koko maasta kyselyn avulla tiedot kaikista niistä kunnallisista ja yksityisistä 
tahoista, järjestöistä ja laitoksista, jotka työskentelivät eri kunnissa lasten ja nuorten 
hyväksi. Kouluhallitus myös hankki yksityiskohtaista tietoa siitä, missä määrin 
kunnat olivat ottaneet vastuuta kyseisen toiminnan ylläpitämisestä tai avustami-
sesta. Selvityksen yhteenvetotiedot olivat käytettävissä jo vuoden 1919 aikana.503  

Perusteellinen uusi suunnitteluvaihe oli alkanut kouluhallituksen aloitteesta. 
Pian nimittämisensä jälkeen, vuoden 1918 lopulla, osasto teki senaatille ehdotuksen 
lainsäädännön valmistelemisesta. Kirkollis- ja opetustoimituskunta kutsui tämän 
uuden komitean puheenjohtajaksi lastensuojeluosaston päällikön Adolf von Bons-
dorffin. Komitean tehtävänä oli laatia ehdotukset ”sellaisiksi lakisäännöiksi perus-
teluineen, jotka ovat tarpeen tehokkaan lastensuojelun aikaansaamiseksi 
maassa”.504 

Komitean mietintö luovutettiin valtioneuvostolle huhtikuun lopussa 1921. 
Siinä korostettiin lasten kasvuolosuhteiden merkitystä ja kotikasvatuksen ratkaise-
vaa asemaa lasten, maamme tulevien kansalaisten, kasvussa. Yhteiskunnan tuli 
elinkeinojen ja olosuhteiden muuttuessa olla aikaisempaa enemmän perheiden 
tukena: 

502. Kerkkonen 1919, 297–298.
503. Lujala 1998, 46; KA, KH VII. Kiertokirjeet 1918–1919. Da 2. 
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”Perhe ja suku ovat kerran olleet se yhteiskuntalaitos, jolle kasvavien ihmisten 
hoito ja kaikinpuolinen suojelu oli uskottu. Perheen ei ole enää mahdollista 
samalla tavoin kuin ennen täyttää näitä tehtäviä … Kun koti on yhteiskunnalli-
sen elämän solu, täytyy sen heikontumisen vaikuttaa haitallisesti koko yhteis-
kuntaelimistöön.”

Tällaiseen kehitykseen johtaneita syitä olivat lisääntyvä tehdastyö, vanhempien 
ohjauksen puuttuminen sekä äitien ja sisarien taloudellinen pakko työskennellä 
kodin ulkopuolella. Muita lapsiin heijastuneina perheiden ongelmia aiheuttivat syn-
tyvyyden väheneminen, pikkulasten kuolleisuus, asuntokurjuus ja huonot tervey-
delliset olot. Näiden perustelujen pohjalta sosiaalipolitiikassa tuli komitean mie-
lestä 

”… vaatia, että kasvava polvi ei saa joutua sen kasvatukselle epäedullisen 
yhteiskunnallisten olosuhteiden uhriksi …”.505

Alle kouluikäisten lasten kasvatuksen laiminlyöminen oli osaltaan yhteiskunnan 
muuttuneiden olosuhteiden aiheuttamaa, ja yhteiskunnan tulikin siksi komitean 
mielestä hyvittää lapsille aiheutetut menetykset ja kodeille aiheutuneet ongelmat 
yhteiskunnan tukitoimilla. Näin julkisen kasvatuksen järjestämistavoitteessa ja val-
tiolle asetetuissa tehtävissä on nähtävissä selkeä yhteys yhteiskunnan muutokseen 
ja siitä johtuvaan pyrkimykseen kehittää uusia instituutioita, tässä tapauksessa kas-
vatuksen tukitoimia.

Komitea pohti lastenkasvatuksen laiminlyöntien korvaamista myös lain nimeä-
misen perusteluissa. Suojelu-sanan synonyymeinä olisivat voineet työryhmän mie-
lestä tulla kysymykseen myös käsitteet ”hoito” ja ”kasvatus”, mutta niiden molem-
pien koettiin sisältävän tiettyjä rajoituksia. Hoito tarkoitti komitean mukaan ensisi-
jaisesti ruumiillisesta kehityksestä huolehtimista ja kasvatus taas älylliseen, ruu-
miilliseen ja siveelliseen kehitykseen kohdistuvia toimenpiteitä. Kasvatus ei sisäl-
tänyt erilaisia valvontaa ja kotihoitoa koskevia auttamistoimia yhtä vähän kuin sää-
dettyjä kieltoja ja rankaisumääräyksiäkään. Vastaavasti komitea joutui periaatteel-

504. Yhteiskunnan lasten- ja nuortensuojelu 1921, 1–2. Työryhmään nimitettiin puheenjohtajan lisäksi 
kahdeksan muuta jäsentä: oikeusneuvos Axel Fredrik Charpantier, dosentti Alexander Wilhelm Gadolin, 
kouluneuvos Juho Heikki Tunkelo, kouluneuvos Erik Fredrik Hjalmar Mandelin, vapaaherratar Sophie 
Mannerheim, rouva Ester Hällström, kirkkoherra Arthur Henrik Saarnio ja maanviljelijä Eskel Anttila. 
Lakitieteiden tohtori Charpantier joutui komitean työn alkaessa vetäytymään työskentelystä tultuaan 
valituksi maan oikeuskansleriksi, ja hänen tilalleen nimitettiin vanhempi hallintosihteeri Oskar Möller. 
Pian erosi myös lakitieteiden tohtori Gadolin, koska hän siirtyi professoriksi Turun akatemian valtiotie-
teelliseen tiedekuntaan. Toukokuussa 1920 komitean jäsenten määrä väheni kuuteen, kun rouva Häll-
ström avioitui maan presidentin, K. J. Ståhlbergin kanssa eikä hän sen jälkeen osallistunut komitean 
työskentelyyn.
505. Yhteiskunnan lasten- ja nuortensuojelu 1921, 6–8.
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listen kysymysten eteen pohtiessaan lain sisällön laajuutta. Ratkaisuksi esitettiin 
lasten- ja nuorisonsuojelun kaikkien osa-alueiden yhtäaikaista järjestämistä.506

Päätöksen taustalla oli maassamme aiemmin valmistellun lastensuojelulainsäädän-
nön viivästyminen; ensimmäinen selkeä esitys oli tehty jo vuonna 1905, mutta sii-
hen sisältynyt lakiesitys ei saanut lainvoimaa. Valmistelutyön linjanvalinnalle tar-
josi vankan perustan työryhmän jäsenten laaja kansainvälinen asiantuntemus sekä 
Euroopan eri maista hankitut vertailutiedot.

Komitean esittämät lastentarhatoimintaa koskevat ehdotukset kuuluivat lasten 
kotikasvatuksen tukemiseksi nimettyyn asiakokonaisuuteen. Peruslähtökohtana 
lastensuojelussa olivat yhteiskunnan taholta tulevat tuki- ja auttamistoimenpiteet 
silloin, kun oman kodin ja perheen kyky hoitaa, kasvattaa ja suojella lastaan ei ollut 
riittävä. Lastensuojelun pääpainon tuli olla juuri kodin ja perheen tukemisessa ja 
avustamisessa, koska ne muodostivat lasten tärkeimmän elinympäristön ja olivat 
samalla yhteiskunnan selkärankana. Lastensuojelun tukimuodoiksi komitea esitti 
useita eri malleja, niin että paikalliset ja eriytyvät tarpeet voitiin huomioida. Tavoit-
teeksi asetettiin huomion kiinnittäminen lasten fyysiseen kehitykseen ja terveyden 
edistämiseen, sairaalloisten lasten auttamiseen ja yleisen terveydenhoidon kehittä-
miseen. Tuli myös auttaa ja ohjata äitejä omien lastensa hoidossa ja järjestää tarvit-
taessa kotikasvatusta korvaavaa toimintaa varsinkin silloin, kun äidit ansiotyönsä 
vuoksi eivät voineet omia lapsiaan hoitaa. Näitä tarkoituksia palvelevina tukimuo-
toina esiteltiin lastenhoidon tunnetuksi tekemistä edistävien järjestöjen työtä, neu-
vonta-asemien perustamista, kätilöiden toimenkuvan laajentamista, lastenhoidon 
opetusta pakollisena aineena tyttökoulujen opetussuunnitelmassa, lastenseimien 
perustamisen tarpeellisuutta ja niiden henkilökunnan kouluttamista, lastentarhojen 
perustamista ja niiden tehtäväkuvan selkiyttämistä. Tarvittiin myös lisää lastentar-
hoihin liittyviä päiväkoteja ja kesäsiirtolatoiminnan kehittämistä. Eri tukimuotojen 
ylläpitäjiksi velvoitettiin paitsi valtio ja kunnat myös ne työnantajat, joilla on pysy-
västi ja runsaasti naistyöntekijöitä.507 Ratkaisujen tuli näin olla kunta- ja työnanta-
jakohtaisia, sillä naisten työssäkäynti lisäsi asuinseudun ehkäisevän lastensuojelu-
työn tarvetta. 

Komitean mietinnössä lastentarhat määriteltiin ehkäisevään lastensuojeluun 
kuuluviksi. Niihin tuli ottaa alle kouluikäisiä lapsia aina kolmesta ikävuodesta ylös-
päin. Olennaista myös oli, että lastentarhat määriteltiin lastenhuoltolaitoksiksi, 
joissa lapset saavat ohjatun työjärjestyksen lisäksi pitemmän aikaa päivästä hoitoa 
ja suojaa ja siten ”pelastuvat hoidottomuudesta ja huonon ympäristön vaikutuk-

506. Yhteiskunnan lasten- ja nuortensuojelu 1921, 9–12.
507. Yhteiskunnan lasten- ja nuortensuojelu 1921, 61–69. 
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silta”.508 Mietinnössä otettiin selvästi kantaa lastentarhan tehtäviin ja nähtiin ne 
myös suojelukasvatuksena eli alkuopetusta laajempana työsarkana. Mukana oli las-
tensuojelun määrittelyn mukainen vähäosaisten auttamispyrkimys ja selkeä sosiaa-
lipedagoginen näkökulma. Lastentarhapäivän kestonkin tuli tarvittaessa laajeta yli 
neljän tunnin mittaiseksi. Samoin tuli lisätä ja monipuolistaa jokaisen lapsen ja nuo-
ren kasvatuspäämääriä hyödyntäviä työmuotoja. Lastentarhojen tehtäviin haluttiin 
aikaisempaa laajemmin liittää kouluikäisiin kohdistuvaa päiväkotitoimintaa, joka 
auttaisi koululaisia koulutehtävissä, tarjoaisi mahdollisuuksia ”huvilukemiseen ja 
leikkeihin”, antaisi tilaisuuden erilaiseen työhön ja huomioisi lasten luonnollisen 
toimintahalun. Mietinnössä haluttiin myös korostaa, että ehkäisevän lastensuojelun 
käsittelyssä komitea oli alusta alkaen ollut yksimielinen509.

Lastensuojelukomitean työn perusperiaatteena oli ollut, että lastensuojelu 
ymmärrettiin laaja-alaisesti ennaltaehkäisevään sosiaalipolitiikkaan kuuluvaksi, 
joten vastuu siitä oli yhteiskunnalla. Valtion tuli huolehtia ”lasten pelastamisesta 
yhteiskunnalle ja heidän kasvattamisestaan käyttökelpoisiksi kansalaisiksi”. Piti 
myös valvoa, ettei yhteiskunnalle tullut laiminlyöntien vuoksi kannettavaksi liian 
suurta hyödytöntä painolastia, millä haluttiin korostaa juuri ennalta ehkäisevän ja 
sosiaalipedagogisen näkökulman merkitystä. Periaatteiden toteuttamista varten laa-
dittiin lakiesitys, niin kutsuttu lapsilaki. Esityksen mukaan toimenpanovastuu tuli 
kunnallisille lastensuojelulautakunnille, joiden kokoonpanon laaja-alaisuudesta ja 
koosta annettiin esitykset. Vastaavasti määriteltiin lastensuojelulautakunnan tehtä-
vät ja toimenpiteet, joihin lasten ja nuorten suojelussa tulee ryhtyä. Tehtäviin kuului 
ammattiholhouksen järjestäminen, kasvattilapsien valvonta, turvattomista lapsista 
huolehtiminen ja huolenpito koulunkäyntinsä laiminlyöneistä, siveellisesti turmel-
tuneista ja kodeissaan laiminlyödyistä lapsista ja nuorista. Yhden kohteen muodosti 
kotikasvatuksen tukeminen. Koska erityiskasvatus kuului kouluhallituksen lasten-
suojeluosaston tehtäviin, lastensuojelulautakunnan tehtävissä mainittiin myös huo-
lenpito lapsista, jotka ovat selväsi älyllisesti jälkeenjääneitä, psyykkisesti epänor-
maaleja, epileptikkoja tai vammaisia. Heidän huoltonsa tuli tapahtua erityislaitok-
sissa tai yhteistyössä kansakoulun johtokunnan kanssa.510

Komitean pyrkimyksenä oli lapsen edun laaja-alainen suojeleminen, joka ulot-
tuisi kaikkiin olosuhteisiin ja ajanmukaistaisi kansainvälisen esimerkin mukaan 
yhtä aikaa kaiken lapsia koskevan lainsäädännön. Näin valmistelutyötä ohjasi aja-
tus, jonka mukaan maan lastensuojeluviranomaisten tulee huolehtia kaikesta siitä 

508. Yhteiskunnan lasten- ja nuortensuojelu 1921, 66–67.
509. Yhteiskunnan lasten- ja nuortensuojelu 1921, 67–68.
510. Virastokomitean mietintö 1 1921; Lujala 1998, 47–48; Pulma & Turpeinen 1987, 144–147.
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suojelusta, jota alaikäiset tarvitsevat kodin ja koulun ohella. Viranomaisen ase-
massa korostettiin sitä, ettei asioita hoitavalle ”elimelle ole annettava ainoastaan 
velvollisuuksia, vaan se on myöskin varustettava kaikilla tähän tarkoitukseen tar-
vittavilla voimakeinoilla”.511 Kuntatasolla lastensuojeluvastuun tuli jakautua kah-
delle viranomaiselle, lastensuojelulautakunnalle ja koululautakunnalle. Lastensuo-
jelulautakunnan tuli tukea ja auttaa koteja lasten kasvatuksessa ja jakaa tarpeen tul-
len kotien kanssa velvollisuus huolehtia lasten eduista. Koululautakunnan taas tuli 
hoitaa ”koulua lastentarha-asteelta alkaen aina nuorukaisen ja neitosen ammattikas-
vatukseen saakka, siis kaikin puolin ottaa varteen kasvavan polven opetuksen ja 
kehityksen tarve”.512 Lastentarha määriteltiin mietinnössä näin osaksi lastenhuol-
toa ja kansanopetusjärjestelmää ja nähtiin siis koulutoimen ja lastensuojelun yhteis-
työn alueena ja molempien vastuunalueeseen kuuluvana velvoitteena.

Komitea ei tehnyt yksityiskohtaista esitystä lakitekstiksi lain periaatteiden sel-
keästä esittelystä huolimatta, joten valtioneuvosto asetti lastensuojelulain valmiste-
lua varten erillisen lainvalmistelukunnan. Sen työ ei tuottanut näkyvää tulosta, sillä 
valmistelukunta päätyi työskentelyssään odottamaan kuntatasoa laajempien itse-
hallintoalueiden luomista, koska lastensuojelutehtävien hoitamisen uskottiin tule-
van niiden avulla kuntakohtaisia ratkaisuja halvemmiksi.513

Laista käytiin vilkasta julkista keskustelua, johon osallistuivat myös kansalais-
järjestöt. Yhtenä ongelmana pidettiin lain toteuttamisesta seuraavia kustannuksia, 
joista ei voitu esittää tarkkoja arvioita. Muutoinkin lain aikaansaaminen osoittautui 
varsin vaikeaksi, ja asian käsittely siirtyi 1930-luvulle. Osaltaan syynä olivat muut 
samanaikaiset sosiaalilainsäädännön muutokset ja valtion virastohallinnon uudista-
minen.514 Näin jäi toteutumatta mietinnön laatijoiden esitys lapsia koskevan lain-
säädännön kokonaisuudistuksesta ja 1920-luvun alun päätöksenteossa painottuivat 
hallinto-organisaation muutoskysymykset.

Uutta lainsäädäntöä nopeammin tuloksiin johti lastensuojeluosaston työ valta-
kunnallisen täydennyskoulutuksen aikaansaamiseksi. Jo suunnittelun varhaisessa 
vaiheessa sovittiin, että koulutus toteutetaan kahdessa ryhmässä. Toiseen ryhmään 
kutsuttiin turvakotien sekä poika- ja tyttökotien virkailijoita, ja toinen koulutus-
ryhmä varattiin kunnan kasvatuslautakuntien ja lastensuojelun hyväksi toimivien 
yhdistyksien edustajille. Tarkoituksena oli lisätä lastensuojelutyötä tekevien asian-
tuntemusta ja samalla myös kasvattaa heidän työnsä arvostusta. Lisäksi haluttiin 

511. Yhteiskunnan lasten- ja nuortensuojelu 1921, 11, 41.
512. Yhteiskunnan lasten- ja nuortensuojelu 1921, 183.
513. Danielson-Kalmari, 1925, 15.
514. Lujala 1998, 48–49; Pulma & Turpeinen 1987, 149–155; KA, SKS, Tunkelon kokoelma II:1..
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kiinnittää huomiota alalle hakeutumiseen, minkä vuoksi asiasta tiedotettiin myös 
miesseminaarien opiskelijoille.515 

4.1.3 Oppivelvollisuus määrittää alakansakoulun aseman

Oppivelvollisuuden määrittelyä on pidetty yhtenä kansakoulujärjestelmän ja lasten-
tarhatoiminnan toisistaan erkanemiseen johtaneista ratkaisusta, jonka myötä ”las-
tentarhojen etsikkohetki meni ohi”.516  Yleisen oppivelvollisuuden toteuttaminen 
saatiin päätökseen ennen lastensuojelun kehittämiseen tarkoitettua lainsäädäntöä. 
Useita samansuuntaisia, asuinpaikan kunnallismuodosta riippumattomaan koulun-
käyntiin tähtääviä esityksiä oli annettu jo ennen maamme itsenäistymistä; varhai-
simmat aloitteet tehtiin jo 1800-luvun lopulla, jolloin jo pyrittiin saamaan koulu 
maaseudullakin kaikkien lasten ulottuville. Uudistukset olivat rauenneet korkeim-
pien päättäjien kielteisiin kannanottoihin. Selkeä oppivelvollisuus ei vapaaehtoi-
suuden pohjalta ollut toteutunut, joten lisätoimia tarvittiin. Kansakouluväki oli 
aktiivista, ja sen aloitteesta kouluylihallitus teki ehdotuksen oppivelvollisuuskomi-
tean asettamisesta. Kirkollistoimikunnan tuen turvin senaatin talousosasto suostui 
asettamaan komitean, jonka tehtävänä oli laatia ehdotus laiksi kaupunkien yleisestä 
ja maaseudun alueellisesta oppivelvollisuudesta.517 

Oppivelvollisuuskomitea perusteli lain säätämistä valtiollisen ja yhteiskunnal-
lisen kehityksen edellyttämällä sivistyksellä ja kulttuurielämän vaatimuksilla. Kes-
keinen asema oli tasa-arvon pohjalta nousevalla ajatuksella ”yhteisestä ja yhden-
mukaisesta sivistyksestä”. Siihen puolestaan liittyi suomalaisen yhteiskunnan 
vankka kansanvalta, joka taas edellytti kansalaisten korkeaa sivistystasoa. Oppivel-
vollisuutta ei komitean puheenjohtajan, Mikael Soinisen mielestä missään tapauk-
sessa saanut enää siirtää myöhäisempään ajankohtaan.518

Työryhmän esityksen yhteydessä käytiin myös keskustelua vanhempien koti-
kasvatusvelvollisuuden toteutumisesta ja yhteiskunnan vastuulleen ottaman oppi-
velvollisuuden haitoista. Lakia puolusteltiin sillä, että se auttaa huolehtimaan ala-
ikäisistä lapsista silloin, kun vanhemmat laiminlyövät heidän opetuksensa ja siten 
estävät lapsen tiedollisen kehityksen. Lain avulla yhteiskunta suojeli lapsia ymmär-
tämättömiltä ja huolimattomilta vanhemmilta. Toisaalta taas julkisessa keskuste-
lussa epäiltiin, että yleinen oppivelvollisuus rajoittaa vanhempien valtaa kasvattaa 

515. Lujala 1998, 44–46.
516. Hänninen & Valli 1986, 133.
517. Isosaari 1970, 71; Lindström 2001, 52, 54, 58, 63–64.
518. Lindström 2001, 65–66; Somerkivi & Cavonius & Karttunen 1979, 71.
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oma lapsensa parhaan harkintansa mukaan.519 Tämä vastustava kannanotto on 
kautta vuosikymmenien ja -satojenkin ollut yksi yhteiskunnan jakamaan kasvatus-
vastuuseen kielteisesti suhtautuvien tahojen perusargumenteista. Heidän mieles-
tään aikuisten keskinäinen yhteistoiminta ja vastuun jakaminen joidenkin tuntien 
ajaksi ei meidän yhteiskunnassamme voi toimia lasten parhaaksi ja siten olla mah-
dollista.

Keväällä 1917, autonomian aikana, valittiin kouluylihallituksen uudeksi pää-
johtajaksi professori Mikael Soininen. Hänen johdollaan käynnistettiin oppivelvol-
lisuutta koskevan lakiesityksen valmistelu. Alun nopean työskentelytahdin jälkeen 
jouduttiin käymään keskusteluja sekä poliittisista että lain sisällöllisistä kysymyk-
sistä eikä taloudellisia vaikutuksiakaan voitu sivuuttaa. Talousasiantuntijoiden mie-
lestä ”laki oli köyhälle Suomelle liian kallis”.520

4.1.4 Lastentarhat ja alkuopetus

Kokonaiskuva itsenäisyytemme ensimmäisten vuosien aikana vallinneesta lasten-
tarhatyöstä jäisi vaillinaiseksi, jollei tarkasteltaisi myös oppivelvollisuuslain val-
mistelun aikoihin käytyä julkista keskustelua lastentarhatyön ja alkuopetuksen ase-
masta. Alkuopetuksesta ja lastentarhatyöstä kiinnostuneet tahot olivat vuonna 1918 
saaneet oman aikakauslehden, kun Alempi Kansanopetus -lehden jatkajaksi oli 
perustettu Alkuopetus. Tehtäväalueekseen lehti määritteli ”kirkolliset alkukoulut, 
maaseudun ja kaupunkien alemmat kansakoulut, lastentarhat ja kodin alkuopetuk-
sen”.521

Lehden toimituskuntaan kuulunut kouluneuvos Onni Rauhamaa kirjoitti vuo-
den 1919 alussa lapsen luonnollisen kehityksen mukaisen opetuksen puolesta. Hän 
käytti perusteena lastentarhatoiminnan perustajan Friedrich Fröbelin ajatuksia ja 
kehotti samalla ottamaan opetuksessa huomioon lapsipsykologian. Selkeisiin vas-
takkainasetteluihin päätynyt vuoropuhelu alkoi lehdessä vuoden 1919 lopulla, kun 
Hämeenlinnan alakansakouluseminaarin johtaja Aukusti Salo esitti alempien kan-
sakoulujen ja lastentarhojen opettajakoulutuksien yhdistämistä. Salo oli vakuuttu-
nut lastentarhojen merkityksellisyydestä, mihin vaikutti varmasti hänen perehtynei-
syytensä Uno Cygnaeuksen laatiman koulusuunnitelman ”pikkulasten kasvatuk-
seen”, kuten hän asian ilmaisi. Salon mielestä ”lähemmässä tai kaukaisemmassa 
tulevaisuudessa lastentarha tulee muodostumaan yleiseksi kouluksi”.522     

519. Lindström 2001, 67–68.
520. Lindström 2001, 80–81. 
521. Alkuopetus 1918, n:o 1, 1.
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Lastentarha-asian tarkastelua ei voi irrottaa aiemmin esitellystä yleisen oppi-
velvollisuuden säätämisestä. Vuoden 1919 lopulla Alkuopetus-lehdessäkin jul-
kaistu sivistysvaliokunnan laatima lakiehdotus oli määritellyt, että oppivelvollisuu-
den alkamisikä on seitsemän vuotta. Oppivelvollisuuden ensisijainen toteuttamis-
paikka on kansakoulu, ja jokaisessa kunnassa tuli olla lasten koulumatkat huomi-
oon ottaen riittävä määrä koulupiirejä ja kansakouluja. Aukusti Salon kantana oli, 
että kouluolojen uudelleen järjestämisessä oli kokonaan unohdettu lastentarhat. 
Hän kirjoitti:: ”Olisi suorastaan vahinko, ellei niille (lastentarhoille) uuden Suomen 
kasvatustoimessa suotaisi ansaitsemaansa sijaa”. Väitteensä tueksi hän esitteli laa-
jasti Amerikan, Japanin ja usean Euroopan maan lastentarharatkaisuja. Hän ei vaa-
tinut lastentarhoja pakollisiksi tai kiinteäksi osaksi koulujärjestelmää, mutta näki 
niitä koskevan lainsäädännön ja valtionavun takaamisen tarpeelliseksi. Opettajaky-
symyksen osalta Salo pohti lastentarhan ja alkukoulun opettajankoulutuksen yhdis-
tämistä sekä erilaisten harjoittelumahdollisuuksien luomista.523 Hyyrön mukaan se 
tarkoitti paluuta Cygnaeuksen ajatukseen seminaarien yhteydessä toimivista lasten-
tarhoista524. 

      Tarkastaja Elsa Borenius vastasi jo lehden seuraavassa numerossa Aukusti 
Salon esittämiin opettajankoulutusta koskeviin ajatuksiin. Hän viittasi lastentarhan-
opettajien hyväksymiin näkemyksiin siitä, että lastentarhalla ja koululla on erilai-
nen tarkoitus ja lasten kehitysasteet vaativat erilaisia menettelytapoja ja siten eri 
koulutusta. Lastentarhojen yhteiskunnallisen merkityksen vuoksi ei koulutusta tul-
lut hänen mukaansa myöskään missään tapauksessa supistaa. Kesän aikana Salo 
puolestaan sai Alkuopetus-lehdessä runsaasti palstatilaa, jossa hän selvensi lasten-
tarhan ja alkukoulun yhteyksiä. Perusteluina hän käytti lapsen kehitykseen liittyvää 
tutkimustietoa, Uno Cygnaeuksen pedagogisia näkemyksiä, käytettyjä työmuotoja 
ja opettajankoulutuksen perusteita. Loppupäätelmänsä hän aloitti toteamalla, että

”… yhteiskunnalliset ja kasvatukselliset seikat vaativat, että meilläkin tähän 
aikaan ruvettaisiin lastentarhoja saattamaan yleisiksi ja että ne otettaisiin julki-
seen, vaikkakaan ei minkään koulupakon rajoissa”. 

Lehdessä julkaistiin vuoden 1921 alun numeroissa lastentarhanopettajakoulutuk-
sesta vastaavan Ebeneserkodin johtajan Elisabeth Alanderin kirjoitussarja, jonka 
sisältönä oli koulutuksen ja sen kasvatusfilosofisten perusteiden esittelyn lisäksi 
myös viittauksia yhteiskunnalliseen auttamistehtävään, toimintaperiaatteisiin ja 

522. Alkuopetus 1919–1921; Lujala 1998, 50.
523. Alkuopetus 23–24/1919; 5/1920.
524. Hyyrö 2006, 263–264.
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perheiden oikeuksiin. Ponnekkaasti Alander myös toi esille itselleen niin kovin 
läheisen tyttöjen kasvatuksen ja vaatimuksen korkeammasta naissivistyksestä.525 

Tyttöjen koulutukseen liittyen Hyyrö on nostanut esille Salon ajatuksen auto-
nomian ajan lastentarhojen ”herraskaisuudesta” ja lastentarhanopettajien koulutus-
tasosta. Salo vertasi alakansakouluseminaarien kansakoulupohjalta lähtenyttä kou-
lutusta lastentarhanopettajiksi aikovilta vaadittuun tyttökoulun suorittamiseen. Hän 
ajoi alakansakoulun opettajien koulutuksen pidentämistä kolmivuotiseksi. Yhtenä 
perusteena oli näkemys epäoikeudenmukaisuudesta, jonka mukaan alle kouluikäis-
ten lasten opettajilta vaadittiin keskikoulun antama sivistystaso, mutta alakansa-
koululaisille riitti kansakoulupohjalta koulutuksen saanut opettaja. Salo pyrki kou-
lutusten yhdenvertaisuuteen ja ajoi myöhemmin Heinolan seminaarin pohjakoulu-
tusvaatimuksen kohottamista tyttökoulun suorittamista edellyttäväksi.526

Lastentarhan ja alkuopetuksen yhdistyminen ei toteutunut Aukusti Salon toivo-
malla tavalla, eikä lastentarhalle ja alkuopetukselle luotu oppivelvollisuutta säädet-
täessä selkeää virallista yhteistyömallia. Oppivelvollisuuslain voimaantuloon liitty-
nyttä alakoulun aseman vakiintumista onkin pidetty lopullisena syynä lastentarha- 
ja kansakoulutoimen erkaantumiseen. Kolme vuotta myöhemmin toteutunut viras-
touudistus on nähty lakia seuranneena rationaalisena ratkaisuna.527 Tätä yhteyttä ja 
samalla lastentarhatyön suuntaa määrittäneen päätöksenteon merkitystä selkiyttää 
paneutuminen virastokomitean työskentelyyn kohdistuneisiin kouluhallituksen 
kannanottoihin.  Virastouudistus vaikuttaa mietintöjen ja lausuntojen pohjalta hal-
lintoon painottuneelta päätöskokonaisuudelta. Kasvatukselliset tekijät eivät näin 
ollen päässeet juurikaan vaikuttamaan näitä kahta varhaislapsuuden ajan kasvatus-
instituutiota koskeviin linjaratkaisuihin.

4.2 Lastentarhat – koulutoimen vai sosiaalihallinnon osa

4.2.1 Keskushallinnon kehittäminen

Itsenäisessä Suomessa nähtiin pian tarpeelliseksi kehittää keskushallintoa niin hal-
linnollisten kuin taloudellistenkin syiden vuoksi. Eduskunta tähdensi vuoden 1920 
alussa tulo- ja menoarvion käsittelyn yhteydessä, että hallintokustannuksia on tar-

525. Alkuopetus 6/1920; 9–10/1920; 13/1920; 2–4/1921.
526. Hyyrö 2006, 264, 281–283. Salon johtamassa Hämeenlinnan alakansakouluseminaarissa keski-
koulupohjaa vaadittiin ensi kerran yhden luokan opiskelijoita vuonna 1933. Kahden vuoden kuluttua se 
asetettiin vaatimukseksi  kaikille opintonsa aloittaville ja vuonna 1937 määriteltiin asetuksella Heinolan 
seminaarissa opiskelevien pohjakoulutukseksi keskikoulu.
527. Hänninen & Valli 1986, 130–133; Rinne & Jauhiainen 1988, 249–250.
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peen supistaa ja valtion virkakoneistoa on pyrittävä yksinkertaistamaan. Muutamaa 
kuukautta aikaisemmin eli 30. joulukuuta 1919 valtioneuvosto oli jo päättänyt aset-
taa komitean

”suunnittelemaan tarpeellisia muutoksia virastojen järjestelyyn ja niiden toi-
mintatapaan sekä toimenpiteitä virkamiesten toiminnan yksinkertaistuttami-
seksi ja työtehon lisäämiseksi”.

Tehtävä oli niin laaja, että komitea katsoi tarpeelliseksi esittää työnsä tulokset use-
ampina eri mietintöinä tai kiireellisessä tapauksessa erillisenä lisäesityksenä.528

Opetusta, kasvatusta ja lastensuojelua koskevat hallinnon ehdotukset jakautuivat 
useassa mietinnössä käsiteltäviksi.

Komitean ensimmäinen valtioneuvostolle osoitettu mietintö allekirjoitettiin 15. 
syyskuuta 1921. Sen sisältö käsitteli tehtävänannon yleisiä näkökohtia sekä mainin-
toja Skandinavian maiden virastojen järjestelyistä. Niihin komitean puheenjohtaja 
ja yksi sen jäsenistä oli tutustunut Ruotsiin, Tanskaan ja Norjaan suuntautuneen tut-
kimusmatkansa aikana huhti- ja toukokuussa 1921.529 Työskentelyn tukena oli 
siten myös pohjoismaisia hallintomalleja koskeva tieto ja mahdollisuus vertailla eri 
maissa toteutettuja malleja.

Virastokomitean työ alkoi uusimman keskushallinnonalan, sosiaalihallinnon, 
uudelleen järjestämisestä. Vuonna 1919 keskushallinnossa oli opetuksen, kasvatuk-
sen ja lastensuojelun osalta tilanne, jossa turvattomiksi kutsuttuja lapsia ja nuoria 
koskevia asioita hoiti kouluhallituksen lisäksi myös vuonna 1917 perustettu sosiaa-
lihallitus530. Kouluhallituksessa työskennelleiden lastensuojeluvirkamiesten asian-
tuntemusta komitea käytti hyväkseen kesäkuussa 1922. Toisessa mietinnössä käsi-
tellyn hallinnonalan asiantuntijoina oli kuultu kouluhallituksen lastensuojeluosas-
ton päällikköä vapaaherra Adolf von Bonsdorffia ja kouluneuvos filosofianmaisteri 
Sulo S. Salmensaarta.531

528. Virastokomitean mietintö 1 1921, 1–2.
529. Virastokomitean mietintö 2 1922, 1–3. 
Komitean puheenjohtajana toimi tuolloin kirkollis- ja opetusministeriön kansliapäällikkö, esittelijäsih-
teeri Yrjö Loimiranta, ja toinen matkaan osallistunut komitean jäsen oli maataloushallituksen lainoppi-
nut, maatalousneuvos Hjalmar Oker-Blom, joka oli nimetty komitean sihteeriksi tammikuussa 1921. 
Muiden Pohjoismaiden tilannetta kuvailtiin lyhyesti siten, että Tanskassa ja Norjassa keskushallintoa oli 
kehitetty Suomen valtioneuvoston tavoittelemalla tavalla eli ministeriöihin keskitettynä, kun taas Ruot-
sissa oltiin edelleen kaksijakoisen ministeriö–hallitus-mallin kannalla. 
530. Virastokomitean mietintö 2 1922, 3, 5, 14, 16. Sosiaalihallinto oli saanut oman keskusviraston eli 
toimituskunnan vasta Suomen senaatissa vuonna 1917. Muiden vastaavien virastojen tavoin se nimettiin 
seuraavana vuonna ministeriöksi. Ministeriöön oli perustettu sosiaalitoimeen kuuluvien asiain yhte-
näistä johtoa, valvontaa ja edistämistä varten jo vuoden 1917 lopulla sosiaalihallitus, jossa oli kuusi 
osastoa. Köyhäinhoidontarkastusosaston tehtäväalue käsitti lähinnä lastensuojelua ja turvattomien las-
ten hoitoa. 
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Sosiaalihallinnon kannalta keskeinen uudistusehdotus oli virastokomitean esi-
tys siitä, että  sosiaalihallitus lakkautettaisiin ja sen tehtävät siirrettäisiin sosiaalimi-
nisteriölle. Tämän puhtaasti hallinnollisen keskusvirastotoiminnan yhdistäminen 
ministeriöjärjestelmään oli virastokomitean mielestä sosiaalihallinnon kohdalla tar-
koituksenmukaista ja mahdollisti siirtymisen keskusvirastojärjestelmästä ministeri-
öjärjestelmään. Muutokseen liittyi myös laajempi hallintotehtävien tarkastelu siten, 
että joitakin muidenkin alueiden tehtäviä voitiin komitean mielestä keskittää sosi-
aaliministeriön hoidettavaksi, ja vastaavasti otettiin harkittavaksi, mitä sosiaalihal-
linnon silloisista tehtävistä voitaisiin tarkoituksenmukaisesti siirtää toisille hallin-
nonaloille.532

Virastokomitea esitti myös kouluhallituksen lastensuojeluosaston hallinnolli-
sen aseman tarkistamista. Komitean mielestä 

”lastensuojelutoiminta on luonteeltaan lähempänä sosialista kuin opetusalaa ja 
sellaisenaan verraten syrjässä kouluhallituksen varsinaisesta oppikoulu- ja kan-
sanopetusaloja käsittävästä toiminnasta”.533

Erikseen tarkasteltavaksi ja opetuksen kannalta pohdittavaksi mietinnössä otettiin 
kuitenkin lastensuojeluosaston tehtäviin kuulunut aistiviallisten ja tylsämielisten 
kasvatusta ja huoltoa koskeva toiminta. Siihen kuuluva ammattitaidon opettaminen 
katsottiin niin tärkeäksi, että toimialan pysyttämistä kouluhallituksen yhteydessä 
pidettiin perusteltuna. Komitea päätyi kyseisen siirtoesityksen tekemiseen ja hah-
motteli, että sosiaaliministeriössä tulisi olemaan kuusi toimistoa: yleinen toimisto, 
työasiaintoimisto, työväensuojelutoimisto, vakuutustoimisto, köyhäinhoitotoimisto 
ja lastensuojelutoimisto. Kokonaisuudessaan muutos merkitsi komitean mielestä 
päällikköjärjestelmän syntymistä, jolloin monia valtioneuvostossa aiemmin päätet-
tyjä asioita siirtyisi ministeriöön asianomaisen ministerin taikka kanslia- ja osasto-
päälliköiden sekä muiden esittelijöiden ratkaistavaksi.534 Käytännössä tämä hallin-
tomalli tuki hallinnon joustavuutta ja päätöksentekoon kuluvan ajan lyhenemistä.

Virastokomitea piti yhtenä mahdollisuutena myös sitä, että keskusvirasto 
yhdistettäisiin kouluhallituksen organisaatiouudistuksen yhteydessä ministeriöön, 
mutta siirsi ratkaisun myöhemmin tehtäväksi. Komitea oli havainnut hallintokäy-
täntöihin tarvittavan muutoksia.  Kouluhallituksen oli kuitenkin määrä säilyä edel-
leen kollegisena keskusvirastona, jossa olisi kaksi suomenkielistä osastoa, oppi-

531. Virastokomitean mietintö 2 1922, 1; KA, von Bonsdorffin kokoelma, kansio 1.
532. Virastokomitean mietintö 2 1922, 17.
533. Virastokomitean mietintö 2 1922, 17.
534. Virastokomitean mietintö 2 1922, 17–20.
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kouluosasto ja kansanopetusosasto sekä ruotsinkielinen osasto.535 Viimeksi maini-
tun perustaminen ei tullut uutena virastokomitean myötä, vaan siitä oli päätetty jo 
huhtikuussa 1920. Silloin oli samalla lopullisesti luovuttu erillisen ruotsinkielisen 
kouluhallituksen muodostamisesta, koska sitä oli pidetty valtion menoja lisäävänä 
ja virastokomitean tehtävän, virastokoneiston yksinkertaistuttamisen, suhteen risti-
riitaisena toimenpiteenä.536 

Virastokomitean laatima yksilöity ehdotus kouluhallituksen uudistamisesta 
rakentui edellisenä vuonna tehdylle sosiaalitoimen hallintoa koskeneelle esityk-
selle. Lähtökohtana oli lastensuojeluosaston siirtyminen sosiaaliministeriön alai-
seksi toimistoksi. Kouluhallituksen tuli ehdotuksen mukaan olla keskusvirasto, 
jonka ylin virkamies olisi ylijohtaja ja kutakin kolmea osastoa johtaisi päällikkönä 
kouluneuvos. Laaditun lakiehdotuksen mukaan lastentarhat olisivat säilyneet enti-
seen tapaan kansanopetusosaston alaisina.537

Virastokomitea puuttui erityisesti lastensuojeluosaston asemaan tarkastelles-
saan kouluhallituksen osastojakoa maaliskuussa 1923.538 Komitean mielestä las-
tensuojelu oli lähempänä sosiaalihallinnon toimialaa ja syrjässä varsinaisesta oppi- 
ja kansakoulun opetusalojen toiminnasta. Kouluhallituksessa539 asia nähtiin toisin, 
minkä vuoksi vastaus valmisteltiin huolella. Huolimatta siitä, että kouluhallitus oli 
suhtautunut selkeän kielteisesti lastensuojeluosaston erottamiseen, se viittasi jatko-
käsittelyssään virastokomitean esittämään kannanottoon, jonka mukaan lastensuo-
jeluosasto voitaisiin paitsi yhdistää sosiaaliministeriöön myös liittää suoraan ope-
tusministeriöön.

Von Bonsdorff käytti lähtökohtina kansainvälisiä ratkaisuja. Useimmissa 
maissa lastensuojelu oli sisäasiainministeriön alaista, mutta myös sosiaaliministeri-
ötä vastaavia hallintomalleja löytyi. Hän ei hyväksynyt kummankaan komiteamie-
tinnön esityksiä sellaisenaan vaan katsoi, että lastensuojeluasioita varten tulisi olla 
sosiaaliministeriönkin alaisena erillinen osasto ja lastensuojelun tarkastajia tarvit-
taisiin esitettyä enemmän.540 

535. Virastokomitean mietintö 5 1923, 23–24.
536. Virastokomitean mietintö 5 1923, 19, 23; Somerkivi & Cavonius & Karttunen 1979, 131–132.
537. Virastokomitean mietintö 5 1923, 2–3.
538. Virastokomitean mietintö 5 1923, 1.
539. Valtioneuvoston kanslia lähetti valmistuneen mietinnön pääministeri Kyösti Kallion allekirjoitta-
man lähetekirjeen kera opetusministeriölle, joka puolestaan pyysi siitä kouluhallituksen lausunnon. Yli-
johtaja Mikael Soinisen syyskuussa 1923 allekirjoittama kouluhallituksen lausuntokokonaisuus sisälsi 
osastopäällikkö A. J. Tarjanteen allekirjoittaman kansanopetusosaston kouluneuvoksien lukumäärää 
koskevan promemorian sekä laajan pöytäkirjakoosteen. KA, OPM KD 41/440 1923.
540. KA, OPM KD 41/440 1923.
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Kysymys kansanopetusosaston alaisista lastentarhoista jäi asiakirjakokonai-
suudessa varsin vähäiselle huomiolle. Adolf von Bonsdorff esitti oman muutoseh-
dotuksensa neljännessä kohdassa, että: 

”kansanopetusosaston toimialasta poistettaisiin lastentarhat, joiden johto ja 
valvonta siirretään sen valtion viranomaisen toimialaan, jolle annetaan lasten-
suojelun johto ja valvonta maassa”.

Hän perusteli kantaansa asetusehdotuksella, ”jonka kouluneuvos Salmensaari tässä 
tarkoituksessa on laatinut ja joka sisältyy hänen tässä istunnossa antamaansa äänes-
tyslausuntoon”.541 Tuossa Salmensaaren esittelemässä luonnoksessa korostettiin 
sitä, että sosiaaliministeriöön perustetaan lastensuojeluosasto, vaikka ministeriön 
hallinto muutoin olikin vuoden 1922 organisaatiomuutosten yhteydessä organisoitu 
toimistorakenteiseksi. Luonnoksen ensimmäinen pykälä sisälsi lastentarhatyötä 
koskevan maininnan ja kuului seuraavasti: 

”Kouluhallituksen lastensuojeluosasto lakkautetaan, ja sille kuuluvat tehtävä 
siirretään sosialiministeriölle, kuitenkin niin että kuuromykkäin- ja sokeain-
koulut edelleen jäävät kouluhallituksen alaisiksi, sen kansanopetusosaston hoi-
dettaviksi, jolta osastolta taas lastentarhat siirretään sosialiministeriölle.”542

Muita lastentarhatoimintaan liittyneitä kannanottoja ei pöytäkirjaan sisältynyt, 
joten sen asema ei ilmeisesti ollut yhdenkään kouluneuvoksen erityisen mielenkiin-
non kohteena huolimatta siitä, että ainakin kouluneuvos Rauhamaa oli ennen kou-
luhallitukseen siirtymistään ollut aktiivinen lastentarhatyön kannattaja ja oli tarkas-
taja-aikanaankin korostanut työn kasvatuksellista merkitystä muun muassa Alku-
opetus-lehdessä. Lastentarhatyön ja lastensuojeluosaston yhdistämiseen johtaneita 
syitä voikin lähteä tarkastelemaan muista yhteyksistä.

Kouluhallituksen lopulliseksi kannaksi muotoutui esitys, jossa osastojen työn-
jako oli määritelty entiseen tapaan. Lastentarhat kuuluivat kansanopetusosaston 
alaisuuteen ja aistiviallisten koulujen toiminta lastensuojeluosastolle. Lisäyksenä 
viimeksi mainittujen rinnalle olivat tulleet ”tylsämielisten kasvatusta koskevat 
asiat”.543

541. KA, OPM KD 41/440 1923, aukeama 50. 
Tähän Salmensaaren puheenvuoron yhteydessä pöytäkirjattuun tekstiin asetusehdotukseksi on kirjoi-
tettu käsin lisämaininta: ”Kouluneuvosten v Bonsdorffin ja Salmensaaren ehdotus asetukseksi.” Esityk-
sen nimeksi on merkitty ”Asetus kouluhallituksen lastensuojeluosaston lakkauttamisesta ja sen tehtävien 
siirtämisestä sosialiministeriölle”. Kaikkiaan esitys käsittää yhdeksän pykälää. OPM KD 41/440 1923, 
aukeamat 39–41.
542. KA, OPM KD 41/440 1923, asetusehdotuksen § 1, aukeama 39.
543. KA, OPM KD 41/440 1923.
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Virastokomitean työn eteneminen johti lopulta sekä kouluhallituksen lasten-
suojeluosaston että lastentarhatoiminnan hallinnon uudelleenorganisointiin. Maa-
liskuussa 1924 annetun asetuksen mukaan kouluhallituksen lastensuojeluosasto 
lakkautettiin ja sille kuuluvat tehtävät siirrettiin sosiaaliministeriöön kuitenkin niin, 
että kuuromykkäin- ja sokeainkoulut jäivät edelleen kouluhallituksen alaisiksi. Las-
tentarhojen valvonta siirrettiin sekin sosiaaliministeriöön, jonne perustettiin lasten-
suojelua koskevia asioita varten lastensuojelutoimisto.544 Sosiaaliministeriöön siir-
tymistä kannattaneiden ajatus laajasta lastensuojeluosastosta ei toteutunut, vaan 
jouduttiin tyytymään toimintamahdollisuuksiltaan kapea-alaiseen ja varsin rajat-
tuun toimistokokonaisuuteen. Lastentarhatyön siirtyminen sosiaaliministeriön alai-
suuteen aiheutti myös sen, että kouluhallituksen aloitteesta käynnistynyt hallinnol-
linen yhteistyö eri opettajaryhmien välillä katkesi. Samoin se johti uuteen tilantee-
seen lastentarhatyön vasta alkaneen valtakunnallisen kehittämistyön osalta.  

Uusi hallintomalli ja muuttuneet säädökset synnyttivät jatkokeskustelun leh-
distössä. Elsa Borenius esitti jo vuoden 1924 aikana Lastensuojelulehdessä kysy-
myksen: ”Onko lastentarhan tehtävä supistunut?” Kirjoituksensa alussa Borenius 
mainitsi lastensuojelun siirtyneen kouluhallituksen alaisuudesta sosiaaliministeriön 
hallintovastuulle. Hän myös totesi virastojärjestelyn muuttuneen nopeasti ja muihin 
maihin verrattuna ilman periaatteellista keskustelua. Lastentarhojen kasvatustyötä 
yhdisti Boreniuksen mukaan käytännössä kaksi tehtävää: ne kuuluivat osana kan-
sanopetukseen ja loivat pohjan kouluopetukselle, mutta monet lapset kaipasivat 
myös suoranaista lastenhuoltoa, mikä liittyi lastentarhan ennalta ehkäisevään kas-
vatustehtävään. Lastentarha ei ollut koulu, mutta ei myöskään ”pahatapaisten kas-
vatuslaitos”. Lastentarhan tehtävä ei kirjoittajan mielestä ollut kaventunut, vaan 

”paikkakunnilla, missä on monta lastentarhaa, ovat nämä lukuisille lapsille jul-
kisen kasvatuksen ensi aste. Se elimellinen yhteys, joka tämän tähden tulisi val-
lita lastentarhan ja koulun välillä, ei saa vastaisuudessa jäädä huomiota vaille.”

 Laajemmin Lastensuojelulehti käsitteli lastentarhan tehtäviä vuoden 1928 aikana, 
jolloin se yksityiskohtaisesti raportoi Helsingissä pidetyn pohjoismaisen lastentar-
hanopettajien kongressin sisältöä. Tällöin kasvatusuudistukset ja toiminnan sisäi-
nen kehittäminen tulivat kansainvälisen tarkastelun kohteeksi. Kannanotot jäivät 
kuitenkin ammattialan sisäiseksi keskusteluksi ja kehittämistyöksi, eikä esimer-
kiksi julkinen hallinto ottanut niihin kantaa.545  Kouluun valmentavan opetuksen 

544. Asetus kouluhallituksen lastensuojeluosaston lakkauttamisesta ja sen tehtävien siirtämisestä 
sosialiministeriöön  72/1924.
545. Lastensuojelulehti 1924, 116–118; Lastensuojelulehti 1928, 136–157.
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yleistä merkitystä ei tällöin enää erikseen käsitelty edes kuusivuotiaiden kohdalta. 
Mielipiteidenvaihdossa ei liioin tuotu esille hallinnonalakysymyksiä, joita edellisen 
vuoden aikana oli valtionapulainsäädännöstä päätettäessä esitetty. 

Kouluhallituksen virasto-organisaation muuttumista tarkasteltaessa voi lasten-
tarhatyössä toteutettua kuusivuotiaiden opetusta verrata myös erityisopetukseen. Se 
irrotettiin muusta lastensuojeluosaston toimialasta ja jäi kouluhallituksen alaiseksi. 
Erityisopetuksessa painotettiin opetuksen merkitystä ja pyrittiin selkeästi oppivel-
vollisuusiän alentamiseen sekä aistivammaisten lasten lakisääteiseen esiopetuk-
seen.546

4.2.2 Valtionapulaki syntyy

Kouluhallituksen lastensuojeluosaston virkamiehet siirtyivät hallinnonalamuutok-
sen yhteydessä sosiaaliministeriön lastensuojeluosaston viranhaltijoiksi. Erityisen 
pettyneitä siirtyneet viranhaltijat olivat siihen, että hallinto oli supistunut aikaisem-
man oman osaston sijasta vain yhden toimiston laajuiseksi toiminnaksi. Työssä 
pyrittiin edelleen aikaansaamaan lastensuojelulaki ja kehittämään lastensuojelun 
valvontaa ja ohjausta uusissa olosuhteissa. Kun päätös yleisestä lastensuojelulaista 
kuitenkin siirtyi myöhempään ajankohtaan, lastensuojelutoimisto ryhtyi ajamaan 
selkeitä valtionapusäädöksiä lastentarhatoiminnan tueksi. Lakiesitys lastentarhojen 
valtionavusta pohjautui jo 1900-luvun alussa esitettyihin hankkeisiin siitä, että 
yhteiskunnan tuli antaa tukea niille kunnille ja myös järjestöille, jotka ylläpitivät 
omatoimisesti kotikasvatusta tukevia laitoksia. Harkinnanvaraiseen valtionavus-
tuksen antamiseen oli toki saatu mahdollisuudet, mutta jatkuvuuden turvaavaa lain-
säädäntöä asiasta ei ollut. Kuten aiemmin on todettu, oli ensimmäinen selkeä val-
tiopäivien myöntämä avustus ollut vuonna 1913 hyväksytty 100 000 markan suu-
ruinen määräraha kansanlastentarhoille.547 Vuosina 1914–1916 määrärahan myön-
täminen jälleen katkesi kolmeksi vuodeksi, kunnes vuodesta 1917 lähtien kansan-
lastentarhat alkoivat saada valtionapua säännöllisesti.548 Myönnetyt avustukset 
eivät kuitenkaan olleet suuruudeltaan perusteiden mukaisia, sillä vuotuinen määrä-
raha jaettiin hakijoiden kesken, eivät lastentarhat enää saaneet täyttä kolmasosaa 
katteeksi hyväksytyksi luetuista menoistaan. Epävarmuudesta oli siis kokemusta, 
joten lain aikaansaamista pidettiin välttämättömänä.

546. Harjula 1997, 153–157.
547. Valtiopäivät, asiakirjat, hallituksen esitys, VP 1926 akt III, HaE N:o 103, 1; VP 1927, HaE N:o 
13, 1.
548. VP 1926 akt III, HaE N:o 103, 1.
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Vuoden 1926 valtiopäivät käsitteli kahta lastentarhojen valtionapuun liittyvää 
asiaa. Toinen oli vuotuisen määrärahan määritteleminen valtion vuoden 1927 tulo- 
ja menoarvioon. Toinen oli aloite kansanlastentarhojen valtionavun myöntämistä 
tarkoittavan lainsäädännön aikaansaamisesta, mikä oli liittynyt laajempaan 
1920-luvun alun pyrkimykseen aikaansaada lastensuojelulaki ja kotikasvatusta 
tukeva lainsäädäntö. Aloitteen merkitystä lisäsi se, että lastenseimien ja -tarhojen 
sekä muidenkin vastaavien laitosten perustaminen erityisesti kaupunkeihin oli jo 
yleistynyt. Maassamme oli vuosina 1888–1926 perustettu yhteensä 88 kansanlas-
tentarhaa, jotka sijaitsivat 36 eri paikkakunnalla. Vuonna 1926 valtaosa eli 79 las-
tentarhaa sai valtionapua ja niissä oli hoidettavana yhteensä 6080 lasta. Seuraavana 
vuonna lastentarhojen ja paikkakuntien määrä oli lisääntynyt kahdella (90 lasten-
tarhaa ja 38 paikkakunnalla).549

Valtionapulakia koskeva ehdotus tuli ensimmäisen kerran eduskunnan käsitte-
lyyn ministeri Miina Sillanpään tuomana hallituksen esityksenä 11. helmikuuta 
1927, jolloin puhemies totesi esittelevänsä sen eduskunnalle perustuslain mukaista 
käsittelyä varten. Asian käsittely pantiin pöydälle ja otettiin päiväjärjestyksen 
mukaisesti esille neljän päivän päästä pidetyssä seuraavassa istunnossa. Tällöin asia 
lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksesta sivistysvaliokuntaan.550 

Maaliskuun alussa sivistysvaliokunta pyysi valtiovarainvaliokunnalta lakiesi-
tystä koskevan lausunnon. Se valmistui kuukauden lopulla ja oli sisällöltään sel-
keän kielteinen. Valiokunnan mielestä eduskunnan oikeutta päättää vuotuisesta 
varainhoidosta rasittivat jo tuolloin huomattavassa määrin muut aikaisempien pää-
tösten mukaiset kunnallisille ja yksityisille laitoksille osoitetut määrärahat, joten 
niiden kokonaismäärää ei enää tullut ”ilman välttämätöntä tarvetta ulottaa uusille 
aloille”.  Myöhemmin esittämässään yksilöidymmässä perustelussa valtiovarainva-
liokunta toi esiin arvionsa, jonka mukaan tällaisen lain säätäminen aiheuttaa useim-
miten menojen nousemisen paljon suuremmiksi kuin lakia säädettäessä on voitu 
arvioida. Lastentarhoille myönnettävästä valtionavustuksesta päättäminen tuli sen 
vuoksi edelleenkin jättää vuosittaisen tulo- ja menoarvion yhteydessä ratkaista-
vaksi.551

Kaikki valtiovarainvaliokunnan jäsenet eivät kuitenkaan olleet esitetyn mieli-
piteen takana, vaan jättivät asiasta eriävän mielipiteensä. Näiden kahdeksan vasem-
mistoon kuuluneen kansanedustajan552 mielestä hallituksen esitys laiksi kansanlas-
tentarhain valtionavusta olisi tullut hyväksyä. He perustelivat kantaansa viittaa-

549. VP 1926 akt III, HaE N:o 103, 1.
550. VP 1926 akt II, HaE N:o 103;  Vp 1926 pk II, 2224, 2279, 2282.
551. VP 1926 akt III, HaE N:o 103, liite.
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malla muiden sivistysmaiden oloihin ja siihen, kuinka yhteiskunnan tuli kiinnittää 
huomiota nousevan polven kasvatukseen. Juuri lastentarhoilla oli suuri merkitys 
kotien kasvatustyön avustajina, ja siksi niiden toiminta tuli vakiinnuttaa lailla.553

Näiden kansanedustajien mielipide oli selkeästi samansuuntainen sosiaalihallituk-
sen lastensuojeluosaston pyrkimysten kanssa. Perusnäkemyksenä oli, että yhteis-
kunnan hyvinvointiin voitiin vaikuttaa antamalla yhteiskunnan tukea vanhemmille 
silloin, kun heidän mahdollisuutensa kasvatuksen antamiseen ei voinut täysimää-
räisesti toteutua esimerkiksi alhaisen toimeentulotason ja työssäkäynnin takia.

Lopullinen päätöksenteko kansanlastentarhojen valtionapua koskevasta laista 
raukesi kesäkuun 1927 lopulla valtiopäivien antamaan vastaukseen. Eduskunta oli 
lähettänyt asian sivistysvaliokuntaan valmisteltavaksi, mutta se ei ole ehtynyt antaa 
asiasta mietintöään ennen vuoden 1926 valtiopäivien päättymistä.554 Vastaavasti 
avoimeksi jäi muitakin lasten asemaan liittyneitä lakiesityksiä, kuten vastauksen 
antaminen hallituksen esitykseen laiksi eräistä muutoksista avioliiton ulkopuolella 
syntyneistä lapsista annettuun lakiin.555

Vuoden 1927 valtiopäivillä lastentarhojen valtionapua koskevan lain käsittely 
alkoi 7. syyskuuta. Sivistysvaliokunta otti kantaa lain nimeen ja esitti kansanlasten-
tarha-nimityksen muutettavaksi pelkäksi lastentarhaksi. Perusteena oli, että alkupe-
räinen nimitys ”voisi antaa aihetta erilaiseen tulkintaan”.556 Laki olisi voinut johtaa 
toiminnan rajoittumiseen, vaikka se hallituksen esityksen557 mukaan oli tarkoitettu 
palvelemaan kaikkia niitä vanhempia, jotka eivät itse voi huolehtia lastensa koti-
kasvatuksesta. Näin sivistysvaliokunnan kanta sisälsi ajatuksen kaikille yhteisestä 
ja myös kaikille yhteiskuntaluokille tasapuolisesti avoinna olevasta toiminnasta.

Yleiskeskustelun ensimmäisen puheenvuoron käytti kokoomuksen kansan-
edustaja Hedvig Gebhard. Hän painotti hallituksen ja sivistysvaliokunnan kantaa, 
jonka mukaan: ”Lastentarhat ovat avoinna kaikille, jotka niitä tarvitsevat. Ei tar-
vitse pelätä, että niitä tulevat käyttämään muut kuin sellaiset, jotka eivät voi hoitaa 
lapsiaan kodin piirissä.” Tämän jälkeen hän kuitenkin esitti, että ”vähemmän vähä-
varaiset” voisivat maksaa ruokamaksun lisäksi myös pienen korvauksen lapsen saa-
masta hoidosta ja kasvatuksesta. Lisäksi Gebhard asetti kyseenalaiseksi lakiin 

552. Eriävän mielipiteen allekirjoittaneita kansanedustajia olivat sosialidemokraatteihin kuuluneet 
Hilda Seppälä. Wiljo Rantala, Kalle Hakala, Armas Paasonen, R. Sventorzetski (myöhemmin Svento) 
ja Yrjö Welling sekä työväen ja pienviljelijäin vaaliliittoon kuulunut J. Wirta, jonka nimen edellä on 
merkintä ”Tähän yhtyy”. VP 1926 akt III,  hae N:o 103, liite.
553. Vp 1926 akt III, HaE N:o 103, liite.
554. VP 1926 akt III, ed. vastaus – esitys N:o 103.
555. VP 1926 akt III, ed. vastaus – esitys N:o 104.
556. VP 1927, Sivistysvaliokunnan mietintö N:o 2, 1.
557. VP 1927, HaE N:o 13, 1.
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ehdotetun lasten vähimmäismäärän (25 lasta), joka hänen mielestään voisi olla esi-
tettyä matalampi. Hän vetosi myös lastentarhanopettajien kantaan, jonka mukaan 
20 olisi sopiva vähimmäismäärä.558

Laajemmin lastentarhan lasten vähimmäismäärää käsitteli ensimmäisen käsit-
telyn toisen puheenvuoron käyttänyt työväen ja pienviljelijäin puolueen kansan-
edustaja Martta Lehtonen, joka oli jättänyt vastalauseensa jo sivistysvaliokunnan 
mietintöön. Hänen mielestään lasten lukumäärässä tuli ottaa huomioon kuntamuoto 
ja siten tehdä lastentarhojen perustaminen mahdolliseksi myös maaseudulla. Siellä 
vähimmäismäärän tulisi olla 15 lasta. Toisena muutoksena lakiesitykseen Lehtonen 
halusi parantaa vanhempien asemaa ja vaati kunnallisten valtuustojen valitsemien 
vanhempainneuvostojen perustamista. Hänen mielestään äidin perusoikeuksiin 
kuului mahdollisuus saada itse valvoa, miten hänen omaa lastaan kasvatetaan.559

Kolmannen evästyspuheenvuoron käytti sosiaalidemokraatteihin kuulunut 
opetusministeri Julius Ailio. Hänen käsitteli lastentarhojen kasvatuksellista merki-
tystä erityisesti hallinnolliselta kannalta ja perusteli puheenvuoronsa käyttöä sillä, 
että ei ollut hallituksessa läsnä lakiesitystä käsiteltäessä. Tärkeimpänä lastentarhan 
tehtävänä hän piti lasten kykyjen monipuolista kehittämistä, vaikka hän näki lasten-
tarhat myös sosiaalisina laitoksina. Ailio esitti:

”Minä myönnän, että niillä on suurikin sosialinen merkitys, mutta ensi sijassa 
on niillä kuitenkin pedagoginen eli kasvattava merkitys. Tätä puolta lastentar-
hain toiminnassa ei voida valvoa pedagogisia periaatteita ja vaatimuksia vas-
taavalla tavalla, jos lastentarhat pysytetään sosialiministeriön yhteydessä.”

Kannanotosta seurannut ministerin toimenpide-ehdotus oli, että valtionapua val-
vova ministeriö jätettäisiin laissa erikseen nimeämättä. Laista käyty ensimmäinen 
keskustelu päättyi Ailion kantaan, jonka mukaan:

”…lastentarhain oikea hallintopaikka on kouluhallitus, johon lastentarhat kuu-
luvat yhtenä hyvin tärkeänä, ellen sanoisi aivan välttämättömänä osana kasva-
tuksesta. Kun eduskunnan suuri enemmistö epäilemättä on yhtenäisen koului-
hanteen kannalla, niin olisi sen vaikutettava siihen, että lastentarhat saadaan 
yhtenäiseen johtoon muitten kasvatuslaitosten kanssa.”560

558. VP 1927, pk 30.9.1927, 411–412.
559. VP 1927, pk 30.9.1927, 412–413; VP 1927, Sivistysvaliokunnan mietintö N:o 2, 3.
560. VP 1927, pk 30.9.1927, 413–414.
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Näin Ailio palasi vielä keskusteluun lastentarhojen hallinnollisesta ratkaisusta. 
Hänen kantansa tuki Cygnaeuksen näkemystä lastentarhojen hyväksymisestä yleis-
sivistävän kasvatus- ja koulutusjärjestelmän osaksi. 

Lain toinen käsittely alkoi eduskunnan täysistunnossa tiistaina 4. lokakuuta 
1927, jolloin meneillään oli lastensuojeluviikko.561 Yleiskeskustelu alkoi ruotsalai-
seen kansanpuolueeseen kuuluneen edustaja Immanuel Bäckin asiaa yleisesti puol-
taneella, mutta maaseudulle perustettavien lastentarhojen tarpeellisuutta epäilevällä 
puheenvuorolla. Lakiasian käsittely jatkui lähes kolme tuntia ja muodostui erityi-
sesti sosialidemokraattisten ja maalaisliittolaisten kansanedustajien väliseksi maa-
seudun ja kaupunkien lastentarhatoiminnan mahdollisuuksia käsitelleeksi vuoropu-
heluksi. Apulaissosiaaliministeri Miina Sillanpää, jonka vastuualueeseen laki sisäl-
löllisesti kuului, totesi ensimmäisessä omassa puheenvuorossa, että ”laki näyttää 
herättäneen suurempaa huomiota kuin olisi odottanut”.562  Hän muistutti, että edus-
kunta oli jo vuonna 1909 hyväksynyt periaatteen lastentarhojen valtionavusta. 
Kaikki hallitukset eivät kuitenkaan olleet sitä noudattaneet eikä eduskunta myös-
kään ollut sitä kaikkina vuosina täysimääräisesti toteuttanut. Ministerin mielestä 
kyseessä oli nyt tuon aiemmin hyväksytyn lastentarhojen valtionapukäytännön 
vakiinnuttaminen. Lain sisältöön liittyen Sillanpään kanta oli, että lastentarhojen 
tarkoituksena oli kehittää alle kouluikäisten lasten kykyjä. Opetuksen näkökul-
masta sopivin lastentarhan aloittamisikä olisi neljä vuotta, vaikka virallisesti lapsi 
voi tulla lastentarhaan jo kolmevuotiaana. Kasvatusopin kannalta lastentarha oli 
lapselle hyödyllinen, koska lapset saivat siellä niin henkisesti kuin ruumiillisestikin 
sopivan esivalmennuksen varsinaiseen koulunkäyntiin. Yhteiskunnallisesti toi-
minta palveli varattomien kansanluokkien lapsia ruokailun avulla. Kaikkein vähä-
varaisimpien lasten olosuhteita helpotti myös vaateavun saaminen. Lastentarhojen 
tarjoamat suojelutoimenpiteet olivat lisäksi kaupungeissa ja vilkasliikenteisissä 
paikoissa yhteiskunnan edun mukainen turva tulevaisuutta varten.563

Kansanedustajien käyttämistä puheenvuoroista huomattava osa käsitteli maa-
seudun ja kaupunkiolojen vastakkainasettelua ja siellä työskentelevien naisten 
(emäntien, pienviljelijävaimojen ja palkkatyötä tekevien äitien) lastenhoitoon liit-
tyneitä ongelmia. Samalla kyseessä olivat epäilyt siitä, että lastentarhatyö ei tule 
harvan asutuksen vuoksi saavuttamaan valtaosaa maaseudulla olevista lapsista. 
Kyseenalaiseksi asetettiin myös koko lainsäädännön tarpeellisuus, sillä osa kansan-
edustajista piti voimassa ollutta vuotuista budjettivarojen myöntämistä riittävänä 

561. VP 1927, pk 4.10.1927, 436.
562. VP 1927, pk 4.10.1927, 440.
563. VP 1927, pk 4.10.1927, 440, 449.
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käytäntönä. Ajankohtaiseen lehtikirjoitteluun viitattiin tuomalla puolesta ja vastaan 
-perustelujen esimerkkeinä vanhempien vastuullisuuden vaihtelu, lukitussa asun-
nossa olleiden lasten kuolema tulipalossa ja äitien mahdollisuus käyttää lastentar-
han avulla vapautuvaa aikaa omiin huvituksiinsa.564 

Käytetyistä puheenvuoroista voi nostaa esille myös kodin arvojen kunnioitta-
misen ja vanhempien ensisijaisen kasvatusoikeuden valvomisen. Vasemmiston pel-
kona oli porvarillisten arvojen korostuminen lastentarhoissa annetussa kasvatuk-
sessa, minkä vuoksi vanhemmilla olisi oltava oikeus toiminnan valvomiseen. Sisäl-
löllisten näkökantojen seuraamista edistäisi myös lastentarhojen kunnallistaminen 
ja vanhempainneuvostojen määritteleminen yhdeksi toiminnan valvonnan vastuue-
limeksi. Silloisen yhteiskuntarakenteen näkökulmasta lakiesityksestä annetut kan-
nanotot edustivat kolmea taustaryhmää. Oli yleisen kansanopetukseen kuuluvan 
lastentarhan kannattajia, tukea tarvitsevia ja osin kasvatustavoitteisiin epäluuloi-
sesti suhtautuvia työväestön edustajia sekä niitä maaseudulla asuvia, joille lasten-
tarha näytti tulevan uudeksi taajamia hyödyttäväksi valtion kulueräksi; maaseutua 
hyödytti korkeintaan ajatus lastentarhasta tulevaisuuden mahdollisuutena.

Yleiskeskustelun päätti maalaisliiton kansanedustaja Uuno Hannulan lastentar-
hatyön merkitystä puoltava puheenvuoro. Hänen kantanaan oli:

”Jokainen kulttuurimaa on katsonut velvollisuudekseen ryhtyä tätä työtä puol-
tamaan, ja mitä sivistyneempi maa, sen kehittyneempi lastenhuoltotyö ja sen 
pienempi myöskin lasten kuolevaisuusprosentti. … Se on sillä tavalla, että ell-
emme me kiinnitä huomiota nousevaan polveen jo kyllin ajoissa, niin ei myös-
kään meidän muulla toiminnallamme tässä yhteiskunnassamme ole suurtakaan 
merkitystä. Se on lapset, jotka vartuttuaan muodostavat tämän kansakunnan 
kerran, ja meidän olisi muistettava, että lapset on sittenkin kansakunnan rik-
kaus ja tätä rikkautta, pääomaa, on hoidettava hyvin riippumatta siitä, ovatko 
ne työläiskotien lapsia tai maaseudulla syntyneitä.”565

Lakiehdotuksen laajasta keskustelusta äänestykseen päätyneitä asioita olivat esitys 
eri kuntamuodoissa toteutuvan lastentarhan lapsiluvun porrastetusta vähimmäis-
määrästä, ajatus lastentarhatoiminnan rajoittamisesta koskemaan vain vähävaraisia 
perheitä sekä kolmikohtainen ehdotus, joka käsitti lastentarhojen kunnallistamisen, 
alaikärajan laskemisen kahteen vuoteen ja vanhempainneuvostojen perustamisen. 
Näistä hyväksytyksi tuli vain ensimmäinen, sosiaalidemokraattien kansanedustaja 
Myllymäen ehdotus. Sen mukaan lastentarhan hoitolasten minimimääräksi tuli 

564. VP 1927, pk 4.10.1927, 438–451.
565. VP 1927, pk 4.10.1927. 451.
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maalla 15 lasta ja kaupunkiin rinnasteisina mainittiin myös kauppalat ja taajaväki-
set yhdyskunnat.566 Muutoin lakiesitys jäi valiokunnan laatimaan muotoon, joten 
vanhempainneuvostojakaan ei esitetty otettavaksi mukaan toteutuvaan järjestel-
mään. Ministeri Ailion esitys valvovan ministeriön nimeämättä jättämisestä ei 
edennyt keskustelua pitemmälle, joten lastentarhatoiminnan ohjauksen ja valvon-
nan paluu kouluhallituksen alaisuuteen ei lain toisen käsittelyn myötä avautunut. 
Lastentarhan yleisen kasvatuksellisen merkityksen säilymistä kuitenkin puolsi 
alkuperäisen esityksen mukainen laaja-alainen näkemys, joten toiminta säilyi avoi-
mena kaikille väestöryhmille.

Lakiesityksen kolmannen käsittelyn alkaessa käytiin eduskunnassa vielä laa-
jahko keskustelu eräistä lastentarhojen valtionavun vaikutuksista. Esillä olivat sosi-
aalidemokraattien sekä työväen ja pienviljelijäin puolueen vastakkaiset mielipiteet. 
Lisäksi esille tuli maalaisliiton koko lakiesityksen hyväksymistä vastustava mieli-
pide. Työväen ja pienviljelijäin puolueen puheenvuoroissa palattiin lastentarhojen 
kunnallistamisen tarpeellisuuteen, sillä ryhmän edustajien mielestä yksityisten las-
tentarhojen kasvatussisällöt olivat ristiriidassa työläisten katsantokannan kanssa. 
Toiminnan sisällöt ohjasivat lapsia uskonnollisuuteen ja porvarillisen kasvatuksen 
omaksumiseen, joten lastentarhat muokkasivat ”työväenluokan lapsista alistuvaisia 
välikappaleita porvarillista riistoa varten”.567 Maalaisliittolaiset perustelivat kiel-
teistä kantaansa sillä, että laki tukisi kaupunkilaisten hyväksi suuntautuvaa toimin-
taa valtion kustannuksella. Myös avustuksen suuruutta, käyttömenojen kolmas-
osaa, pidettiin liian korkeana. Edistyksellisten ryhmäpuheenvuoron käyttänyt 
Mandi Hannula huomautti puolestaan, että maalaiskunnat saivat kansakoululaitok-
sensa menoihin valtionapua kaksi kolmasosaa, johon valtiolta meni kyseisenä 
vuonna 250 miljoonaa markkaa. Lastentarhojen valtionavun suuruudeksi tulisi 
ainoastaan 3–4 miljoonaa markkaa. Ryhmänsä myönteistä suhtautumista hän perus-
teli sillä, että 40 vuotta toimineet lastentarhat ovat

”…tällä ajalla näyttäneet myös olevansa erinomaisen kipeän tarpeen vaatimat. 
Päivittäin annetaan lastentarhoissa huoltoa ja kasvatusta noin 7000:lle sellai-
selle lapselle, jotka eivät kodeissaan ole olleet tilaisuudessa saamaan riittävää 
hoitoa”.568

Lehtikirjoitusten kommentoinnin lisäksi lastentarhatyön merkityksestä muistutet-
tiin lainaamalla eri auktoriteettien mielipiteitä. Esillä olivat ajatuksiensa välityk-

566. VP 1927, pk 4.10.1927, 452, 454–455.
567. VP 1927, pk 11.10.1927, 514–414, 517.
568. VP 1927, pk 11.10.1927, 519, 522.
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sellä ”maailman ensimmäinen lastentarhan suunnittelija, kasvatustyöntekijä Frö-
bel”, ”Suomen suurin kansanlasten opettaja Uno Cygnaeus”, ”toinen suomalainen 
pedagogi Sakari Topelius”, ”porvarillinen ja myöskin syvästi uskonnollinen profes-
sori Foerster” ja ”lastentautien professori Arvo Ylppö”.569 Ministeri Miina Sillapää 
viittasi omassa puheenvuorossaan myös Adolf von Bonsdorffin kokoamiin tilasto-
tietoihin ja piti lastensuojelukysymyksiä vakavasti huomioon otettavina paitsi kau-
pungeissa myös maaseudulla. Lastentarhat olivat hänen mielestään tarpeellisia taa-
jaan asutuissa yhdyskunnissa ja suurimmilla paikkakunnilla erityisesti silloin, kun 
siellä oli äitejä työllistäviä työpaikkoja.570

Eduskunta hyväksyi lain lastentarhojen valtionavusta lopulta lähes kahden kol-
masosan enemmistöllä571. Lain linjaus noudatti aikaisempia valtionapupäätöksiä, 
joiden mukaan toimintakuluista korvattiin kolmasosa. Mm. toimitilojen perusvaa-
timukset haluttiin varmistaa ja vanhemmilta perittävä korvaus rajoitettiin ruoka-
maksuun. Tarkemmat valtionavun saannin perusteet säädettiin samana päivänä 
annetulla asetuksella. Siinä määriteltiin huoneiston tarkastaminen, lapsiryhmän 
enimmäiskoko, henkilökunnan pätevyys ja tyydyttävä palkkaus sekä yksityiskoh-
taiset määräykset hyväksyttävästä ohjesäännöstä. Lastentarharyhmien enimmäis-
koko oli 25 lasta, mutta poikkeustapauksissa saatettiin hyväksyä sen kohoaminen 
35:een. Jokaisessa ryhmässä tuli olla lastentarhanopettajakoulutuksen saanut vas-
tuuhenkilö, ja avustusta saaneen lastentarhan tuli alistua sosiaaliministeriön tarkas-
tukseen ja valvontaan sekä velvoitteiksi annettujen tilastollisten ja muiden pyydet-
tyjen tietojen ilmoittamiseen.572

Valtionapulaista käyty eduskuntakeskustelu välittää kuvaa siitä, miten lasten-
tarhatoimintaan suhtauduttiin eri tahoilla ja miten sen kasvatuksellinen ja lasten-
suojelullinen, kotikasvatusta tukemaan tarkoitettu tehtäväkokonaisuus ymmärret-
tiin. Kansanedustajien tietämys ja työhön liittyvät kokemukset luonnollisesti vaih-
telivat ja muovasivat kunkin ryhmän esittämiä kannanottoja. Lastentarhan myöntei-
nen ja kansanopetusta palveleva merkitys nähtiin erityisesti opetusta lähellä ollei-
den edustajien keskuudessa. Lasten turvallisen kasvun perusedellytyksenä sitä puo-
lestaan korostettiin työväestön ja ”heikko-osaisten” perheiden asiaa ajaneiden kes-
kuudessa. Valtionapulainsäädäntö sisälsi molemmat mahdollisuudet. Se mahdol-

569. VP 1927, pk 11.10.1927, 515, 518, 521–522.
570. VP 1927, pk 11.10.1927, 516.
571. Äänestyksen tulos oli 119 ”jaa”-ääntä, 61 ”ei”-ääntä, tyhjiä 2, poissa 17 kansanedustajaa. VP 
1927, pk 11.10.1925, 524.
572. Laki lastentarhain valtionavusta 296/1927; Asetus lastentarhoista, jotka saavat valtioapua 297/
1927.
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listi toiminnan tarjoamisen kaikille väestöryhmille samalla kun ylläpitäjän oli 
mahdollista suunnata toimintaa lasten valintaperiaatteita koskeneilla päätöksillään. 

Keskushallinnon muutokset johtivat valtionapulain mahdollisuuksista huoli-
matta siihen, että lastentarhat ja -seimet samoin kuin koululaisten päiväkodit jäivät 
jokseenkin vaille pedagogista ohjausta ja tarkastustoimintaa.  Sosiaaliministeriön 
ylitarkastajat suorittivat kyllä eri paikkakunnille luento-, neuvonta- ja tarkastus-
käyntejään, mutta niiden sisältönä oli enemmänkin puitteiden luominen ja hanka-
limpien epäkohtien ehkäiseminen. Ajatus varhaisesta opetuksesta jäi toiminnan 
perinteisenä työskentelymuotona elämään lähinnä lastentarhanopettajakoulutuk-
sessa välittyneenä pedagogiikkana ja kasvatuspäämäärien korostuksena. Lastentar-
hatoiminnan valvonta toteutui ensisijaisesti lastentarhojen valtionapusäädösten 
myötä. Niiden mukaiset henkilökunnan koulutusvaatimukset ohjasivat toiminnan 
sisällöllistä kehittymistä, minkä lisäksi uusien pedagogisten vaikutteiden omaksu-
mista edistivät 1910-luvun lopulla perustetun valtakunnallisen ammattijärjestön 
organisoima ja opettajakunnan omaehtoinen koulutustoiminta. Aktiivista kansain-
välistä toimintaa edisti erityisesti pohjoismainen yhteistyö.

Lastentarhojen valtionapua koskeva laki säilyi muuttumattomana seuraavalla-
kin vuosikymmenellä, mutta asetusta muutettiin lastensuojelulain säätämisen jäl-
keen vuonna 1936573. Siinäkin muutokset olivat vähäisiä, mutta uutena seikkana 
määriteltiin lastentarhan lääkärin nimeäminen ja tarkennettiin valtionavun saantiin 
liittyneitä anomisohjeita.

4.2.3 Lastentarhat ja lastensuojelu

Lastensuojelulainsäädännön aikaansaaminen tuli kolmannen kerran ajankohtai-
seksi 1920-luvun lopulla. Lain säätäminen oli esillä vuoden 1929 toisilla valtiopäi-
villä, mutta ennen lain syntymistä eduskunta hajotettiin kesällä 1930. Seuraavan 
aloitteen lain saamiseksi eduskunta teki hallitukselle vuoden 1932 valtiopäivillä. 
Ehtona oli vain taloudellisten edellytysten takaaminen, joten hallituksen tekemää 
aloitetta päästiin käsittelemään jo vuoden 1934 valtiopäivillä. Lakiehdotuksen 
perustana oli aikaisempi valmisteluvaliokunnan laatima luonnos. Nyt aiheelliseksi 
oli nähty myös kunnallisten lautakuntien tehtävien hajanaisuuden poistaminen. 
Hallitus antoi eduskunnalle esityksen laiksi kunnallisesta huoltolautakunnasta ja 
huolehti myös siitä, että köyhäinhoitolakiin, rikoslakiin ja lakiin avioliiton ulko-
puolella syntyneistä lapsista tulisi tehdyksi tarvittavat muutokset.574

573. Asetus lastentarhoista, jotka saavat valtionapua 80/1936.
574. VP 1934, HaE N:o 93, 1–2; HaE N:o 92, 1.
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Valiokuntatyöskentelyn tuloksena syntyneisiin esityksiin jätettiin useita vasta-
lauseita. Voimakkaimmin arvosteltiin lastensuojelulautakunnan perustamisen 
ehdottomuutta ja sen sekä koko huoltolautakunnan jäsenistön nimeämisehtoja. 
Sosiaalidemokraattisen puolueen edustajat esittivät, että lastensuojelulautakunnan 
perustaminen olisi valtuuston päätösvaltaan kuuluva asia, ja useat maalaisliittolai-
set kansanedustajat pitivät tärkeänä kunnallislautakunnan edustajan kuulumista 
huoltolautakuntaan.575  Kunnallisten huoltolautakuntien perustamista koskeva lain 
käsittely kulki rinnan lastensuojelulain ja muiden muutosta kaipaavien lakien 
kanssa. Toisen käsittelyn yhteydessä kokoomuksen edustaja Toivo Horelli kiteytti 
näiden ”huoltolakien” yhteiset piirteet kolmeksi kohdaksi. Kaikki lakiehdotukset 
edellyttivät asiainhoidon voimakasta keskittämistä, joten kuntien tulisi hoitaa 
lakien edellyttämät tehtävät valtionjohdon alaisena ja kustannuksiin tuli osallistua 
niin valtion kuin kuntienkin.576 Eduskunta käsitteli lakeja ensimmäisen kerran vuo-
den 1935 valtiopäivillä 5. huhtikuuta, minkä jälkeen syyskuun lopulla ja lokakuun 
alkupäivinä saatiin lait lopullisesti hyväksytyksi.577

Kunnallisesta huoltolautakunnasta käytyyn keskusteluun liittyi eriäviä mielipi-
teitä siitä, voisiko lastensuojeluun kuuluvia tehtäviä yhdistää muuhun huoltotyö-
hön. Lastensuojelulautakunnan erillistä asemaa perusteltiin muun muassa lainaa-
malla lastensuojeluylitarkastaja S. S. Salmensaaren ajatuksia. Hänen mielestään 

”...ei ole varsin miellyttävää, että lapset asetetaan samaan huollettavien jouk-
koon kuin yhteiskunnan kelvottomat ainekset, irtolaiset ja juopot … On väi-
tetty, että koko tätä ehdotusta laadittaessa on ehdotuksen laatijoilta puuttunut 
pedagoogista näkemystä. Onkin totta, että sen jälkeen kun lastensuojelu koulu-
hallituksesta siirrettiin sosialiministeriöön, lastensuojelua yhä enemmän on 
alettu käsittää tavallisena yhteiskunnan huoltotoimenpiteenä ja sen tärkeä kas-
vatuksellinen puoli on saanut yhä vähenevää huomiota sekä työvoimia että 
taloudellisia mahdollisuuksia järjestettäessä.”578

Myös kokoomuksen kansanedustaja Kaino Oksanen esitti, että lastensuojelutyön 
tulisi saada itsenäisempi asema. Perusteluna hänen mielestään olivat lastensuojelu-
työn ennalta ehkäisevä kasvatustoiminta ja lastensuojelutyön asiantuntemuksen 
kehittymismahdollisuuksien paraneminen silloin, kun suojelutyötä tekevät saavat 
toimia itsenäisenä. Lisäksi hänen mielestään oli otettava huomioon myös se, että

575. VP 1935, Laki- ja talousvaliokunnan mietintö N:o 1.
576. VP 1935, pk 1.10.1935, 1440–1441.
577. VP 1935, pk 5.4.1935, 720–724; pk 24.9.1935, 1344–1346; pk 1.10.1935, 1440–1477; pk 
4.10.1935, 1501–1503.
578. VP 1935, pk 1.10.1935, 1444–1445.
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”lasten vanhemmat, jotka ovat hätääntyneitä lastensa takia ja tarvitsisivat las-
tensuojelualan asiantuntijan ja harrastajan apua, kääntyvät mieluummin lasten-
suojelulautakunnan puoleen kuin sellaisen orgaanin, joka hoitaa paljon muita-
kin tehtäviä, esim. irtolaishuoltoa, alkoholisteja j. n. e.”579

Lastentarhatoimintaa ei lausunnoissa erikseen käsitelty, joten sen hyväksyttiin jo 
yleisesti kuuluvan ennalta ehkäisevään lastensuojeluun. Eduskunnassa käyty kes-
kustelu oli siirtynyt käsittelemään koko lastensuojelun pedagogisen ja huollollisen 
tehtävän vastakkainasettelua.

Hyväksytyssä laissa kunnan lastensuojelu alistettiin huoltolautakunnalle, jonka 
tehtäväksi määriteltiin yhteiskunnallinen huolto. Kunnallisen valtuuston tehtäväksi 
tuli jakaa lautakunnan toiminta tarkoituksenmukaisiin osastoihin ”käsittelemään 
köyhäinhoitoa, lastensuojelua, irtolaishuoltoa, alkoholistihuolta ja muuta yhteis-
kunnaista huoltoa koskevia asioita”. Osastot puolestaan voitiin jakaa vielä jaos-
toiksi. Henkilövalinnoissa edellytettiin, että yhden lautakunnan jäsenen tulee olla 
nainen ja lastensuojelua koskevia asioita käsiteltäessä mukana on oltava myös opet-
taja ja mikäli mahdollista myös joku terveydenhoitoon perehtynyt henkilö.580

Avainasioita olivat huoltolautakunta ja valtuuston päätösvalta kunnallista hal-
lintoa suunniteltaessa. Ratkaisu rinnasti lastensuojelun köyhien, irtolaisten ja alko-
holistien huoltoon. Yhteys kansanopetukseen katkesi, eikä lastensuojelun ollut sitä 
helppo hallinnollisesti rakentaakaan ohi huoltolautakunnan päätösvallan. Lasten 
ongelmien kuulluksi tulemista ei liioin taannut se, että lautakuntaan kuului pääsään-
töisesti yksi nainen, yhtä vähän kuin sekään, että lastensuojelun asioita käsiteltäessä 
mukana oli opettaja. Huoltolautakunnan määrittely ja tehtäväkokonaisuus oli näin 
omiaan etäännyttämään lastensuojelua sen kasvatuksellisesti vastuullisesta tehtä-
västä ja pedagogisesta yhteistyöstä.

Lastensuojelulakia koskeneessa hallituksen esityksessä korostettiin, että 
yhteiskunnan järjestämässä lastensuojelutyössä ”on suuri paino pantava työn sille 
osalle, joka tarkoittaa lasten kotikasvatuksen tukemista”. Lain painopiste oli siten 
sen seitsemännessä pykälässä, jossa määriteltiin yleisellä tasolla yhteiskuntaa vel-
voittavat kotikasvatusta tukevat ja täydentävät toimenpiteet. Kyseinen pykälä 
sisälsi myös ajatuksen lastentarhatoiminnasta, vaikka eri toimintamuotoja ei pykä-
lässä erikseen nimettynä esitelty. Maininta lastentarhatyöstä sisältyi vain kahteen 
lain pykälään. Ensimmäisessä, lastensuojelulaitoksia koskevan luvun kohdassa 
vaadittiin yksityisen laitoksen avaamisesta tehtävää ilmoitusta kunnan huoltolauta-

579. VP 1935, pk 1.10.1935, 1458.
580. VP 1935, Eduskunnan vastaus – esitys N:o 92 (VP 1934), 1; Laki kunnallisesta huoltolautakun-
nasta 51/1936. 
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kunnalle, ja tällöin nimettiin esimerkkeinä lastentarhat ja -seimet. Seuraava luku 
liittyi lastensuojelun kustannuksia ja niihin valtionapuna saatavien korvausosuuk-
sien määrittelyyn. Tällöin viitattiin lastentarhojen valtionavusta erikseen säädetyn 
lain määräyksiin581.

Lastensuojelulain hyväksymisen yhteydessä lastentarhaa koskevat kysymykset 
hyväksyttiin alkuperäisessä muodossaan. Valiokuntavaiheiden aikana muutamia 
vastalauseita aiheuttivat epäilyt taloudellisten mahdollisuuksien riittämisestä, 
minkä vuoksi olisi haluttu höllentää lain sanamuotoa. Lopullisessa muodossaan las-
tentarhoja koskeneet lainkohdat muodostuivat seuraaviksi: 

– ”Kunnan on tarpeen mukaan joko itse perustettava ja ylläpidettävä 
kotikasvatusta tukevia ja täydentäviä laitoksia sekä ryhdyttävä muihin sitä 
tarkoittaviin toimenpiteisiin, tahi avustettava sellaisia yksityisten järjestöjen 
tai henkilöiden perustamia laitoksia tai järjestämää toimintaa, joiden katsotaan 
vastaavan sanottua tarkoitusta.”

– ”Yksityisen lastenkodin, lastentarhan, lastenseimen tai muun sellaisen 
laitoksen avaamisesta on tehtävä ilmoitus kunnan huoltolautakunnalle.”

– ”Kunnallisten ja yksityisten kasvatuslaitosten, tylsämielisten lasten ja nuorten 
henkilöiden hoitoa ja kasvatusta varten toimivien kunnallisten ja yksityisten 
laitosten sekä lastentarhain valtionavusta ja sellaisen ehdoista on voimassa, 
mitä niistä on erikseen säädetty.”582

Lastentarhojen aseman kannalta nämä kohdat sisälsivät varsin yleisluonteisia mai-
nintoja. Sosiaaliministeriön tehtäväalueeseen ei kuulunut lastentarhakasvatuksen 
pedagogisten lähtökohtien korostaminen, mutta ainakin noudatetun sosiaalipedago-
gisen näkökulman olisi olettanut tulevan jollain tavoin kirjatuksi. Laki palveli 
lähinnä hallinnollisia tavoitteita, eikä tekstin sisällöstä ilmennyt se merkitys, minkä 
esitystä valmistelleet tahot olivat halunneet antaa lastentarhalle ja muille kotikasva-
tusta tukeville toimintamuodoille. Yhteiskunnan velvollisuus vastata lasten ennalta 
ehkäisevästä kasvatuksesta oli nyt laissa annettu kuntien tehtäväksi, mutta velvoit-
teen täytäntöönpanoon ohjaavat rajat olivat jääneet varsin viitteellisiksi ja tulkin-
nanvaraisiksi.

581. VP 1934, HaE N:o 93, 2, 5, 11–12.
582. Eduskunnan vastaus HaE lastensuojelulaiksi 1935, 2, 8.
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Lastensuojelulain583 sisältöä täsmennettiin lastensuojeluasetuksessa. Kotikas-
vatus oli edelleen perusta kasvatustyölle, ja asetus määritteli seuraavat suuntaviivat 
sen tukemiselle:

”Jolleivät vanhemmat tai muu huoltaja riittävästi huolehdi lapsen hoidosta ja 
kasvatuksesta, on huoltolautakunnan ryhdyttävä tarpeenmukaisiin toimenpitei-
siin lapsen kotikasvatuksen tukemiseksi ja täydentämiseksi. Siinä tarkoituk-
sessa tulee lautakunnan koettaa taivuttaa vanhempia tai huoltajaa käyttämään 
lapsen hyväksi lastensuojelulain 7 §:ssä tarkoitettuja laitoksia tai toimintamuo-
toja.”584

Asetus korosti huoltolautakunnan tai sen alaisen lastensuojelulautakunnan merki-
tystä. Se myös velvoitti kunnan huoltolautakuntaa valvontaan sekä puuttumaan las-
ten kasvatukseen silloin, kun vanhemmat laiminlöivät lastensa kasvatusta. Olen-
naista oli myös se, että kunnan viranhaltijat saattoivat käyttää toimeenpanoval-
taansa vanhempien vastustavasta mielipiteestä huolimatta. Laki sisälsi mahdolli-
suuksia, mutta ei taannut lasten kehityksen turvallisia ja monipuolisia kasvuolosuh-
teita. Siinä ei myöskään luotu selkeitä yhteyksiä kodin, lastentarhan ja kansanope-
tuksen välille.

Laki astui voimaan vuoden 1937 alussa, jolloin valtionapulainsäädäntö oli sää-
dellyt maamme lastentarhatoimintaa yhdeksän vuoden ajan. Lainsäädäntö sisälsi 
yleisiä ohjeita siitä, miten kotikasvatuksen tuki tuli kunnissa järjestää. Vapaaehtoi-
sen, järjestöjen ylläpitämän toiminnan aloitteellisuus ja vastuullisuus toteutui yllä-
pitäjien oman aktiivisuuden mukaisesti. Tämä näkökulma korostui myös siinä, että 
valtionavun muodossa saadut tukitoimet koskivat edelleen lakisääteisinä vain yhtä 
lastenhuollon toimintamuotoa, lastentarhatyötä. 

Merkittävän huolenaiheen laajassa lastensuojelun kentässä muodosti lasten ja 
nuorten suojelukasvatuksen monimuotoinen kenttä. Tukitoimien painopistettä ei 
pystytty edelleenkään siirtämään ratkaisevasti ennaltaehkäisevän kasvatuksen puo-
lelle. Laista päätettäessäkin oli osa eduskunnan jäsenistä pyrkinyt jättämään tilan-
teen esitettyä avoimemmaksi. Vastalauseen ilmaisijat ottivat keskustelun aiheeksi 
laissa olevan lausuman ”tarpeen mukaan”. Määrittelyä pidettiin liian kategorisena, 
kunnan itsemääräämisoikeutta rajoittavana ja ennen muuta taloudellisesti liian ras-

583. Lastensuojelulaki 1936/52.
584. Lastensuojeluasetus 1936/203; Lastensuojelulaki 1936/52, § 7. Pykälän sisältö oli seuraava: 
”Kunnan on tarpeen mukaan joko itse perustettava ja ylläpidettävä kotikasvatusta tukevia ja täydentäviä 
laitoksia sekä ryhdyttävä muihin sitä tarkoittaviin toimenpiteisiin, tahi avustettava sellaisia yksityisten 
järjestöjen tai henkilöiden perustamia laitoksia tai järjestämää toimintaa, joiden katsotaan vastaavan 
sanottua tarkoitusta.”
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kaana585. Lain toisen käsittelyn äänestyksessä 1. lokakuuta 1935 voitti kuitenkin 
alkuperäinen hallituksen esityksen mukainen kanta.

Käytännössä lastensuojelulaki ei juuri muuttanut sen vaikutuspiiriin tullutta 
kotikasvatusta tukevaa toimintaa ja siihen kohdistuneita vaatimuksia, koska laki-
teksti ei sisältänyt selkeitä velvoittavia rajoja. Lastentarhojen perustamista ja toi-
mintaa ohjasivat edelleen lähinnä valtionapusäädökset ja kuntien paikalliset lasten-
tarhojen ylläpitämiseen liittyneet päätökset. Lakihankkeen alkuperäisenä tarkoituk-
sena oli ollut kansainvälisten esimerkkien mukaisesti yhtenäisen, lasten hyviä 
kasvu- ja elinolosuhteita edistävän ja ennaltaehkäisevän lainsäädännön luominen. 
Oli pyritty kasvatuksen, hoidon ja huoltotyön keskittämiseen, kunnalliseen toteu-
tukseen ja valtion johtoon sekä valtion vastuunjakoon ylläpitäjille aiheutuvista kus-
tannuksista. Kun lainsäädännön lopullinen aikaansaaminen ajoittui pulavuosiin, ei 
toteutus vastannut alkuperäistä tavoitetta. Lastensuojelulain tärkeimmäksi anniksi 
mainittiin huostaanottosäädösten luominen, ja kokonaisuutta kutsuttiin jopa kesko-
seksi586. Lastentarhatyön kehittämistä lainsäädäntö ei sitä koskeneiden mainintojen 
niukkuuden vuoksi edistänyt, joten työn sisältöjen, toimintamuotojen ja hoitopaik-
kamäärien kehittäminen jäi yksityisten ylläpitäjien, kuntien ja ennen muuta henki-
lökunnan oman aktiivisuuden varaan. Paikallisen asiantuntemuksen ja auttamisen 
harrastuneisuuden myötä uusia lastentarhoja perustettiin etupäässä silloin, kun kun-
nalliset luottamushenkilöt oli saatu vakuuttuneiksi kotikasvatuksen tukemisen mer-
kittävyydestä.

Lastensuojelulaki määritteli lastentarhat kasvatuslaitosten, lastenkotien ja las-
tenseimien tavoin lastensuojelulaitoksiksi. Valtionapulainsäädäntö säilyi muuttu-
mattomana, ja lastentarhat olivat siten muita kotikasvatuksen tueksi tarkoitettuja 
työmuotoja edullisemmassa asemassa. Tilanne oli jokseenkin sama kuin vuonna 
1919, jolloin sivistysvaliokunnassa oli käsitelty anomusehdotusta määrärahan 
myöntämisestä kotikasvatuksen tukemiseksi587. Anomuksen lähtökohtana oli ollut 
kokemus siitä, että valtion tukitoimet kohdistuvat pelkästään kansanlastentarhojen 
toimintaan. Anomuksen allekirjoittajien588 mielestä yhteiskunnan tuli monipuoli-
semmin ponnistella lasten ja nuorten sopimattomia kasvuoloja vastaan. Sen vuoksi 
tuli tukea lasten ja nuorten ”kasvatusopillisesti taattua huoltoa”, jonka avulla voitiin 

585. VP 1935, Pöytäkirjat II, 1468–1471.
586. Pulma & Turpeinen 1987, 156, 160.
587. Lastensuojelulaki 52/1936; Sivistysvaliokunnan lausunto 14, 1919.
588. Helsingissä 10. huhtikuuta 1919 päivätyn anomuksen allekirjoittajia ovat Paul Thuneberg, Bruno 
Sarlin, K. E. Linna, T. Heimonen, Mandi Hannula, A. Fränti, Risto Ryti, Oskari Manteri, Heikki Rita-
vuori, J. Jyske, W. K. Särkkä, J. Kaskinen, M. Kekki ja Aarne Sihvo. Anomusehdotus N:o 91 vuodelta 
1919. Thuneberg, Paul, y.m.: Määrärahan myöntämisestä kotikasvatuksen tukemiseksi. Sivistysvalio-
kunnan lausunto 14, 1919, 599.
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pyrkiä kohottamaan kansan siveellistä ja taloudellista tasoa sekä edesauttaa jopa 
valtion turvallisuuden vakiintumista. Valtion vakituista avustusmäärärahaa oli toi-
vottu myös tuolloin toiminnassa olleiden lastenseimien, lasten työtupien ja päivä-
kotien toiminnan avustamiseen. Uudempina valtionavun kohteina esiteltiin joutilai-
den lasten työtuvat, kerjurien vastaanottokodit ja suojelukeskukset. Lastentarhojen 
valtionapusäädöksiä oli tuolloin esitetty porrastettavaksi ylläpitäjän varallisuuden 
mukaan. Uutta käytäntöä anomuksen esittäjät eivät kuitenkaan olleet saaneet 
aikaan, eikä tilanne siis selkiytynyt vielä neljännesvuosisadankaan päästä eli lasten-
suojelulain säätämisen yhteydessä.

”Kunnallisen huoltotoiminnan ja yksityisen hyväntekeväisyyden äänenkannat-
taja” Huoltaja-lehti kirjoitti vuonna 1935 marraskuun ensimmäisen numeron etusi-
vulla huoltolakien kokonaisuuden hyväksymisestä. Lehden kanta oli hyvin myön-
teinen ja se kutsui päätöksiä ”merkkitapaukseksi Suomen huoltotoimen alalla”. 
Eduskuntaa kiitettiin siitä, että se oli saanut lait lopullisesti ratkaistuksi ilman vaa-
lien yli lykkäämistä. Kokonaisuus olikin laaja. Sen sisältämät esitykset olivat: laki 
kunnallisesta huoltolautakunnasta, lastensuojelulaki, irtolaislaki ja alkoholistilaki. 
Uudet säädökset aiheuttivat muutoksia köyhäinhoitolakiin, holhouslakiin, rikosla-
kiin ja lakiin avioliiton ulkopuolella syntyneistä lapsista. Lehden artikkelin kirjoit-
taja arvioi 1930-luvun alun laman vuoksi edellisen kerran lykkääntyneen lastensuo-
jelulain aikaansaamista päätökseksi, jonka turvin eduskunta lunasti ”lopullisesti sen 
vekselin, jonka se oli itselleen asettanut” lastensuojelulain aiemman raukeamisen 
yhteydessä.589 Lehden metaforaa voisi jatkaa toteamuksella: korko oli kyllä kor-
kea. Kun lastensuojelun tarkoittama kasvatuksen ja hoidon kokonaisuus päätettiin 
sijoittaa yhteiskunnallisiksi ongelmiksi koettuja irtolaisia ja alkoholisteja koske-
vien lakien joukkoon, se merkitsi mitä todennäköisimmin lastensuojelun ennaltaeh-
käisevän tehtävän ja yleisen arvostuksen muuntumista ongelmien korostamiseksi.

Kouluneuvos S. S. Salmensaari oli ollut virastohallinnon uudistuksen yhtey-
dessä kannattamassa kouluhallituksen lastensuojeluosaston ja kansanopetusosaston 
alaisen lastentarhatoiminnan siirtämistä sosiaaliministeriön alaisuuteen. Hän totesi 
kymmenen vuotta myöhemmin lastensuojelulain valmisteluvaiheen aikana sosiaa-
liministeriön osastopäällikkönä, että siirto oli merkinnyt toimintamahdollisuuksien 
kaventumista, sillä tehtävät oli annettu ”melkoista vaatimattomammin varustetulle 
sosialiministeriön lastensuojelutoimistolle”. Lastensuojelulain sisältö oli kaventu-
nut vuosikymmeniä kestäneen valmistelutyön aikana. Erityisen huolissaan Salmen-
saari oli siitä, että 

589. Huoltaja 1935 N:o 21, 441–443.
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”(p)ositiivinen toiminta kotikasvatuksen auttamiseksi on supistunut vain epä-
määräiseen neuvontaan ja esiintyvien epäkohtien poistamiseen. Tuntuu siltä, 
kuin siellä, missä ei vielä suoranaisia epäkohtia ole olemassa, toimintavelvol-
lisuuttakaan ei olisi ja että kotien huolto ja ehkäisevä lastensuojelutyön, jolla 
on suurimmat onnistumismahdollisuudet, olisi työntynyt koko lailla syr-
jään.”590

Salmensaari esitti myös kysymyksen siitä, onko supistamispyrkimys todellakin 
ajankohdan olosuhteista johtuvaa vai osoitusta lastensuojelutoiminnan aliarvioimi-
sesta. Hän pelkäsi, että ”vielä oleva tietoisuus” yhteiskunnan lastensuojelun kasva-
tuksellisesta yleisluonteesta joutuisi yhä enemmän väistymään pelkän huoltotoi-
minnan tieltä. Tämä johtaisi hänen mielestään siihen, että yhteiskunnan tukitoimien 
tarpeessa olevien lasten auttaminen taantuisi jo rappiolle joutuneiden henkilöiden 
huolloksi.591 Oman yli viisitoista vuotta kestäneen keskushallinnossa työskente-
lynsä aikana hän oli kokenut ennalta ehkäisevän lastensuojelutyön merkityksen 
kohentuneen, mutta nyt se oli hänen mielestään jälleen vaarassa. Kaikkien lasten 
kasvua tukemaan tarkoitettua lastentarhatyötä uusi lainsäädäntö ei juurikaan tuke-
nut. Salmensaaren592 mielestä laki oli kompromissien tulos ja siten myös puutteel-
linen, sillä ”se ei ole oleva se lopullinen päämäärä, johon maamme lastensuojelun 
on tyydyttävä”. Työtä ennalta ehkäisevän lastensuojelun ja kotikasvatuksen tuke-
misen kehittämiseksi tuli jatkaa. Salmensaaren maininta viestii senhetkiseen tilan-
teeseen alistumista, mutta osoittaa samalla, että hallintouudistus oli siirtänyt lasten-
suojelutyön hyväksi työskennelleiden tarkastajien laaja-alaiset tavoitteet uuden 
lainsäädännön avulla tavoiteltaviksi.

4.3 Työn laajeneminen Pohjois-Suomessa

4.3.1 Oulun läänin moni-ilmeisyys

Maa- ja metsätalous säilyivät itsenäisyyden alkuaikana läänin peruselinkeinoina, ja 
metsäteollisuuden kehitys oli ratkaisevaa alueen teollisuuskeskusten syntymisen 
kannalta. Voimakkaasti lisääntynyt erikokoisten sahojen määrä sekä sitä seurannut 
puunjalostuksen kehittäminen keskittyivät läänin eteläosassa oleviin kaupunkiseu-
tuihin ja hyvien liikenteellisten yhteyksien äärelle. Haasteena ja teollistumisen kas-
vun ehtona oli näin ollen kulku- ja kuljetusyhteyksien parantamien sekä liikenne-

590. Huoltaja 1934 N:o 20, 413–414.
591. Huoltaja 1934 N:o 20, 415–416.
592. Huoltaja 1934 N:o 20, 417.
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muotojen monipuolistaminen. Erityisesti Kajaanissa metsäteollisuuden laajenemi-
seen vaikutti rautatien saaminen kaupunkiin. Perinteisesti Perämeren rannikkokau-
pungit (Raahe, Oulu, Kemi, Tornio) olivat syntyneetkin kauppapaikkoina ja sata-
makaupunkeina. Niiden keskinäinen valta-asema suurimpana ulkomaankaupan 
kävijänä oli vaihdellut tärkeimpien vientituotteiden muuttumisen myötä, mutta kai-
kissa kaupungeissa myös satamaa kehitettiin yhtenä elinkeinohaarana.

Laajaan lääniin kuului maamme koko tunturialue ja runsaasti erilaisia erämaa-
seutuja, minkä vuoksi eteläisessä Suomessa kuvattiin helposti pohjoista elämää 
”maan raukoilla rajoilla” asumiseksi. Asioiden hoitaminen ei luonnollisestikaan 
ollut yhtä vaivatonta kuin lyhyiden välimatkojen ja hyvien kulkuyhteyksien äärellä 
etelässä. Oulun lääni oli toisaalta juuri rajojensa vuoksi myös naapurivaltioidemme 
keskelle sijoittuva rajalääni. Sillä oli säilynyt rajayhteistyö Ruotsin ja Pohjois-Nor-
jan kanssa. Koillismaalla oli ennen maamme itsenäistymistä ollut talous- ja kulttuu-
riyhteydet itään. Vuonna 1921 avautuivat myös yhteydet Jäämerelle, kun Petsamon 
lääni oli liitetty Tarton rauhassa Suomeen ja pian myös Oulun läänin osaksi. Läänin 
pinta-ala oli tuolloin 169.019,4 neliökilometriä, kun koko maan pinta-ala oli 
343.426,6 neliökilometriä. Lääni käsitti siten lähes puolet (n. 49 prosenttia) koko 
maan pinta-alasta. Hallinnollisten asioiden hoitaminen ei läänissä ollut vaivatonta 
ja virkatehtävien huolellinen hoitaminen koettiin liikaa työllistäväksi.593 

Tähän ajoittain Perä-Pohjolaksi kutsuttuun alueeseen kuului kolme maakuntaa, 
Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu ja Lappi, jotka kaikki olivat omaleimaisia alueita. 
Niitä käytettiin lähtökohtana, kun tehtiin esityksiä liian suureksi tunnetun läänin 
alueen jakamisesta. Ensimmäisen esityksen uusista läänien rajoista ja Rovaniemen 
nimeämisestä Lapin läänin keskukseksi teki pohjoisen tunnettu valtiopäivämies 
Iisakki Hoikka. Yleinen lehtikirjoittelu, keskustelu ja pian myös eri jakomahdolli-
suuksiin pohjautunut valmistelutyö alkoi vuonna 1917, mutta itsenäisen aseman 
Lapin lääni sai vasta vuonna 1938. Kirkollisen hallinnon osalta Oulun lääni oli kuu-
lunut jo vuodesta 1851 Kuopion hiippakuntaan. Sen piispanistuin siirtyi Ouluun 
vuonna 1900, ja uuden nimen, Oulun hiippakunta, se sai 1.12.1923.594

Läänin- eli väliasteen hallinnon päätöksiä tarvittiin ensisijaisesti valtionhallin-
toon liittyneiden tehtävien paikallisessa loppuunsaattamisessa ja alueellisten tulkin-
tojen tekemisessä. Myös lastentarhatyön kohdalla tehtyjä ratkaisuja koskettivat ne 
itsenäisyyden aikana annettuun lainsäädäntöön liittyneet määräykset, joista osa 

593. Onnela 1975, 15, 17; Pulliainen  & Siuruainen 2000, 52. Petsamon läänin pinta-ala oli noin 10 
500 neliökilometriä ja alue oli jokseenkin asumatonta ja liikenneyhteydet avasi vuonnan 1933 Ivalosta 
Petsamoon valmistunut Jäämeren tie. Oulun läänin osaksi Petsamon lääni liitettiin vuoden 1922 alusta.
594. Onnela 1975, 15–19, 22.
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edellytti maaherran vahvistamista. Vuosina 1917–1925 maaherrana toimi Kalajo-
elta syntyisin ollut Matti von Nandelstadh ja hänen jälkeensä Limingasta kotoisin 
ollut, työteliäänä ja tunnollisena läänin kehittäjänä tunnettu Eero Yrjö Pehko-
nen595. Hänen päätöksestään Oulun kaupungin lastensuojelua koskenut ohjesääntö 
sai myöhemmin esille tulevan huolellisen, monivaiheisen ja sosiaaliministeriön laa-
jan kannanoton saaneen käsittelyn.

4.3.2 Lastentarhatyö laajenee Oulussa

Oulu – laajan vaikutusalueen keskus

Pohjois-Suomen suurimmat uhrit ja hävitykset vuoden 1918 kansalaissota aiheutti 
Oulussa. Helmikuun alun taistelut vaativat lähes seitsemänkymmentä kuolonuhria 
ja tulipalot aiheuttivat suuria tuhoja. ”Oululaiset kokivat sodan samanaikaisesti 
kapinaksi, vapaustaisteluksi ja kansalaissodaksi.”596 Sodan aiheuttamia vaurioita 
ryhdyttiin nopeasti korjaamaan, ja Oulun kaupunki oli 1920-luvun alussa voimak-
kaan kasvualueen keskus. Varsinainen kantakaupunki sai kaupunginomaisia piir-
teitä, kun vuosikymmenen aikana keskityttiin voimaperäisesti asemakaavoitettuun 
rakentamiseen, kadunrakennustöihin sekä vesijohto- ja viemäriverkon laajentami-
seen. Oulun asukasluku ylitti vuosikymmen alussa 16 000 asukkaan rajan, vaikka 
se jäikin alle 13 prosenttiin kaupungin ja sen vaikutusalueeksi luettujen ympäristö-
kuntien yhteenlasketusta asukasluvusta. Kahden seuraavan vuosikymmenen aikana 
kaupungin väestön muuttovoitto ylitti kymmenen prosentin rajan eli oli vain neljä 
kymmenesosaa korkeampi kuin Kajaanin ja Kemin väkiluvun nousu. Raahessa ja 
Torniossa jäätiin alle seitsemään prosenttiin.597

Liikenteellisesti Oulun kehitystä tuki aktiivinen satamatoiminta, etelään, poh-
joiseen ja itään suuntautunut maantieverkosto sekä kaupungista pohjoiseen ja itään 
laajentunut rautateiden rakentaminen. Lentoliikenteen alkaminen mahdollistui 
Oulun lentokentän valmistuttua vuonna 1926. Sataman kautta kulkeneen kaupan 
osalta Oulu ei saavuttanut Kemin tonnistomääriä, mutta Oulu–Nurmes-rata lisäsi 
kuljetuksia niin, että tavaraa liikkui vuonna 1933 jo yli 115 500 tonnia.598 Kaupan 

595. Eho 1975, 38–39.
596. Pulliainen & Siuruainen 200, 50; Fält 1987, 142–144. 
597. Hautala 1982, 1, 117–118, 120. Oulun asukasluvuksi mainitaan vuonna 1920 yhteensä 16024 
henkeä. Vuosina 1921–1939 Pohjois-Suomen kaupunkien muuttoliike oli keskiväkiluvun mukaan las-
kettuna Oulussa 10,5 prosenttia, Kajaanissa ja Kemissä 10,1 prosenttia sekä Raahessa ja Torniossa 6,7 
prosenttia. Fält 1987, 145.
598. Hautala 1982, 2–3, 18–19, 30–31.
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alalla tapahtui lisääntymistä kaikkien elintarvikemyymälöiden määrässä, tukku-
kauppojen liikevaihdossa ja osuuskauppa-aatteen mukaisessa toiminnassa. 
1930-luvun alun lamavuosina koettiin kyllä vastoinkäymisiäkin, mutta niistä sel-
viytynyt liiketoiminta jatkoi nousuaan vuosikymmenen lopulla. Erityisesti Oulun 
Osuuskaupan vaikutus ulottui laajalti kaupunkia ympäröivälle maaseudulle, kun 
taas myöhemmin perustetun Osuusliike Arinan vaikutusalueena oli kaupungin 
lisäksi vain Oulujoen kunta.599

Paikallisen teollisuuden tarkastelussa on huomioitava kaupungin rajojen ulko-
puolella kasvanut maalaiskunnan alueen toiminta ja ajanjakson loppupuolella myös 
pohjoisten kaupunkien välinen yhteistyö. Sota-ajan jälkeinen tilanne merkitsi 
Oulussakin useiden kuukausien katkoa teollisuudessa ja kansainvälisten liikesuh-
teiden muuttumista. Venäjän-kaupan menettäminen oli kohtalokasta erityisesti nah-
kateollisuudelle ja Weljekset Åströmin nahkatehtaalle, jonka suurin vienti oli aiem-
min suuntautunut itään. Toisaalta Euroopassa alkanut sodan tuhojen korjaaminen 
aiheutti sahatavaran kasvavaa kysyntää ja siten myös metsäteollisuuden kasvua. 
Niinpä puutavaran vienti lisääntyi 1920-luvun puolivälissä ja saavutti Oulussa 
huippunsa vuonna 1928. Tällöin viennin bruttoarvon nousu oli neljän vuoden 
aikana yli 40 prosenttia. Seuraavana vuonna ilmeni jo laman merkkejä ja metsäte-
ollisuustuotannon kansainvälisen kysynnän supistumista.  Vientitulojen aallon-
pohja saavutettiin Oulussa vuonna 1931, ja sen jälkeinen elpyminen tapahtui kau-
pungissa muuta maata verkkaisemmin. Vuoden 1928 viennin taso ylitettiin brutto-
arvoissa vasta vuonna 1937. 1930-luvun suurin teollisuushanke oli Oulu Osakeyh-
tiön teollisuuslaitos. Kajaani Oy ja Veitsiluoto Oy olivat molemmat suunnitelleet 
selluloosatehtaan rakentamista Oulun seudulle. Neuvottelujensa tuloksena yhtiöt 
päätyivät vuonna 1935 perustamaan yhteisen vahvan yrityksen Ouluun. Kaupungin 
vuokraamalle Nuottasaaren alueelle valmistuneen sulfiittiselluloosatehtaan raken-
nustyöt etenivät niin, että tuotanto voitiin aloittaa syyskuussa 1937. Vahvan pohjan 
oululaiselle metsäteollisuudelle olivat luoneet monet 1900-luvun ensimmäisinä 
vuosikymmeninä seudulle syntyneet sahalaitokset. Suurin niistä oli Varjakan saha, 
jonka työntekijämäärä oli vuonna 1927 noin 3 000.600

Oulun kaupungin väkiluku kasvoi tasaisesti 1920-luvun aikana niin, että uuden 
vuosikymmenen alkaessa asukkaita oli yli 18 000 henkeä. Heistä kantakaupungissa 
asui lähes 79 prosenttia. Hieman yli 21 prosenttia sijoittui kaupunkiin yhdistetyille 
asemakaavan ulkopuolisille alueille, joilla asutuksen kasvu oli kantakaupunkia suu-
rempaa. Asuntopula kiihdytti tonttien hankintaa, ja niitä oli parhaiten saatavana 

599. Hautala 1982, 51–72.
600. Hautala 1982, 84–85, 102, 110.
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vuonna 1924 Oulujoen kunnasta kaupunkiin liitetyiltä Alalaanilan ja Tuiran alu-
eilta. Äänioikeutettujen lukumäärän vertailun avulla on voitu todeta, että vuosien 
1922 ja 1936 välisenä aikana Toppilan, Hietasaaren ja Korkeasaaren alueen aikuis-
ten lukumäärä oli lähes kolminkertaistunut (1195 henkeä  2971 henkeä).601 Mitä 
ilmeisimmin nämä muuttajat olivat työikäisiä ja useimmat myös perheellisiä uusia 
kaupunkilaisia. He tarvitsivat lastensa kasvatuksen tukitoimia kaikissa kaupungin-
osissa ja esikaupunkialueilla, mutta äänestäjätilastojen mukaan paineet muodostui-
vat suurimmaksi Oulujoen pohjoispuolisilla alueilla, joista keskeisin oli Tuiran 
kaupunginosa.

Oulujoelle oma lastentarha

Oulun kaupungin ympärillä oleva Oulujoen maalaiskuntakin pyrki toimimaan 
aktiivisesti asukkaidensa asioiden ajajana. Kunnan päättäjät olivat kaupungin eri 
asuinalueiden perheiden tavoin huolissaan lasten heikoista kasvuolosuhteista. 
Tämä korostui nimenomaan niissä kaupungin rajan tuntumaan kehittyneissä kylä-
kunnissa, joissa asuvien perheiden vanhemmat kävivät työssä Oulussa ja joutuivat 
jättämään lapsensa päivittäin epämääräiseen hoitoon. Näitä vähävaraisten perhei-
den asuntoalueita kutsuttiin kunnanvaltuustolle osoitetussa lastentarha-aloitteessa-
kin Oulun esikaupunkialueiksi602.

Oulujoen lastentarhan perustaminen ja sen toiminnan aloittaminen liittyivät 
kiinteästi paikkakunnalla syntyneen naisjärjestön toimintaan. Yhdistys perustettiin 
vuonna 1918. Siihen mennessä oli jo kahden vuoden ajan järjestetty paikallisten 
naisten yhteisiä kokoontumisia. Olennaisimpina sisältöinä kokouksissa olivat alus-
tuksiin pohjautuvat keskustelut, joihin liitettiin lisäksi erilaisia ohjelmallisia osia. 
Näiden huolellisesti suunniteltujen tapaamisten lisäksi yhdistys järjesti erilaisia laa-
jemmalle joukolle tarkoitettuja yleisötilaisuuksia.603

Lastentarhojen toiminta oli neiti Tyyne Helan pitämän alustuksen aiheena elo-
kuussa 1918. Asiasta syntyi harvinaisen vilkas keskustelu, jossa kyseinen toiminta 
nähtiin hyödylliseksi myös omassa kunnassa. Lastentarhaa pidettiin tärkeänä itse-
näisen Suomen rakentamisessa ja kansalaissodan ongelmien korjaamisessa:

601. Hautala 1982, 115, 120–121, 170.
602. OMA, Oulujoen kunnanvaltuusto, Ojkv pk 1919–1920.
603. Lujala 2001, 34.
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 ”Nyt jos koskaan on aika sitä (lastentarhatoimintaa) toteuttaa, kun niin luke-
mattomat kodit ovat kadottaneet perheenelättäjän, tässä kauheassa kansalaisso-
dassa.”

Alle kouluikäisten ohella kiinnitettiin samassa kokouksessa huomiota myös kansa-
koulusta päässeiden alle 17-vuotiaiden lasten kasvatukseen. Molempien ongelma-
kysymysten selvittämistä varten perustettiin toimikunta. Lisäksi päätettiin tehdä 
asiaa tutuksi myös lehdistön avulla.604 Toimikunnan työskentelystä ei ole löytynyt 
pöytäkirjatietoja tai muita viitteitä, mutta lastentarhan perustamishanke näyttää 
edenneen varsin määrätietoisesti, sillä seuraavan tammikuun kokouksessa vuonna 
1919 ilmoitettiin yhdistyksen jäsenille, että lastentarhan hyväksi järjestetyn iltaman 
tuotto oli ollut 500 markkaa. Ratkaiseva keskustelu lastentarhan perustamisesta 
käytiin maaliskuun kokouksessa, jossa hankkeen tärkeyden vuoksi asiasta päätet-
tiin saada yhteinen mielipide suljetun lippuäänestyksen avulla. Sen tulos oli yksi-
mielinen. Kaikki kokouksen läsnäolijat kannattivat lastentarhan perustamista.605

Seuraavaksi asiaa valmistelemaan valittiin kahdeksanjäseninen toimikunta, joka sai 
käyttää asiantuntija-apua ja ostaa tarkoitukseen sopivan rakennuksen sekä panna 
toimeen koemerkinnän kannatusyhdistystä varten. Puolen vuoden kuluttua yhdis-
tyksen kokouksessa tiedotettiin lastentarharakennuksen hankinnasta. Varojen kar-
tuttamiseksi perustettiin ompeluseura, joka kokoontui kerran viikossa Oulunsuun 
kansakoulun käsityöpajassa.606

Ennen vuoden loppua, joulukuussa 1919, yhdistys kääntyi toiminnan rahoitus-
kysymyksissä kunnanvaltuuston puoleen. Yhdistys esitti, että kunta ottaisi lasten-
tarhan haltuunsa ja avustaisi sen toimintaa. Oulujoen kunnanvaltuusto nimesi asiaa 
valmistelemaan kolmihenkisen toimikunnan, joka tekikin esityksen kunnan avus-
tusosuudesta. Kunnan tiukan taloudellisen tilanteen vuoksi valtuusto ei myöntänyt 
toivottua perustamisrahaa ja alensi myös vuotuisen avustuksensa suuruutta. Myös 
viideksi vuodeksi toivottu ennakkopäätös lyheni valtuuston käsittelyssä kolmeksi 
vuodeksi. Näistä talouteen liittyneistä rajoituksista huolimatta valtuusto piti han-
ketta kiitettävänä aloitteena ja antoi siitä kannustavan lausunnon: ”…Oulujoen 
Naisyhdistykselle, joka asiaa on ajanut, on annettava siitä täysi tunnustus”.607 

Kunnan myöntämä avustus takasi sen, että lastentarhan kannatusyhdistys saat-
toi anoa kouluhallitukselta valtionapua toimintansa lisärahoitukseksi. Erityisperus-
telujen kera yhdistys anoi rohkeasti avustusta perustamiskustannuksiin ja sen 

604. OMA, Oulujoen naisyhdistys, Ojny pk 22.8.1918, § 5.
605. OMA, Ojny pk 28.3.1919. Perustamista käsitelleessä kokouksessa oli läsnä yhteensä 15 jäsentä.
606. OMA, Ojny pk:t 1919.
607. OMA, Ojny pk:t 20.12.1919 § 4 ja 17.1.1920 § 8.
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lisäksi 50 prosentin avustusosuutta toimintamenoihin. Se osoitti kouluhallitukselle 
pyynnön avustuksen myöntämisestä samalla kertaa kolmivuotiskaudeksi. Koulu-
hallituksen päätös noudatti kuitenkin yleistä linjaa, sillä vuotuinen avustus saatiin 
vain kolmasosaan hyväksytyiksi katsotuista toimintamenoista ja samalla ohjattiin 
yhdistys uudistamaan anomuksensa vuosittain.608 Ensimmäistä kokousta oman 
talon pienissä mutta kodikkaissa tiloissa päästiin viettämään 17. kesäkuuta 1920.609

Yksityiskohtainen selvitys Oulujoen lastentarhan toiminnan ennakkosuunnitte-
lusta käy ilmi kouluhallitukselle osoitetusta, perusteellisesti laaditusta anomuskir-
jeestä, joka samalla osoittaa valtionapuperusteiden hallintaa sekä lastentarhatyön 
edellytyksien tuntemusta. Anomuksen liitteenä on ruutupaperipiirroksena lastentar-
han pohjapiirros, josta ilmenee eri huoneiden käyttötarkoitus. Kuvaukseen on lii-
tetty myös tiedot huonekaluista ja tarvikkeiden säilytystiloista. Niin sanottu työvä-
lineiden ja talouskalujen luettelo puolestaan osoittaa, että jo ennakkoon oli haluttu 
hankkia 25 lapsen ryhmää varten opetusvälineet ja Fröbelin kasvatusopin mukais-
ten työmuotojen vaatimat toimintavälineet. Niin sanottujen lahjojen eli palikkalaa-
tikoiden kokoelmaa voi olosuhteisiin nähden pitää monipuolisena, sillä jokaista 
lasta varten niitä oli varattu kolmen sarja, kun varsin yleisesti muualla tyydyttiin 
aluksi kahteen. Yhteisesti käytettäväksi oli hankittu veistovälineitä, havainto-ope-
tuksen kuvatauluja ja raamatunkertomuskuvia ja kuvakirjoja. Kirjojen hankintaa 
osoittavat Oulun Heinätorin lastentarhan jäämistössä säilyneet Oulujoen lastentar-
halle nimetyt kirjat, minkä lisäksi arkistolähteet kertovat esineiden tulleen uuteen 
sijoituspaikkaansa lastentarhan kalusteiden ostojen yhteydessä610.

Opettajaksi Oulujoen lastentarhaan valittiin vuonna 1909 valmistunut Siiri 
Paatero611, jolle oli varattu asunnoksi lastentarharakennuksen perimmäinen huone. 
Lastentarhan toimintaa arvioidessaan kannatusyhdistys antoi jo ennen ensimmäisen 
kevätlukukauden päättymistä toiminnasta myönteisen palautteen, koska lapset ovat 

”lastentarhassa sen lyhyen toimikauden aikana ihmeteltävästi kehittyneet ja 
oppineet käyttämään aikansa hyödylliseen toimintaan, josta varmasti on hyötyä 
koko heidän vastaiselle elämälleen”. 

608. KH Ad 1920 3/2.
609. OMA, Ojny pk 17.6.1920.
610. Heinätorin lastentarhan arkisto.
611. Siiri eli Sigrid Helmi Maria Paatero (os. Laurin) oli syntynyt Ylitorniolla 21.6.1888 ja opiskeli 
lastentarhanopettajaksi samalla suomenkielisellä kurssilla kuin Torniossa työskennelleet Toini Thauvón 
ja Fanny Karhula. Valmistumisensa jälkeen Siiri Paatero oli työskennellyt yhdeksän vuotta Pietarsaa-
ressa, vuoden Torniossa ja Savonlinnassa ennen Oulujoelle saapumistaan. Lastentarhaseminaari Ebene-
ser 1992, 201.
220



Arviointi liitettiin kunnanvaltuustolle lähetettyyn anomukseen, jossa pyydettiin 
lisämäärärahaa myös kesätoimintaan, jotta lapset eivät saisi lomalla yksin ollessaan 
ja kujilla kulkiessaan huonoja vaikutteita. Tarkoituksena oli muun puuhan ohessa 
innostaa lapsia kasvimaan hoitoon. Lisäksi luontevana kesätoimintana mainittiin 
uinti-, marja-, sieni- ja kävelyretket. Valtuusto myönsi avustuksen ja sen turvin 
tämä lastentarhaikäisten keskuudessa harvinainen kesätoiminta voitiin toteuttaa.612

Puutarhapalstojen viljely ja omasta kasvimaasta huolehtiminen olivat jo yleisiä 
kansakoululaisten kesäpuuhana. 1900-luvun alussa oli Hanna Åström-Frankenha-
euser luovuttanut Ainolan puistosta puutarha-alueen koululaisten käyttöön. 
Keski-Euroopan pitkän kesän olosuhteissa puutarhanhoito ja lasten pienet omat 
kasvimaat olivat olleet olennainen osa fröbeliläisen lastentarhan toimintaa. Vastaa-
vaa toimintaa toteutettiin myös Ebeneserissä, kuten aiemmin Suomen lastentarha-
työn alkuvaiheiden kuvauksen yhteydessä on esiteltykin.

Oulujoen lastentarha toimi kolme lukuvuotta. Viimeisin lastentarhatyöhön liit-
tynyt tapahtuma oli Oulunsuun Pirtillä huhtikuussa 1923 pidetty naisyhdistyksen 
kokous, jossa lastentarhalaisten esityksen lisäksi oli opettaja Siiri Paateron esitelmä 
lastentarhojen alkuvaiheista ja Friedrich Fröbelin elämäntyöstä. Seuraavan luku-
vuoden toimintasuunnitelmassa painotettiin aikaisempaa selkeämmin naisten 
perehdyttämistä kunnalliselämän eri muotoihin, mutta palattiin vielä lastentarhaan 
maininnalla: 

”koska lastentarhatyö on pitänyt keskeyttää, olisi pantava toimeen edes yksi 
lastenjuhla toimikauden kuluessa”. 613 

Kahden vuoden kuluttua yhdistys päätti myydä lastentarhaksi hankitun rakennuk-
sen ja tallettaa siitä saadut varat erilliseksi rahastoksi, jota ei voitu käyttää juokse-
viin menoihin. Myyntipäätösten kanssa samanaikaisesti nousi lastentarhatyö vielä 
kerran esiin yhdistyksen kokouksessa lokakuussa 1925, kun tarkastaja Tunkelon oli 
ottanut yhdistykseen yhteyttä ja esittänyt lastentarhatoiminnan uudelleen käynnis-
tämistä. Asiasta käyty keskustelu oli vilkasta, mutta kokouksen lopullinen yksimie-
linen päätös oli, että työn uudelleen aloittaminen oli kireän taloudellisen tilanteen 
vuoksi mahdotonta. Yhdistyksen jäsenet katsoivat, että kuntaan perustettu alakan-
sakoulu vähensi myös lastentarhan tarvetta. Alueen suurimpia ongelmia olivat tuol-
loin niin sanotun päiväkodin eli kokopäiväisen hoitopaikan ja järjestetyn kesätoi-
minnan puute.614

612. OMA, Ojny pk 9.4.1921 § 17.
613. OMA, Ojny pk 24.8.1923.
614. OMA, Ojny pk:t 2.6.1925; 5.10.1925 ja 19.2.1926.
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Lastentarhan perustaminen oli lähtenyt liikkeelle yleisen yhteiskunnallisen 
tilanteen aiheuttamista ongelmista, ja niiden vähentämiseen haluttiin vaikuttaa juuri 
kasvatustukea antamalla. Paikalliset naisyhdistyksen jäsenet uskoivat yhteisten 
kokousten ja eri aiheisiin keskittyvien luentojen avulla tapahtuvaan kansanvalistuk-
seen. Tärkeänä pidettiin naisten aktiivisuutta yhteiskunnallisen tietouden hankki-
misessa. 1920-luvun puolivälissä tuli keskeiseksi kunnallispoliittisiin kysymyksiin 
kohdistuvan kiinnostuksen herättäminen naisten keskuudessa. Työ tuotti tulosta 
vuoden 1925 kunnallisvaaleissa, kun yhdistyksen aktiivivaikuttajiin kuulunut Anna 
Turkanheimo ”saatiin loistavasti” jäseneksi kunnanvaltuustoon615. Opettajana 
hänelle olivat läheisiä paitsi naisten myös kaikki opetuksen ja kansansivistyksen 
asiat.

Oulujoen lastentarhaa voidaan pitää varsin edistyksellisenä esimerkkinä aktii-
visesta naisyhdistystoiminnasta, jossa esitelmien myötä saatiin yhteiskunnallista 
tietoa. Lastentarhatoiminnan rahoitukseen liittyneet valtionapukäytännöt ja vaadi-
tut perusedellytykset olivat tehdyn anomuksen perusteella hyvin naisyhdistyksen 
jäsenten tiedossa. Kolmen vuoden määräaikaisuudella pyrittiin selkeään hallitta-
vissa olevaan yhtenäiseen suunnittelukauteen, vaikka valtiolta jouduttiinkin käy-
tännössä anomaan avustusta vuosittain. Oulujoella harvinaisuutena oli aloitteelli-
suus maalaiskunnassa, jossa lastentarhan sijaintipaikan läheisyydessä ei ollut teol-
lisuuslaitoksia. Lastentarha palveli luonnollisesti niitä vanhempia, joiden työpaikka 
oli Oulussa ja työpäivää pidensi myös pitkähkö työmatka kaupunkiin ja sen teolli-
suuslaitoksiin. Lasten kannalta harvinaista oli kesän aikana järjestetty kasvimaan 
hoito, joka luontevasti liittyi heidän elinympäristönsä arkeen, jokapäiväisen ruoan 
hankkimisen opetteluun ja kotien kesäisiin viljelytehtäviin.

Lähemmäksi taajaa asutusta

Oulun kaupungin aiemmin kuvattu kasvu aiheutti paineita uusien lastentarhapaik-
kojen saamiseen. Nuorten Ystävät -yhdistyksestä oli tullut kaupungin ensimmäisen 
Ainolan lastentarhan ylläpitäjä vuonna 1914, ja siellä lastentarhapaikkoja oli lisätty 
vuoteen 1918 mennessä noin sataan. Sen lisäksi perustettiin toukokuun puolivälistä 
syyskuun puoliväliin 1918 toiminut ylimääräinen 3–4-vuotiaille tarkoitettu koko-
päiväinen lastentarharyhmä, joka rahoitettiin valtion ja kunnan avustuksin.616

Syynä kesäaikaan tarvittavaan lasten hoitoon olivat naisten ansiomahdollisuudet. 

615. Tervonen 1999, 419.
616. NY tk 1918, 4–6.
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Heille oli tarjolla työtä satokauden vaatimissa puutarha- ja maataloustöissä, joista 
he yleensä saivat myös palkkaosuutenaan elintarvikkeita oman perheensä elantoon.

Vuonna 1919 lastentarhalaisia mainitaan olleen jopa 118. Heistä 25 työssäkäy-
vien äitien lasta sai olla lastentarhassa kello 16:een asti, ja he saivat iltapäivän 
aikana toisen aterian. Tavoitteeksi asetettiin, että lapset voisivat tulevaisuudessa 
viipyä lastentarhassa koko äidin työssäolon ajan.617 Näin yhden lastentarharyhmän 
toiminta oli Ainolan lastentarhassa muuttunut jo kokopäivähoidoksi, josta tuolloin 
käytettiin yleisimmin nimitystä huoltola.

Kuva 16. Yksi Ainolan lapsiryhmä. Lapset kokoontuneena opettajansa johdolla lasten-
tarhan pirttiin. Leikkivälineiden lisäksi esitellään kuvassa rakentelupalikoita sisältänyt, 
kullekin lapselle omaan käyttöön varattu ”leikkilahjalaatikko”. Lasten lukumäärä ylitti 
ajoittain 25 lapsen rajan. Valokuvaajan toivomuksesta on opettaja siirtynyt taustalle ja 
edessä olevaan avoimeen tilaan on liitetty toista toimintamuotoa, leikkiä kuvaava 
tilanne.  Kuva Nuorten Ystävät -yhdistyksen arkisto.

Ainolan lastentarhapaikkojen lisäämisestä huolimatta kaupungissa oli paineita 
uusien lastentarhapaikkojen saamiseksi. Erityisenä huolenaiheena olivat lasten kul-
kemat pitkät matkat, joista varsinkin talvella aiheutui ongelmia lasten puutteellisen 
vaatetuksen vuoksi. Niinpä samaan aikaan, kun maalaiskunnan puolella Kastellissa 
puuhattiin Oulujoen lastentarhaa, ryhdyttiin Oulujoen pohjoispuolella Tuiran alu-
eella ajamaan toisen kaupungin alueelle tulevan lastentarhan perustamista. Erityi-
sen aktiivisia asiassa olivat eri koulumuotoja edustavat opettajat, jotka lähettivät 

617. NY tk 1919, 2.
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Nuorten Ystävät -yhdistykselle 7.3.1921 päivätyn lastentarhan saamisen välttämät-
tömyyttä korostaneen kirjeen.618

Kansanlastentarhan saamista Tuiraan perusteltiin sillä, että esikaupunkialueella 
asuvissa perheissä oli suhteellisen paljon vähävaraisia, joilla oli muutoinkin vaike-
uksia päästä osalliseksi yhteiskunnan huolenpidosta. Opettajat perustelivat hanket-
taan painokkaasti myös kasvatuksellisilla syillä: 

”…kun lapsi kouluikäänsä saakka, seitsemänvuotiaaksi, saa elää ilman johdon-
mukaista kasvatusta, on silloin useassa tapauksessa liian myöhäistä totuttaa 
häntä järjestykseen ja kasvatuksen kautta muodostaa hänen luonnettaan oike-
aan suuntaan”. 

Kansakoulunopettajien mielestä Ainolan lastentarhassa olleet lapset olivat tottuneet 
järjestykseen ja olivat muutenkin helpommin kasvatettavia, mutta vielä aikaisem-
min lasten tuli heidän käsityksensä mukaan päästä osalliseksi järjestelmällisestä 
kasvatuksesta. Siksi heidän tavoitteenaan oli saada Tuiraan perustetuksi myös las-
tenseimi.619

Todennäköisesti lastentarha-aloitteen tekemistä edistivät kouluhallituksen tar-
kastajan Onni Rauhamaan Ouluun tekemät tarkastusmatkat vuosina 1919–1920. 
Keskusteluyhteyksiä vauhditti ehkä sekin, että kaupunki oli hänelle vanhastaan 
tuttu, sillä hän oli ollut Oulun piirin kansakouluntarkastajana vuosina 1898–
1912620. Vuoden 1919 tarkastuskertomuksessaan samoin kuin muissakin yhteyk-
sissä hän esitti, että lastentarhan ja -seimen tulisi muodostua oleelliseksi osaksi kan-
sanopetuslaitosten sarjaa. Tällä alle kouluikäisten lasten kasvatuksen järjestämi-
sellä voitiin hänen mielestään parantaa myös muiden koululaisten oppimismahdol-
lisuuksia, kun heidät vapautettiin nuorempien lasten hoitamisen velvoitteista. Var-
sin ongelmallisiksi Rauhamaa mainitsi vuonna 1920 Tuiran takana sijaitsevat esi-
kaupunkialueet, erityisesti Koskelan kylän, Hintanperän ja Erkkolanperän, joilla 
vallitsi ”tapain turmelus”. Siksi lasten kasvuolojen parantamiseksi tuli siellä tehdä 
työtä.621

Nuorten Ystävät -yhdistys käsitteli Tuiran lastentarhan ja -seimen perustamis-
hankkeet nopeasti oman järjestönsä piirissä, sillä jo kesäkuussa 1921 tehtiin päätös 
Tuiran lastentarhan perustamisesta. Asian jatkovalmistelu annettiin johtokunnan 
tehtäväksi. Samalla yhdistys pyrki löytämään keinoja myös lastenseimen aloittami-

618. Lujala 1998, 56.
619. Lujala 1998, 56. 
620. Somerkivi & Cavonius & Karttunen 1979, 168.
Vuoteen 1906 asti Onni Rauhamaa oli ollut nimeltään Nykopp.
621. KH V El 3: Tarkastuskertomukset 107/502 1919; 149/222 1920 ja 56/213 1920.
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seen niin pian kuin mahdollista. Valtiolta anottiin molempia toimintamuotoja var-
ten avustusta sekä perustamiseen että toiminnan ylläpitämiseen. Kouluhallitus 
myönsikin määrärahan sekä loppuvuodeksi 1921 että seuraavaksi toimintavuo-
deksi. Oulun kaupunki suhtautui hankkeisiin valtiota kielteisemmin, sillä se myönsi 
toimintamäärärahaa ainoastaan seuraavaksi vuodeksi. Lisäksi valtuusto edellytti, 
että kasvatuslautakunta valvoo sekä lastentarhan että -seimen toimintaa ja lasten 
valitsemista.622 Kaupungin ote lastentarhan ja -seimen toimintaan oli näin terävöi-
tynyt. Ainakin jotkut tahot halusivat nyt tehdä aloitteen lapsiin kohdistuvan toimin-
nan sisällön seuraamisesta ja varojen käytön valvonnasta. 

Kaupungin nihkeästä suhtautumisesta huolimatta Tuiran lastentarhan toiminta 
alkoi 6. lokakuun 1921 Tuiran rukoushuoneen sivutiloissa kahdessa pienessä huo-
neessa, jotka sijaitsivat vielä eri kerroksissa. 25-paikkaisen lastentarhan opettajaksi 
valittiin vastavalmistunut Tyyne Niemi623. Lastenseimen perustaminen kangerteli 
ennen muuta tilojen puutteen vuoksi. Ensivaiheessa sielläkin järjestettiin kesätoi-
mintaa pääkäytöstään vapaana olevissa työkoulun tiloissa. Reilun puolen vuoden 
tauon jälkeen toiminta jatkui vakinaisena tarkoitukseen vuokratuissa tiloissa ja luo-
tettavan vastuuhenkilön eli lastenhoitokurssin suorittaneen leskirouva Aino Heikin-
heimon johdolla. Keskimäärin lastenseimessä oli päivittäin kymmenkunta lasta.624

Oulujoella aloitetun kesätoiminnan tavoin lastenseimi helpotti kesäisin tarjolla 
olleiden työtilaisuuksien käyttämistä ja ansiotulojen hankkimista.

Samana vuonna kun kouluhallituksen tarkastaja Rauhamaa oli ensi kertaa tar-
kastuksensa yhteydessä Oulussa esittänyt huolensa lastentarha- ja seimitoiminnan 
aikaansaamisesta, kävi Ainolan lastentarhan toimintaa tarkastamassa lastentarhojen 
väliaikainen tarkastaja Elsa Borenius. Hän antoi lastentarhasta kiittävän lausunnon 
ja halusi pöytäkirjattavan erityisen mielihyvänsä lastentarhan yhteyteen järjeste-
tystä huoltola-osastosta. Boreniuksen mielestä lastentarhatoiminnan laajentaminen 
Heinätorin seuduille oli erityisen tärkeää siksi, että lapset välttyisivät pitkän 
Ainola-matkan varrella olleista vaaroista.625 Kului kuitenkin vielä neljä ja puoli 
vuotta, ennen kuin Heinäpään kaupunginosan lastentarha aloitti toimintansa.

Heinätorin lastentarhan perustamista ajoivat innokkaimmin Ainolan lastentar-
han opettajat. He pyrkivät löytämään keinoja uuden lastentarhan perustamiseksi 
yhdessä Heinäpäässä asuvien lastentarhalaisten äitien kanssa. Ensimmäisenä vai-

622. Lujala 1992, 47; 1998, 57. 
623. Lastentarhaseminaari Ebeneser 1992, 214.
Tyyne Maria Niemi oli syntynyt Helsingissä 13.7.1901. Hän siirtyi vuonna 1926 Japanin kielikoulun jäl-
keen lastentarhatyöhön Japaniin, josta piti yhteyttä entiseen työpaikkaansa Tuiran lastentaloon.
624. NY tk 1922, 5–6, 39–41.
625. NY tk 1919, 4.
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heena hankkeen toteutumisessa oli toukokuussa 1924 pidetty äitien kokous. Sen oli 
kutsunut koolle Torniosta Ainolan lastentarhan opettajaksi vuonna 1921 muuttanut 
Toini Thauvón626, joka piti myös tilaisuudessa avauspuheenvuoron. Kokous teki 
Nuorten Ystävät -yhdistykselle esityksen uuden lastentarhan perustamisesta, ja 
vielä samassa kuussa yhdistys teki omalta osaltaan asiassa myönteisen päätöksen. 
Toimitilat vuokrattiin Hyväntekeväisyysyhdistyksen eli ns. Maitopisaran talosta, ja 
kun kaupunki myönsi tarkoitukseen avustuksen, saattoi toiminta alkaa lokakuun 
alussa vuonna 1924. Kalusteita, kirjoja ja muitakin välineitä saatiin ostaa toimin-
tansa lopettaneelta Oulujoen lastentarhalta.627

Heinätorin lastentarhan johtajana toimi alusta lähtien Toini Thauvón, joka 
ensimmäisen syyslukukauden ajan oli virkavapaana Ainolan opettajan tehtävästään 
ja nimitettiin virkaan vuoden 1925 alusta. Samaan aikaan laajeni 30-paikkaisena 
alkanut lastentarha kaksi ryhmää käsittäväksi eli viidenkymmenen lapsen päivittäi-
seksi kasvupaikaksi. Koska perinteinen neljän tunnin mittainen lastentarha-aika ei 
ollut ansiotyössä käyville yksinhuoltajaäitien lapsille riittävä, perustettiin lastentar-
haan jo toisen toimintavuoden alkaessa pitempään auki ollut ryhmä 20 lapselle. 
Osaa lapsista autettiin vuosikymmenen viimeisinä vuosina lisäksi myös siten, että 
he saattoivat iltapäivän aikana käydä lastentarhassa syömässä toisen aterian.628

Näin kaikissa kolmessa Nuorten Ystävät -yhdistyksen lastentarhassa oli jo 
1920-luvun puoliväliin mennessä otettu huomioon kasvatuksen ja opetuksen lisäksi 
lasten turvallisen hoidon vaatimukset yksinhuoltajaäitien avuksi.

Uusi rakennusratkaisu ja kesäsiirtolatoimintaa

Tuiran lastentarha ja -seimi joutuivat 1920-luvun alkupuolella muutamia kertoja 
muuttamaan uusiin toimitiloihin, jotka eivät korjauksista huolimatta vastanneet tar-
koitustaan. Toiveena oli saada avarammat ja useampia lapsia palvelevat tilat. Kun 
samaan aikaan myös poikien työkoulu oli vailla kunnollisia toimitiloja, päätti Nuor-
ten Ystävät -yhdistys pyrkiä rakentamaan kaikille kolmelle Tuirassa sijainneelle 
laitokselle yhteisen toimitalon. Muutamat kansanedustajat olivat luvanneet pon-
nekkaasti ajaa valtiopäivillä ratkaisevaa valtion avustusta vuoden 1925 määrära-
hoista, ja myös sivistysvaliokunta oli asialle myönteinen. Rakentamishankkeelle 

626. Toini Thauvón jatkoi maan itsenäistymisen jälkeen työtään Tornion lastentarhan johtajana. Toi-
minta oli aloitettu uudelleen keväällä 1919 ja Thauvón palasi johtajaksi seuraavan syyslukukauden 
alussa. Ouluun hän muutti syksyllä 1921 tultuaan valituksi Ainolan lastentarhan opettajaksi.
627. Lujala 1992, 43–44.
628. Lujala 2001, 43–45.
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tuli kuitenkin takaisku talousarvion viimeisessä käsittelyssä, jossa kyseinen avustu-
serä evättiin.629

Tuiran työkoulu sai lopulta omat tarkoituksenmukaiset tilansa 1920-luvun lop-
pupuolella, mutta kun lastentarha ja -seimi toimivat vielä puutteellisissa olosuh-
teissa, päätti yhdistys maaliskuussa 1929 asettaa valiokunnan edistämään rakennus-
työtä. Päätös rakennustöiden aloittamisesta tehtiin jo parin kuukauden kuluttua eli 
24. toukokuuta 1929, vaikka rahoitus ei ollut vielä täysin varmistunut. Perustusten 
kaivaminen alkoi saman vuoden kesäkuussa ja työhön osallistuivat merkittävältä 
osin työkoulun pojat. Heidän työpanoksellaan olikin yhdistyksen omana työnä 
taloudellinen arvo, mutta myös kasvatuksellinen merkitys, kun nuoret osallistuivat 
työmaalla ”kaivaus- ja betongitöihin”. Hirsinen rakennus valmistui ihanteelliselle 
paikalle mäntymetsän läheisyyteen jo seuraavana vuonna, ja sen juhlallisia vihkiäi-
siä vietettiin joulukuussa 1930 arvovaltaisten keskushallinnon virkamiesten läsnä 
ollessa. Myös sanomalehdet tiedottivat näyttävästi juhlasta.630

Valmistuneen rakennuksen suunnittelu oli aloitettu nimellä Tuiran-Alalaanilan 
lastenseimi- ja lastentarharakennus, mutta hankkeen edetessä siitä alettiin käyttää 
julkisivupiirustuksissakin nimitystä Tuiran lastentalo. Muutamien maamme aikai-
sempien esimerkkien tavoin nimi kertoi samaan rakennuskokonaisuuteen sijoittu-
vista erilaisista lasten hyväksi tarkoitetuista toimintamuodoista. Rakennuksen ala-
kertaan oli suunniteltu lastentarhan tarvitsemat yhteistilat samoin kuin lapsiryh-
mien ja erilaisten leikkitoimintojen vaatimat tilat. Toisen kerroksen ratkaisut oli 
taas tehty lastenseimen tarpeita vastaaviksi. Molempiin kerroksiin oli ajan tavan 
mukaan varattu myös henkilökunnan asuinhuoneita.

Vuonna 1926 aloitettiin ensimmäistä kertaa Oulussa lastentarhojen kesäsiirto-
latoiminta. Jo aiemmin oli niin sanottua kesälastentarhan toimintaa järjestetty 
Oulujoen lastentarhassa. Koko maata ajatellen ratkaisu ei ollut enää uusi, sillä vas-
taava toimintahan oli aloitettu jo vuosisadan alussa Helsingissä. Vuonna 1907 val-
takunnallisen köyhäinhoidon tarkastaja Gust. Ad. Helsingius631 esitti  yleisesti 
toteutettavaksi kesäsiirtolan kaltaistaa toimintaa. Hänen mielestään tuli muuallakin 
Helsingin tavoin muuttaa suljetuista tiloista ”jollekulle puutarha-alueelle kaupun-
gin lähistöön”. Lasten näkökulmasta Helsingius korosti, että lastentarhalaiset eivät 
koululaisten tavoin kaivanneet lomia. Heidän päiväohjelmansa ei talvisinkaan 
rasita lapsia ja kesäloma pikemminkin keskeyttää vahingollisesti kasvatustyötä, 

629. NY tk 1925, 11.
630. Lujala 2001, 46.
631. Helsingius 1907, 22–23. 
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kun lapset ”jäävät aamusta iltaan oman onnensa nojaan katuelämän viettelyksille 
alttiiksi”. 

Nyt Oulussakin korostettiin sitä, että lasten tuli kesäaikana päästä pois pölyi-
sestä kaupungista ja ankeilta pihamailta. Kesäsiirtolahankkeen toteutumisen var-
haiset vaiheet käyvät ilmi Toini Thauvónin kirjeistä632. Kurssitoveri kirjoitti 
hänelle ajatuksesta, mutta Thauvónin innostuttua häntä varoitettiin liian rohkeasta 
ja pikaisesta liikkeellelähdöstä. Mitä ilmeisimmin Toini Thauvón uhmasi kurssito-
verinsa ajatuksia ja päätti kuitenkin yrittää järjestää toiminnan jo kesäksi 1926, eikä 
epäonnistunut. Ensimmäisenä hän teki esityksen omalle johtokunnalleen eli Aino-
lan ja Heinätorin lastentarhojen johtokunnalle, joka suostui kesäsiirtolan aloittami-
sen neuvoteltuaan siitä yhdistyksen pääjohtokunnan kanssa. Toimintakertomuksen 
mukaan: 

”Kesäkuun 7:nnen päivän aamulla koitti sitten se iloinen hetki, jolloin kaupun-
gista lähti Kempelettä kohti auto mukanaan 20 lasta ja 3 tätiä (nim. Toini-täti, 
keittäjä-täti ja apulais-täti). Oli näet saatu vuokrata sieltä Ollilan talosta sopiva 
asuinrakennus. Siinä oli riittävä määrä huoneita 20 pienokaiselle, 10 Heinäto-
rin, 7 Tuiran ja 3 Ainolan lastentarhan lapselle.”633

Seuraavina vuosina kesäsiirtolaa pidettiin eri paikoissa ja lastentarhanopettajien 
kesken tehtävästä kehittyi myös vuorotteluperiaatteen mukaan hoidettu kesätyö. 
Ensimmäisen kesän aikuistyövoima todettiin pian myös uuvuttavan vähäiseksi var-
sinkin silloin, jos jokin tarttuva tauti yllätti kesäsiirtolassa olijat. Palkitsevaa toi-
minta kuitenkin oli, sillä maaseutuympäristön kuvattiin tarjonneen lapsille hyvät ja 
terveelliset elinolosuhteet, niin että kesäisten kokemusten saamisen lisäksi myös 
lasten terveys ja fyysinen kunto kohenivat kesäsiirtolassa.

Muutoksia yhteistyörakenteissa

Nuorten Ystävät -yhdistyksen hallinnossa oli perustettu Ainolan lastentarhan toi-
minnan ohjaamista varten muiden yhdistyksen toimialojen tavoin oma hallintoelin, 
lastentarhavaliokunta, johon kuuluivat ensimmäisenä vuonna varsin arvovaltaiset 
ja yhdistyksen toimintaan kiinteästi sitoutuneet kaupunkilaiset: rouva M. Berghdal 
puheenjohtajana, lehtori G. Waenerberg varapuheenjohtajana, kirkkoherra U. 
Wegelius sekä rouvat E. Salonen ja H. Hieta. Seuraavana vuonna paikkakunnalta 
pois muuttaneen Wegeliuksen tilalle valittiin piispatar L. Koskimies. Pitkäaikaisena 

632. OMA, Heikeliana 1 A 6:6, 29.4.1926.
633. NY tk 1926, 31–32, 36–38.
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varajäsenenä toimi alusta asti rouva E. Vilkki. Vuonna 1921 perustetun Tuiran las-
tentarhan hallinto yhdistettiin lastenseimen tavoin jo aiemmin toimineen veistokou-
lun eli työkoulun hallintoon. Kun kaikkien toimintamuotojen yhteydessä oli luo-
vuttu valiokunta-nimityksestä, kutsuttiin joen pohjoispuolen lastensuojelulaitok-
sista vastuuta kantanutta elintä Tuirassa sijaitsevien laitosten johtokunnaksi. Siihen 
tuli jäseniksi myös lastentarhan ja -seimen anomuskirjeen allekirjoittajia. Pitkään 
lastentarhatoiminnan johtokuntatyöntyön hallintoon osallistui opettaja Hanna 
Hieta, joka oli kuulunut jo Ainolan lastentarhan valiokuntaan. Hän oli ollut allekir-
joittamassa aloitetta Tuiran lastentarhan ja -seimen perustamisesta, kuului molem-
piin lastentarhatyöstä vastanneisiin johtokuntiin ja jatkoi yhdistetyssä lastentarho-
jen johtokunnassa vielä 1930-luvun lopulla.634

Kaupungin päättäjien varovainen ja uusien kulujen syntymistä karttava suhtau-
tuminen lasten hyväksi tehtyyn työhön jatkui vielä itsenäisyyden ajan Oulussa. Kun 
kouluhallitus vuonna 1919 pyrki omilla toimillaan aktiivisesti kehittämään kuntien 
lastensuojeluhallintoa, Oulu ryhtyi aktiivisesti mutta tietoisen varovaisesti etene-
mään kohti laajempaa uudistusta. Asiaa valmistellut erikoisvaliokunta teki päätök-
sen pienimuotoisesta aloittamisesta ja halusi ryhtyä kehittämään lastensuojelun toi-
mialaa kouluhallituksen esityksiä vastaavaksi vasta saatuaan ensin käytännön 
kokemusta. Lisäksi päättäjät halusivat varoa organisaation laajentumisesta aiheutu-
via kustannuksia. Lopulta ratkaisut tehtiin nopeasti, ja Oulun kaupunki lähetti jo 
muutaman kuukauden kulutta kouluhallituksen ohjeiden saapumisesta kasvatuslau-
takunnan ohjesäännön maaherran virastoon vahvistettavaksi. Sieltä esitys lähetet-
tiin sosiaalihallituksen kautta lausunnolle kouluhallitukseen. Varsin pian Oulu sai 
vastauksena seikkaperäisen ja laajan lausuntokirjeen suoraan kouluhallitukselta.

Lausunnon alussa kouluhallitus kiitti Oulun kaupungin aktiivisuutta, kun se 
ensimmäisenä suurena kaupunkina oli edennyt asiassa ripeästi ja päättänyt ryhtyä 
”kunnallisiin lastensuojelutoimenpiteisiin muun muassa asettamalla uuden kunnal-
lisen viranomaisen näitä tehtäviä varten”. Kouluhallitus kuitenkin toivoi, että Oulu 
olisi osoittanut myös halua pitemmälle meneviin uudistuksiin muun muassa orga-
nisaation kehittelyssä, lautakunnan tehtävien määrittelyssä ja vastuullisuudessa 
sekä laaja-alaisen edustuksellisuuden varmistamisessa. Oulussa kouluhallituksen 
kannanotto herätti puolustelua ja alkuperäiseen esitykseen tehtiin vain välttämättö-
mimmät muutokset, minkä jälkeen esitys lähetettiin maaherralle. Hän vahvisti kas-
vatuslautakunnan toimintaa ohjaavan säädöksen kesäkuussa 1920.635

634. NY tk:t  1915, 2; 1916, 7, 1922, 10. Tuirassa sijaitsevien laitosten johtokuntaan kuuluivat vuonna 
1922 rouvat H. Hieta ja M. Niinimäki, neidit Lilli Heikinheimo ja E. Sandman sekä herrat H. Hieta ja G. 
Niinimäki ja varalla rouva E. Paavola, neiti E. Reinilä ja herra E. Vilkki.
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Uudistuksen pinnallisuus havaittiin pian. Jo kolmen vuoden kuluttua kasvatus-
lautakunnan jäsenet kokivat konkreettisesti omien toiminta- ja päätöksentekomah-
dollisuuksiensa niukkuuden ja pyrkivät uudistamaan ohjesääntöä. Muutoksien 
tekemistä kuitenkin lykättiin vetoamalla koko lastensuojelulainsäädännön tulossa 
olevaan muutokseen. Kaupungin päättäjien aktiivisuus alkoi muutaman vuoden 
kuluttua ilmetä uudessa muodossa. Haluttiin ottaa enemmän vastuuta kaupungissa 
järjestettävästä lastensuojelusta ja pyrittiin laitosten kunnallistamiseen, mikä osoitti 
nyt ajan hengelle tyypillistä kiinnostusta kunnalliseen vastuunkantoon.

Lastentarhatoiminnan osalta tämä merkitsi käytännössä sitä, että huhtikuussa 
1924 kaupungin rahatoimikamari esitti Nuorten Ystävät -yhdistykselle, että Aino-
lan lastentarha siirtyisi seuraavan vuoden alusta kaupungin kasvatuslautakunnan 
alaisuuteen. Yhdistyksen kanta oli kielteinen, mutta kaupunki palasi muutaman 
vuoden päästä uudelleen asiaan. Seuraavassa esityksessä kaupunki oli valmis vas-
taamaan kaikkien yhdistyksen toimintaan kuuluneiden lastentarhojen ja -seimien 
ylläpidosta. Ajatuksen oli ilmaisut kaupungin lastensuojelulautakunnan sääntöjä 
valmistelemaan asetettu erityisvaliokunta. Mitä ilmeisimmin kaupungin viranhalti-
joilla ja luottamusmiehillä oli jo tietoa pian voimaan tulevasta lastentarhojen val-
tionapua koskevasta lainsäädännöstä. Selkeästi lakisääteinen avustusosuus edisti 
varmasti Oulun kaupungin päättäjien halukkuutta ottaa nyt vastatakseen tämä ajan 
hengen mukaan kunnan lastenhuollon palveluihin kuuluva työmuoto.

Nuorten ystävät -yhdistyksen kanta ei edelleenkään muuttunut. Yhdistys katsoi 
oikeudekseen jatkaa aloittamaansa työtä, ylläpitää laitosten toimintaa ja niiden kris-
tillistä henkeä. Kaupunkikaan ei hellittänyt. Tilanne ei liioin ollut helppo esimer-
kiksi Nuorten Ystävien toiminnanjohtajalle, joka oli sosiaalitoimen luottamushen-
kilönä läheltä kuulemassa myös kaupungin kannan. Vuonna 1928 yhdistys ja kau-
punki olivat asiakirjojen mukaan tiukimmin vastakkain. Silloin oli kyse Heinätorin 
lastentarhan siirtymisestä kaupungille, mutta aie ei toteutunut, ei myöskään kau-
pungin Nuorten Ystävät -yhdistykselle tarjoama kunnallistamisesitys kymmenen 
vuotta myöhemmin.636 Lastentarha- ja seimityö säilyi yhdistyksen toimialana, ja 
vuonna 1938 alettiin valmistella sen laajenemista Koskelankylän alueelle.

Kaupungin lastentarhoja kohtaan osoittama mielenkiinto ei ollut yksittäinen 
paikallinen ilmiö; koko maassa korostettiin keskushallinnon aloitteesta 
1920-luvulta aina lastensuojelulainsäädännön voimantuloon asti yhteiskunnan vel-
vollisuutta ja vastuuta lastensuojelutyön kehittämisessä. Oulun tavoin monissa 
muissakin kaupungeissa pyrittiin kunnallistamaan yksityistä toimintaa, ja hankkeet 

635. Lujala 2001, 48–49.
636. Lujala 1998, 62–64.
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toteutuivat useilla paikkakunnilla. Keskushallinnossa tapahtunut muutos ei kuiten-
kaan näytä juurikaan vaikuttaneen paikalliseen arkipäivään. Kouluhallituksen las-
tensuojeluosastolta tuttu tarkastaja Tunkelo saapui hallintouudistuksen jälkeen Tui-
ran lastentalon vihkiäisjuhlaan sosiaaliministeriön edustajana. Tarvittavat anomuk-
set, toimintakausi-ilmoitukset ja toimintakertomukset lähetettiin saatujen ohjeiden 
mukaisesti uuteen hallinnon osoitteeseen.

Ouluun oli perustettu itsenäisyyden parin ensimmäisen vuosikymmenen aikana 
kolme lastentarhaa ja yksi lastenseimi. Lastentarhoissa oli hoitopaikkoja yhteensä 
noin 170 lapselle, jolloin vain alle puolella vuoden aikana syntyneistä oli mahdol-
lisuus päästä lastentarhalaiseksi. Maalaiskunnan puolelta tuleville lapsille ei näin 
ollut hoitopaikkoja muutoin kuin kolmen vuoden aikana toimineessa omassa Oulu-
joen lastentarhassaan.637 Lastentarhojen ylläpito pysyi valtion ja kaupungin tai 
maalaiskunnan tukemana yksityisten yhdistysten vastuualueena. Huomattavana 
tukiryhmänä olivat myös äitikerholaiset ja koululaiset (Ainolassa ”muurahaiset”), 
jotka kokoontuivat säännöllisesti lastentarhassa ja tekivät talkootyönä lapsille pie-
niä lahjoja, hankkivat vaateapua sekä keräsivät lisävaroja materiaalien ja välineiden 
kartuttamiseksi. Korostamisen arvoista on, että kokoontumisten tarkoituksena ei 
ollut vain suoraan lasten hyväksi koituva toiminta. Äideille kokoontumiset merkit-
sivät virkistystä, mieluisaa yhdessäoloa ja harrastuksenomaista monipuolista toi-
mintaa. Sekin tietysti koitui lopulta niin lasten kuin koko perheenkin hyväksi. 

Kaupungin ja Nuorten ystävät -yhdistyksen hallinnollisten erimielisyyksien 
vastapainoksi on todettava, että lastentarhat toimivat monin tavoin yhteistyössä 
kaupungin eri tahojen kanssa. Ne eivät olleet irrallisia saarekkeita vaan monien työ-
hön liittyneiden yhteisten kokoontumisten, koululaisten vapaa-ajantoiminnan, äiti-
kerhojen, ompeluseurojen, perheiltojen ja juhlien tapahtumapaikkoja. Erityisesti 
Ainolan lastentarha oli lisäksi monien Oulussa järjestettyjen valtakunnallistenkin 
kokoontumisten järjestämispaikka. Kesäaikaan toimitiloja vuokrattiin myös muihin 
soveltuviin tarkoituksiin, kuten Oulun diakonissojen lepokodiksi.638 Lastentarhat 
olivat siten monimuotoisia yhteistyön ja yhdessäolon paikkoja lapsille, aikuisille, 
perheille, yhdistyksille ja lastensuojelutoimintaan liittyneille ryhmille. Samalla 
useimmat lastentarhat tarjosivat ympäri vuoden henkilökunnalleen yhden huoneen 
suuruisen kodin, josta poistuttiin vain lomilla sukulaisten luokse tai joskus myös 
muihin suunniteltuihin matkustuskohteisiin.

637. Liite 3. 
638. Lujala 2001, 52.
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4.3.3 Uusi tilanne Torniossa

Rajaliikenteen vilkas etappi 

Tornion kaupunki oli jo 1880-luvun lopussa hyötynyt asemastaan pohjoisen ja ete-
län sekä Suomen ja naapurimaiden välisen kaupan ja liikenteen solmukohtana. 
Myös ensimmäisen maailmansodan vuodet 1914–1916 olivat olleet kaupungille 
ennennäkemättömän nopean kehityksen aikaa liike-elämän ja vilkkaan kauttakul-
kuliikenteen vuoksi. Kun Itämeren ja Mustanmeren kautta kulkeneet Venäjän ulko-
maankaupan reitit olivat sulkeutuneet, kuljetettiin kauppatavaraa Ruotsin ja Norjan 
kautta Suomeen ja edelleen itään ja samaa reittiä käytettiin myös Venäjän vienti-
kaupassa. Tämä merkitsi myös Tornion oman kaupankäynnin vilkastumista, sillä 
kaikki tärkeimmät välitysliikkeet siirtyivät Etelä-Suomen kaupungeista pohjoiseen 
hoitamaan tavaraliikennettä Tornion ja Haaparannan välillä.639 Tunnettua on, että 
tuo Venäjän suuriruhtinaskunnan ja Ruotsin kuningaskunnan välinen raja-asema oli 
tärkeä sotatoimien kannalta, mutta toimi myös tarkoitusperiltään salaisen toimin-
nan kulkureittinä. Rajalla sotaa käyneet valtiot vaihtoivat sotavankeja ja haavoittu-
neita. Tornion kautta kulki paljon pakolaisia ja karanneita sotavankeja, ja Tornio oli 
keskeinen etappipaikka myös jääkäriliikkeen päämäärien toteuttamisen eli Suomen 
tulevaisuuden turvaamisen kannalta. Laajemmin suomalaisten arkisiin elinolosuh-
teisiin taas vaikutti varsin monia muotoja saanut salakuljetus eli ”joppaaminen”. 
Tämä tiukan säännöstelyn ja viralliset tullimuodollisuudet ohittava kauppa rikas-
tutti monia uskaliaita ja lisäsi elämisen mukavuuteen kuuluneiden hyödykkeiden 
saantia laajalla Tornionjokilaakson vaikutusalueella.640 Rajakaupunkina toimimi-
nen merkitsi taloudellista vaurastumista, ja Tornio täyttyi samalla liikkeellä olevista 
matkalaisista ja lyhytaikaisista asujista, jotka tarvitsivat palveluja ja majoittumis-
mahdollisuuksia. Kaupungin rauhallinen elämänmeno rikkoontui ja kaupunkilais-
ten nauttimien julkisten palvelujen piiri kaventui. Kaupungissa tarvittiin jatkuvasti 
uusia majoitus- ja liiketiloja, joten koulurakennukset ja muut julkiset tilat otettiin 
uuteen käyttöön. Koululle saatiin väliaikaiset toimitilat, mutta lastentarhalle ei enää 
löytynyt riittäviä toimintaedellytyksiä.

Sodan jälkeen Tornion kaupungin vilkasta liike-elämää piti yllä vuonna 1919 
valmistunut rautatie. Se oli maamme ensimmäinen raideyhteys länteen. Niin Suo-
men vienti- kuin tuontikauppakin alkoi käyttää rautatietä hyväkseen. Reitti kulki 
Ruotsin ja Skandinavian kautta muihinkin maihin. Samoin ulkomaista kaupankäyn-

639. Vahtola 1996, 28–29.
640. Vahtola 1996, 30; Kaarlela 1996, 77.
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tiä palveli Röytän satama, mutta vilkkaudessaan se ei yltänyt yhtä suuriin liikenne-
määriin kuin Kemin Ajoksen satama, joka 1920-luvun alussa oli Perämeren suurin 
laivaliikenteen käyttämä lastauspaikka. Länsirajan ylitystä maanteitse paransi 
saman vuosikymmenen lopulla rakennettu Tornion ja Haaparannan välinen kau-
punginlahden ylittävä pengerretty maantiesilta.641

Tornion tärkein vientitavara oli 1920- ja 1930-luvuilla puutavara. Osa siitä saa-
tiin kaupungin alueella sijainneilta Kuusiluodon ja Röytän sahoilta, mutta lastatta-
vaa sahatavaraa tuotiin laajemminkin Pohjois-Suomen alueelta.642

Tornion väkiluku oli vuonna 1920 noussut jo runsaaseen kahteen tuhanteen. 
Väestönlisäykset olivat kuitenkin tuntuvimpia aikuisväestön osalta. Lasten synty-
vyys oli ylittänyt viidenkymmenen rajan, mutta vuosien 1925 ja 1930 välisenä 
aikana se puolestaan laski 56:sta 39:ään. Näin oli luonnollista, että lastentarhaan ei 
ollut yhtä suuria paineita kuin suuremmissa teollisuuskaupungeissa.643 Kaupungin 
kielteisten vaikutteiden runsaus ja sen vastapainoksi tarvittava yleinen kasvatus oli-
vat kuitenkin edelleen perusteltuja syitä lastentarhan ylläpitämiseen. Näihin yleisiin 
pedagogisiin perusteluihin kuului myös eri yhteiskuntaluokkien välisen yhteyden 
rakentaminen.

Lastentarhan toiminta jatkuu

Tornion lastentarhan uudeksi johtajaksi tullut lastentarhanopettaja Siiri Paatero644

kuvasi kevätlukukauden 1919 toimintakertomuksen alussa tarhatoiminnan keskey-
tymiseen johtaneita syitä seuraavasti: 

”Wiime helmikuun alussa voi Tornion Lastentarha jälleen avata ovensa sinne 
pyrkivälle pienokaislaumalle, oltuaan lähes 4 vuotta keskeyksissä maailmanso-
dan tuottamien hankaluuksien takia. Tänne meidän kaukaiseen Pohjolaankin 
vyöryivät sen aallot ja aavistukset. Pakolaislaumat ja invalidit matkasivat 
’maailman portin’ läpi, saaden aikaan ihmistulvan pienessä Torniossa. Kaikki 
suuremmat huoneistot oli varattava heidän käytettäväkseen ja etupäässä koulu-
talot tarvittiin invalidisairaaloiksi, tai myöhemmin sotilastarkoituksiin tai myös 
tilapäisiä kulkutauteja varten. Koulujen oli siirryttävä muihin huoneistoihin 
vaan, kun ei pienellä lastentarhalla ollut saatavana mitään sopivaa sijalle, täytyi 
sen lakkauttaa toimintansa ja jäädä kodittomaksi useaksi vuodeksi, ikäväksi ja 

641. Tornio 1983, 7–8; Vahtola 1996, 28–30.
642. Kaarlela 1996, 77.
643. Liite 3.
644. Kuvaus Siiri Paateron työurasta on esitetty jo Oulujoen lastentarhan yhteydessä. Hän siirtyi sinne 
opettajaksi vuonna 1920 toimittuaan vuodesta 1909 lähtien yhdeksän vuotta Pietarsaaressa ja sen jälkeen 
Tornion lastentarhaan. Lastentarhaseminaari Ebeneser, 1992, 201.
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mielipahaksi monelle pienokaiselle, sekä myös laitoksen vanhemmille ystä-
ville, jotka eivät parhaalla tahdollaankaan voineet asiaa auttaa.”645

Kannatusyhdistyksen johtokunta oli kokoontunut elokuussa 1918 pohtimaan las-
tentarhatoiminnan uudelleen aloittamista. Suurimpana huolenaiheena oli riittävän 
rahoituksen saaminen, minkä vuoksi päätettiin pikaisesti selvittää varojen hankin-
taa sekä laatia tulo- ja menoarvio, jotta voitaisiin anoa lisätukea kaupungilta. Loka-
kuun lopussa muut edellytykset olivat kunnossa, mutta opettaja Toini Thauvón 
ilmoitti olevansa valmis aloittamaan työnteon vasta kevätlukukauden 1919 alussa. 
Kun hän siirsi lupaustaan vielä kevätlukukauden alussa, haettiin sanomalehti-ilmoi-
tuksella uutta opettajaa. Tammikuun lopun kokouksessa 1919 valittiin vt. johtajat-
tareksi lastentarhanopettaja rouva Siiri Paatero ja toiminta saattoi alkaa helmikuun 
alussa. Saman kuun lopussa pidettiin yhdistyksen vuosikokous, jossa valittiin uusi 
johtokunta.646 Sen jäsenistä puolet oli edelleenkin niitä, jotka olivat istuneet myös 
lastentarhan ensimmäisessä johtokunnassa.

Lastentarhan päivittäinen toiminta oli järjestetty siten, että lapset oli jaettu 
ikänsä perusteella kahteen ryhmään. Kuusivuotiaitten kaksituntinen toiminta-aika 
oli puoli kymmenestä puoli kahteentoista ja viisivuotiaiden taas kahdestatoista nel-
jääntoista. Tämä ei vastannut tuolloin kouluhallituksen toivomusta, jonka mukaan 
lapsilla tuli olla lastentarhapäivän aikana mahdollisuus ruokailuun. Uuteen ratkai-
suun päästiin seuraavan syyslukukauden aikana, jolloin entinen johtajatar Toini 
Thauvón palasi toimeensa. Lastentarhan toiminta-aika piteni ruokailun järjestymi-
sen myötä viisituntiseksi, kun keskelle päivää sijoittui ruokatunti647. Ruokailua 
perusteltiin ravinnon saannin lisäksi myös laajemmilla kasvatuksellisilla syillä. Oli 
tärkeää, että lapset oppivat niitä käytännön toimia, joita ruokailuun ja sen järjestä-
miseen liittyi. Heidän taitonsa karttuivat ns. ruoka-apulaisten tehtävissä ja he saat-
toivat sitten olla kotonakin apuna pöytien kattamisessa, ruoan tarjoilussa ja astioi-
den pyyhkimisessä. Käy myös ilmi, että ulkopuoliset vierailijat olivat aikaisempaa 
suuremmassa määrin tervetulleita lastentarhaan: 

”Ja niin mieluista on tämä työ heille, että kilvan siihen riennettäisiin. Hupai-
selta näyttääkin kun pienet apulaiset puuhailevat valkeat esiliinat edessään. 

645. ToKA, Toltky  tk 1919.
646. ToKA, Toltky, yk pk 28.2.1919; Toltky jk pk 23.4.1919. Johtokunnan jäseniä olivat: Charles 
Ekman, puheenjohtaja, Knut Kinnunen, varapuheenjohtaja, Kaarlo Airas, K.J. Lund, rahastonhoitaja, 
Fanni Luukkonen, sihteeri sekä johtajatar itseoikeutttuna. Varajäseniksi valittiin Augusta Westerlund ja 
Eva Lund.
647. ToKA, Toltky  tk syksy 1919.
Tekstin mukaan lasten “käyntiaika muutettiin klo 10–3. Klo 12–1 oli ruokatunti”.
234



Suotavaa olisi, että lastentarhan ystävät väliin pistäytyisivät katsomassa pieno-
kaisten toimia ja iloisia puuhia.”648 

Tutustumisen arvoiseksi oli kouluhallituksen vt. tarkastaja Elsa Boreniuskin 
havainnut toiminnan vieraillessaan lastentarhassa marraskuussa 1919. Hän oli mie-
lihyvin todennut, kuinka 

”…lastentarhalla on käytettävänään tilava, siisti ja terveydellisessä suhteessa 
hyvin hoidettu huoneusto. Lapset ovat iloisen ja terveen näköisiä ja näyttävät 
viihtyvän hyvin. Lasten toiminta on vaihtelevaa ja tarkoituksen mukaisesti jär-
jestettyä. Opettajan ja lasten suhde on luottamuksellista ja järjestys on hyvä.”  

Pikaista kohentamista lastentarhan olosuhteissa vaati kuitenkin ruokailumahdolli-
suuksien järjestäminen, sillä tarkastaja Borenius epäili, että kouluhallituksessa kiin-
nitettäisiin huomiota ruokailun puuttumiseen, mitä ”tänä syksynä ei satunnaisista 
syistä annettu”.649 Keittiön kunnostamisesta johtokunta päätti jo samassa kokouk-
sessa. Ruokamaksut porrastettiin kolmeen sarjaan lasten perheiden varallisuuden 
mukaan. Ateriamaksun lisäksi kannettiin myös kuukausimaksu. Kun maksuja jou-
duttiin korottamaan talouden tiukkuuden vuoksi, molempien maksujen kohdalla 
pidettiin huolta siitä, että niihin tuli varallisuuden mukaan määriteltyä porrastusta 
ja ilmaispaikat olivat myös mahdollisia. Huomiota herättää se, että ruokailu ei ollut 
suinkaan kaikille yhteinen osa päivän toimintaa, sillä erikseen selvitettiin, ketkä 
lapsista ruokailevat ja ketkä eivät. Ruokailijoiden määrän väheneminen johti välillä 
myös siihen, että aterioista luovuttiin kuten syksyllä 1922. 

Rahoitus ja vaihtuvat toimitilat

Kuukausimaksun periminen aiheutti kouluhallituksen myöntämän valtionavun 
epäämisen vuonna 1923, joten johtokunta joutui paneutumaan toiminnan järjestä-
miseen niin, että kielteinen päätös voitaisiin peruuttaa. Asian käsittely siirrettiin 
kannattajayhdistyksen kokouksen päätettäväksi, johtajattarelle tiedotettiin pikai-
sesti muuttuneesta tilanteesta ja häntä pyydettiin odottamaan yhdistyksen kokouk-
sen ratkaisuja. Kolmen päivän kuluttua pidetyssä yhdistyksen kokouksessa päätet-
tiin, että toimintaa tuli jatkaa ainakin syyslukukauden ajan. Vajeena olevan valtion-
avun osuutta päätettiin korvata nelikohtaisen ohjelman avulla. Sen mukaan kannat-
tajayhdistykseen pyrittäisiin saamaan lisää jäseniä, jäsenten kannatusmaksua koro-

648. ToKA, Toltky  tk syksy 1919.
649. ToKA, Toltkyjk pk 10.11.1919 § 1.
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tettaisiin, kaupungilta pyydettäisiin lisämäärärahaa ja lasten tarhamaksu nostettai-
siin ainakin kymmenkertaiseksi. Parin viikon päästä pidetyssä uudessa kokouk-
sessa lasten maksuja kuitenkin jälleen alennettiin. Tällöin oli mitä ilmeisimmin tie-
dossa, että vielä samalla viikolla pidettävässä valtuuston kokouksessa 
todennäköisesti tultaisiin myöntämään anottu lisätuki, sillä valmistusvaliokunta oli 
tehnyt siitä jo alustavan ehdotuksen. Valtuusto teki esityksen mukaisen päätöksen, 
ja siinä edellytettiin myös, että johtokunta ottaa jatkossa huomioon valtionavun saa-
miselle asetetut ehdot.650 Näin myös tapahtui ja toiminnan rahoitus päätettiin 
toteuttaa kannatusmaksujen, valtionavun sekä kaupungin luontaisetuina ja rahalli-
sena avustuksena antamien tulojen muodossa. 

Opettajakysymykset teettivät johtokunnalla jonkin verran ylimääräistä selvitte-
lytyötä 1920-luvun alussa. Kun Siiri Paatero oli toiminut Toini Thauvónin sijaisena 
kevään 1919, hänet oli kirjattu varalla olevaksi, mikäli Toini Thauvón ei palaa syk-
syllä tehtäväänsä. Kun syksyllä 1921 jouduttiin jälleen valitsemaan johtajattarelle 
sijaista, sai tehtävän vastavalmistunut Katri Hiltunen. Hänen toivottiin myös jatka-
van vakinaisena työntekijänä ja opettajakysymyksen tulevan siten pysyvästi rat-
kaistuksi. Lasten vanhempien ja kannattajayhdistyksen jäsenten johtokunnalle 
osoittaman kirjeen mukaan Katri Hiltunen oli tehtävään erittäin sopiva ja ”…olisi 
lapsia kohtaan vääryys eroittaa heitä rakastamastaan opettajasta”. Samalla kirjeen 
allekirjoittajat halusivat, että mahdollisista sitoumuksista edellisen vt. opettajatta-
ren kanssa irtisanoudutaan. Siiri Paateron vastauskirjeestä ilmeni, että ajatus hänen 
mahdollisesta Tornioon paluustaan oli vierailumatkan yhteydessä syntynyt väärin-
käsitys, ja hän pyysi puheenjohtajaa ilmoittamaan opettajattaren eronpyynnön, 
jonka myötä tilanne selviäisi ja ”… siten vapaudun ja vapautan tästä omituisesta 
asemasta …”. 651 Saapunut kirje vapauttikin johtokunnan valitsemaan Katri Hiltu-
sen vakinaiseksi johtajattareksi. Kirjeen johtopäätökseen oli kaikkien osapuolien 
varmasti helppo yhtyä.

Toimitilat olivat myös vaihtelevia. Keväällä 1919 käytettävissä oli kansakou-
lulla tyhjänä oleva luokkahuone, mutta jo syksyllä päästiin takaisin ennen sotaa 
käytössä olleisiin vanhan kansakoulun tiloihin. Parin vuoden päästä jouduttiin taas 
anomaan kansakoulun luokkahuoneista uuteen käyttötarkoitukseen sopivia tiloja, 
ja kaupunginhallitus myöntyikin niiden käyttöön.652 Lastentarhan tilojen saantiin 
vaikutti myös 1920-luvun alussa paikkakunnalle perustettu alkukoulunopettajase-

650. ToKA, Toltjk pk:t 21.8.1923 §§ 1–4 ja 4.9.1923 §§ 1–2; To ltky pk:t  24.8.1923 § 1 ja  11.9.1923 
§ 1; ToKV pk 14.9.1923 § 8.
651. ToKA, Toltky jk pk:t 29.3.1922 ja 29.5.1922.
652. ToKA, Tolt tk:t 1919; Toltky jk pk:t 25.2.1922 § 4, 29.5.1922 § 1 ja 29.8.1924; ToKV pk:t 
22.12.1920 § 2 ja 9.6.1922 § 17.
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minaari. Kaupunki oli voittanut tarjouksellaan muut tuosta koulutuksesta kilpailleet 
paikkakunnat, ja sen tuli asettaa etusijalle seminaarin vaatimukset, vaikkeivät ne 
ilmeisesti aluksi täysin valtiovaltaa tyydyttäneetkään. Lastentarhan osalta tulivat 
välillä näkyviin myös yhteydet lastensuojelulautakunnan suunnittelemaan päiväko-
din perustamiseen. Tuo niin sanottu lasten kotihuoltola luettiin tuon ajan hallinto-
mallin mukaan selkeästi sosiaalihallinnon alaiseksi ja sen toimintaa koskevissa asi-
oissa kaupunginvaltuusto viittasi köyhäinhoitolautakunnan kannanottoihin.653

Lastentarhan toiminta oli edelleen selkeästi painottunut kasvatus- ja opetustoimin-
taan eikä tässä kansanlastentarhaksi kutsutussa työssä korostettu sosiaalista autta-
mista. 

Lastentarhakasvatuksen uutta painotusta korostivat myös toiminta-aikaan ja 
-järjestelyihin liittyvät tekijät. Lapset, joita oli hieman yli neljästäkymmenestä jopa 
51:een, oli jaettu ikänsä perusteella kahteen ryhmään. Sitä kautta muotoutuivat 
myös opetuksen sisältö ja aiheitten eli ”keskusesineitten” käsittelyn muodot ja 
paneutumisen syvyys. Lastentarhan aloittamisikärajan alentamisesta keskusteltiin 
kannatusyhdistyksessä 1920-luvun alussa, mutta nelivuotiaita ei vieläkään hyväk-
sytty lastentarhaan, vaan alaikärajana pidettiin edelleen viiden vuoden ikää. Kasva-
tustavoitteiden saavuttamisen kannalta on huomattavaa sekin, että kannatusyhdis-
tyksen johtokunta piti koko toiminnan ajan tärkeänä, että laitoksen johtajattareksi 
saadaan koulutettu lastentarhanopettaja.654

Lastentarhan rahoitus oli jokseenkin jatkuva huolen aihe johtokunnalle. Kau-
pungin asenne oli nyt kuitenkin muuttunut selvästi myötämieliseksi ja valtion avus-
tukset pyrittiin saamaan kouluhallituksen asettamien periaatteiden mukaisesti. 
Ajoittain kaupunkilaisiltakin löytyi anteliaisuutta erimuotoisia keräyksiä järjestet-
täessä. Kannatusyhdistys järjesti vielä joitakin yleisötapahtumia, mutta alkuaikojen 
laaja-alainen kasvatuksellinen vaikuttaminen oli jo 1920-luvun alkupuolella väisty-
nyt lastentarhatyöhön keskittyneen kannatusyhdistyksen toiminnasta.655

Valtionavusta luovutaan

Tornion lastentarhan rahoituskysymysten käännekohdaksi muodostui sosiaalimi-
nisteriön kirje656, jonka mukaan uusissa valtionapulainsäädöksissä vaadittiin 

653. ToKA,  Toltky jk pk 10.11.1919. 
654. ToKA, Tolt tk:t 1919, 1920.
655. Esimerkiksi TMAE vuodelle 1922, liite Toltky pk 25.2.1922.
656. Sosiaaliministeriön lastensuojelutoimiston kirje 17.5.1927 N:o 940.
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”lastentarha muutettavaksi siten, että kouluaika olisi neljä tuntia ja että lasten 
tulisi saada ainakin yksi ateria päivässä”.

Lastentarhan johtokunta päätti kuitenkin vielä perustella tavallisuudesta poikkeavia 
ratkaisujaan saattamalla tietoon ne vaikeudet, jotka estävät lastentarhatyön järjestä-
misen vaatimusten mukaiseen muotoon. Samalla päätettiin selvittää ministeriön 
mielipide jatkorahoituksesta suhteen.657 Parin viikon päästä pidetyssä uudessa 
kokouksessa oli jo käytettävissä tieto, että valtionavun ehtojen osalta ei ollut mah-
dollisuutta poikkeusratkaisuihin. Tämän vuoksi johtokunta päätti lähettää kaupun-
gin rahatoimikamarille kaksi vaihtoehtoista tulo- ja menoarviota vuodelle 1928. 
Toisessa olisi kustannusarvio ns. nykyisen noudatetun tavan mukaisena ja toinen 
menoarvio laadittaisiin siten, että siinä otettaisiin huomioon lastentarhan toiminnan 
muuttaminen valtionapuehtojen mukaiseksi. Omana kantanaan vaihtoehtoisiin esi-
tyksiinsä johtokunta totesi, että

 ”lastentarhan kannattajayhdistyksen johtokunta päätti kannattaa sitä tulo- ja 
menoarviota, joka kaupungille tulisi halvemmaksi”658. 

Lopputulos laskelmista oli, että päädyttiin jatkamaan jo aiemmin noudatetun toi-
mintamallin mukaisesti, mutta ilman valtionapua. Kaupungin avustuksen määrä 
nousi lähes kaksinkertaiseksi, mutta toiminnan muuttaminen valtionapulainsäädän-
nön mukaiseksi olisi kasvattanut menoja vielä enemmän. Näin lastentarhan koh-
dalla luovuttiin kokonaan valtion avustuksesta ja kaupunki otti aikaisempaa suu-
remman vastuun toiminnan ylläpitämisestä. Vastakkaisiksi arvoiksi olivat muodos-
tuneet ruokailun järjestäminen tai lastentarhan toiminnan jatkaminen. Yleistä kas-
vatustehtävää korostava johdonmukainen linja säilyi, kun ratkaisua ei tehty sosiaa-
lipedagogisiin vaatimuksiin kuulunein perustein.

Tornion kaupunki oli nyt ottanut aikaisempaa suuremman taloudellisen vas-
tuun lastentarhan ylläpitämisestä, joten on luonnollista, että myös toiminnan kun-
nallistamista ryhdyttiin pohtimaan. Ensimmäinen selkeä tätä koskeva maininta 
ilmenee kannattajayhdistyksen pöytäkirjoista helmikuussa 1929. Tällöin puheen-
johtaja K. W. Porthan esitti johtokunnan ratkaistavaksi, olisiko kaupunginvaltuus-
tolle syytä esittää, että se kunnallistaisi lastentarhan, minkä jälkeen lastentarhan 
kannattajayhdistys lakkautettaisiin. Johtokunta vei asian yhdistyksen yleiskokouk-
sen päätettäväksi. Lopputulos kuitenkin oli, että lastentarhan toiminta säilyi kannat-

657. ToKA, Toltkyjk pk  17.10.1927 §§ 1-2.
658. ToKA, Toltkyjk pk  3.11.1927 § 2.
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tajayhdistyksen ylläpitämänä koko 1920-luvun ja jatkui saamassaan muodossa 
1930-luvun loppupuolelle asti. 

Kunnallistamisehdotus liittyi ainakin ajallisesti valtionapulainsäädännön voi-
maantulon ja tukikäytännön vakiintumisen jälkeiseen aikaan. Laki lastentarhojen 
valtionavusta oli selkiyttänyt valtionosuuteen liittyneiden ennakkolaskelmien teke-
mistä. Voitiin luottaa siihen, että kolmasosaan toimintakuluista saatiin valtion tuki, 
kun lakia edeltäneinä vuosina oli jouduttu tyytymään jatkuvasti pienentyneisiin 
markkamääriin hakijamäärän kasvaessa. Monet muutkin kaupungit harkitsivat nyt 
lastentarhojen siirtämistä kokonaan kunnan ylläpitämäksi toiminnaksi. Lakisäätei-
nen valtionavustus näyttää Torniossakin saaneen aikaan kunnallistamishankkeen. 
Myös ajan henki painotti yhteiskunnan vastuuta huolehtia kaikista jäsenistään, 
myös lapsista, ja kunnallistamisesta innostuminen näyttää tapahtuneen samanaikai-
sesti niin Torniossa kuin Oulussakin. Tässäkin mielessä voi palata Kajaanin kau-
pungissa viitisentoista vuotta aiemmin tehtyyn kunnallistamispäätökseen. Se oli 
ennakkoluuloton ratkaisu, joka varmasti edisti kaupunkilaisperheiden hyvinvointia.

4.3.4 Yksityistä tukea Kajaanissa 

Metsäteollisuus valtaa alaa

Kajaanin kaupunki oli tullut tunnetuksi metsäteollisuudesta ja eri tason koululaitok-
sista. Mäntypuun jalostaminen Kajaanin Puutavara Oy:n (myöhemmin Kajaani Oy) 
tuotantolaitoksissa teki sanonnan mukaan Kajaanista elävän kaupungin ja kaupun-
gin, joka eteläsuomalaisten mielestä on ollut kaukana kaikesta659. 

Kajaanin voimakkaan kasvun syynä olivat parantuneet liikenneolosuhteet ja 
voimakkaasti lisääntynyt metsäteollisuus. Puuteollisuuden eri laitokset laajenivat 
ennen muuta Kajaanin maalaiskunnan alueella, minkä vuoksi yhteistyö kaupungin 
ja maalaiskunnan viranomaisten kohdalla tuli erittäin tärkeäksi. Yksi haasteellisim-
mista kysymyksistä oli kouluolojen järjestäminen, mutta uusia ratkaisuja tarvittiin 
yhtä lailla myös asumisahtauden hoitamisessa.

Opillisen sivistyksen kannalta tärkein toimija oli edelleen Kajaanin seminaari, 
joka koulutti miesopettajia erityisesti Pohjois-Suomen kansakoulujen opettajapulan 
poistamiseksi. Lastentarhatoiminnan kannalta seminaari oli tuonut paikkakunnalla 
alle kouluikäistenkin opetuksesta ja kasvatuksesta tietoista opettajakuntaa. Semi-

659. Komulainen 1988, 14, 98.
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naarin piirissä tiedettiin lastentarhatyön kouluun valmentavasta merkityksestä, ja 
useat opettajat olivatkin aktiivisia lastentarhatoiminnan tukijoita.

Kajaanin kaupungin tunnusomainen piirre oli itsenäisyyden alkuvuosikymme-
ninä nopea väestönkasvu. Vuonna 1920 asukkaiden määrä oli lähes 4 300, ja seu-
raavan kymmenen vuoden aikana se kasvoi yli 1 100 asukkaalla. Kyseessä ei ollut 
vain aikuisväestön voimakas kasvu, sillä vuonna 1918 synti 123 lasta ja syntyvyys 
kohosi vuoteen 1930 mennessä yhteensä 170 lapseen. Vuotuiset syntyvyysluvut 
pysähtyivät maalaiskunnan puolella 1920-luvulla noin 120 lapseen. Paine lastentar-
hapaikkojen lisäämiseen oli lukujenkin valossa suuri, jos haluttiin helpottaa perhei-
den kasvatusvastuuta. Tilanne oli tukala sekä kaupungissa että maalaiskunnan puo-
lella asuvien vanhempien keskuudessa. Elinkeinorakenteen pohjalta tarkasteltu 
kaupunkiyhteisön murros osoittaa teollisuuden ja käsityön piiristä elantonsa saanei-
den määrän olleen korkeimmillaan vuonna 1920 (53 %). Vuoden 1930 tilastojen 
mukaan suurin elinkeinoryhmä olivat rakennus- ja sekatyötä tekevät (32 %).660

Pula-aika oli vaikuttanut perheiden ansiotyön muotoihin, mutta lasten tarvetta 
saada osallistua lastentarhan kasvatukseen se ei vähentänyt. Voidaan jopa todeta 
lastentarhan merkityksen korostuneen nimenomaan fyysisen kasvatuksen, kuten 
ruokailun ja terveydenhoidon, osalta.

Kasvavat haasteet

Kajaanissa kokemukset sodan aikanakin jatkuneesta lastentarhatoiminnasta olivat 
hyvät, joten lastentarhan johtaja Martta Wäyrynen saattoi syyskuussa 1918 aloittaa 
maamme itsenäistymisvaiheen sisältäneen lukuvuoden kertomuksen seuraavasti:

 ”Työvuosi 1917–1918 on lastentarhassa vierinyt rauhallisesti keskeytymättä. 
Sen seinien sisälle ei hirveä kansalaissotammekaan ole päässyt lapsellista via-
tonta rauhaa häiritsemään. Lastentarha on edelleen saanut nauttia kaupungin 
valtuuston myöntämää vuotuista avustusta.” 

Ongelmia oli tuottanut kevätkaudella lämpimän aterian saaminen päivittäin, mutta 
apua oli saatu Elintarvikelautakunnan kunnalliskeittiöltä. Vaateavun antamisen 
mahdollisuudet olivat myös olleet korkean hintatason vuoksi vähäiset.661 

1920-luvun ensimmäisten vuosien toiminnan ulkoisena ongelmana olivat puut-
teelliset tilat, jopa niin, että valtionavun menettäminen oli uhkana. Pöytäkirjojenkin 
mukaan aihetta jouduttiin käsittelemään toistuvasti: 

660. Liite 3; Pulma & Turpeinen 1994, 33.
661. KaKA, Ltjk pk 1918.
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”Otettiin taas keskusteltavaksi lastentarhan huoneustokysymys, sillä nykyi-
sessä huoneustossaan se ei enään ensi vuonna saisi toimia, jos mieli saada sille 
valtionavustusta. Huoneustoja on kyselty sieltä ja täältä ja kun näyttää mahdot-
tomalta saada niitä yksityisistä taloista päätettiin kääntyä kaupungin puoleen 
anomuksella, että se luovuttaisi ja korjauttaisi lastentarhalle omistamastaan ent. 
Puustisen talosta kolmen huoneen ja keittiön huoneuston…”

 Syyskuun lopussa pidetty pöytäkirja kertoo tämän toukokuisen kokouksen jälkeen, 
että kaupungilta saatavat tilat eivät ennätä valmiiksi ennen kuin lokakuussa, joten 
lastentarhaa ”päätettiin pitää pappilan pirtissä”.662 Uusiin tiloihin päästiin korjauk-
sen valmistuttua, ja johtokunta päätti, että muutkin yhteisöt saavat kokoontua siellä. 
1920-luvun aikana kirjattuja, kerran tai kahdesti viikossa lastentarhan tiloissa 
kokoontuneita yhdistyksiä olivat ainakin Jaappanin Lähetysseura, Vanhain ystävät, 
pyhäkouluyhdistys ja Martat.663

Itse tilat eivät nousseet enää ongelmaksi Elsa Boreniuksen vuonna 1926 teke-
män tarkastuksen yhteydessä, sillä tarkastajan mielestä vuokrahuoneusto oli tarkoi-
tukseen sopiva ja sisältäpäin siisti ja hyväkuntoinen. Sen sijaan kalustukseen 
Borenius toivoi uudistuksia:  

”Huonekalut ovat vanhanaikuiset ja olisi vähitellen penkkien sijalle saatava 
osastoihin tuoleja. Pöydät ovat liian korkeita ja olisi niitä matalennettava…”

 Mieluisaa kuultavaa johtokunnalle oli työn sisältöön liittynyt lausunto: 

”Mitä itse lastentarhan työhön tulee, ei hänellä siitä ole mitään muistuttamista. 
Opetus on kiitettävää. Opettajien ja lasten välillä näyttää olevan hyvin hauska 
suhde. Lapset näyttävät olevan terveitä ja siististi puettuja. Ovat iloisia ja reip-
paita, mutta samalla oikein silmiinpistävän rauhallisia. Erikoisesti tahtoi hän 
myöskin mainita laulusta. Lapsilla tuntui olevan hyvät äänet ja hyvät korvat ja 
lauloivat oikein sydämensä pohjasta.” 

Tälläkin kertaa huolella tehdystä pöytäkirjasta näkyy myös kajaanilaisten kohteliai-
suus vierastaan kohtaan. Puheenjohtaja kiitteli, että tarkastaja oli saapunut ”kaukai-
seen Kajaaniin” sekä ilmaisi ilonsa hänen tyytyväisyydestään lastentarhaan.664 

Lastentarhan asiainhoidossa ilmenee aktiivisen arkityön lisäksi myös yleinen 
hallinnollinen tarkkuus. Kaupungissa toimittiin selkeästi tietoisena siitä, että lasten-
tarhatoiminnan valvonta kuului 1920-luvun alussa paikallisen kansakouluntarkas-

662. KaKA, Ltjk pk:t 3.5.1921 § 2 ja 26.9.1921 § 2.
663. KaKA, Ltjk pk:t vuosilta 1921–1929.
664. KaKA, Ltjk pk 15.11.1921 § 1.
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tajan tehtäviin, vaikka hänen toiminnastaan ei lastentarhaan kohdistuvassa arkisto-
aineistossa ole erityisiä mainintoja. Kun sitten johtokunnalle tuli marraskuussa 
1924 tieto valtion virastojen uudesta tehtävänjaosta, haluttiin seuraavassa kokouk-
sessa varmistua johtokunnan velvoitteista, valvonta- ja tarkastusmenettelystä sekä 
mahdollisesti tarvittavista ohjesäännön muutoksista. Menettelytavat varmistettiin 
Helsingin kaupungin lastentarhojen tarkastajalta. Uutta toimintamallia jouduttiin 
odottamaan, ja syynä oli ennakkotiedon mukaan ”piakkoin” tuleva uusi lastentar-
hoja koskeva laki.665 Kyseinen lastentarhojen valtionapua koskeva laki astui voi-
maan reilun kahden vuoden kuluttua, ja siihen asti toimittiin kuntatasolla paikalli-
sen ylläpitäjäyhteisön vastuun alaisena. Valtakunnallisesti lähin keskushallinnon 
ohjaava ja vastuullinen hallintoelin oli sosiaaliministeriön lastensuojelutoimisto.

Uusia aloitteita 

Ensimmäinen laajennusaloitteisiin liittynyt kirje tuli Kajaanin kaupungin lastentar-
han johtokunnan viralliseen käsittelyyn tavallaan yllättävältä taholta. Menettely 
kuvaa Kajaanin kaupungin vastuullista suhtautumista lasten kasvuolosuhteista huo-
lehtimiseen. Valtuuston valmistusvaliokunta oli pyytänyt syksyllä 1924 johtokun-
nalta seikkaperäistä lausuntoa lastentarhojen perustamisesta Purolan ja Lehtikan-
kaan alueelle. Asiaa koskeneen valmistelutyön esitteli rouva Vuoristo. Lastentar-
haan tulijoiden määrä ylitti molemmissa kaupunginosissa lastentarharyhmän enim-
mäismäärän yli kymmenellä lapsella, ja menoarvioon oli laskettu johtajattaren, 
opettajan ja vahtimestarin palkat, huoneistokulut sekä vuokran suuruinen menoerä 
erikseen työ-, leikki-, talous- ja vaatetustarpeisiin. Myös vuokrattavista tiloista oli 
alustavaa tietoa, mutta niiden käyttöönotto edellytti korjaamista. Lisänäkökohtana 
johtokunta päätti huomauttaa valtuustolle, että se voisi pyytää myös tehdasyhtiöitä 
ja rautatiehallitusta ottamaan osaa kustannuksiin, koska alueiden asukkaat olivat 
pääosin näiden työnantajien palveluksessa. Lastentarhan johtokunta halusi seurata 
antamansa esityksen kulkua, ja kun hankkeisiin liittyvää tietoa ei ollut saatu puolen 
vuoden kuluessa, johtokunta päätti ”estää hyvän ehdotuksen raukeamisen” ja muis-
tuttaa valtuustoa asiasta sekä samalla ilmoittaa alueella myytävänä olevasta tarkoi-
tukseen sopivasta talosta.666 

Valtuuston vaitiolo sai johtokunnan tekemään päätöksen, että se lähettää val-
tuustolle asiasta kirjelmän. Tekstin laatiminen samoin kuin seuraavassa kokouk-
sessa tehty päätös asian edelleen ajamisesta annettiin edelleen rouva Vuoriston teh-

665. KaKA, Ltjk pk:t 19.11.1924 § 3, 9.2.1925 § 6 ja 11.5.1925 § 2.
666. KaKA, Ltjk pk 19.11.1924 § 2.
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täväksi.667 Lehtikankaan lastentarhan käynnistämiseen liittyvien päätöksien tekoon 
johtokunta pääsi vuoden 1927 tammikuussa668, mutta kaupunki oli sitä ennen saa-
nut jo uuden lastentarhan Paavolaksi nimettyyn taloon.

Paavola syntyi Kajaani Oy:n johtajan Paavo Paloheimon lesken Gertrud Palo-
heimon lahjoituksesta. Tammikuussa 1926 tekemänsä lahjakirjan mukaan hän oli 
poikiensa kanssa päättänyt siirrättää Mäkrissä sijainneen kesäasuntonsa tehtaan 
yhteyteen rakennetulle Asuntolan asuinalueelle. Lahjoitusajatuksen mukaisesti 
Kajaani-yhtiön tuli muodostaa Paavolasta paikka, joka edistäisi yhtiön työläisten 
sekä erityisesti lasten henkistä ja ruumiillista kehitystä mm. lastentarhan, lastensei-
men ja kesäsiirtolan muodossa. Rakennukseen tuli sijoittaa myös työläisten luku-
sali, ja siellä voitaisiin järjestää esimerkiksi Marttojen pitämiä lyhytaikaisia kurs-
seja.  Lastentarha oli tarkoitettu 4–6-vuotiaille ja sen toiminta alkoi syksyllä 
1926.669 Paavolan lastentarhan hallinto kuului Kajaanin Puutavara Osakeyhtiölle, 
mutta yhtiö oli nimennyt lastentarhalle asioiden hoitoa varten oman johtokunnan, 
joka hyväksyi toiminnan ohjesäännön. Se lähetettiin sosiaaliministeriöön vahvistet-
tavaksi helmikuussa 1928. Opettajaksi oli valittu Fanni Kotiranta, joka toimi myös 
johtokunnan sihteerinä.670 Lastentarhaan otettiin aluksi 30 lasta, mutta siellä oli 
sosiaaliministeriön vuosittain myöntämän erityisluvan turvin 1930-luvun 
lama-aikana yleensä 35 lasta.

667. KaKA, Ltjk pk:t 11.2.1926 § 6 ja 29.9.1926 § 3.
668. KaKA, Ltjk pk 19.1.1927.
669.  Lehtonen 1932, 105; Virkkunen 1982, 173–174.
670.  KaKA, Paavolan lt pk 2.2.1928 § 1; Fanni Kotiranta oli valmistunut lastentarhanopettajaksi 
vuonna 1919 ja toiminut sen jälkeen opettajana Raahen kansanlastentarhassa (2 v.) ja Riihimäen rauta-
teiden lastentarhassa (5 v.). Lastentarhaseminaari Ebeneser 1992, 212.
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Kuva 17. Valtionapupäätös. Päätös Paavolan lastentarhan saamasta ensimmäisen toi-
mintavuoden valtionavusta oli tehty sosiaaliministeriön lastensuojelutoimistossa maa-
liskuussa 1927. Päätöksen lisäksi kirje tiedotti selkeästi siitä menettelystä, jota avustuk-
sen saaminen edellytti. Kajaanin kaupunginarkisto: Paavolan lastentarha. Saapuneet 
kirjeet.

Kaupungin lastentarhojen johtokunta vuokrasi Lehtikankaan lastentarhalle 4 huo-
netta ja kaksi keittiötä käsittävän huoneiston tammikuussa 1927. Samassa kokouk-
sessa lastentarhaan valittiin väliaikaiseksi kaksi opettajaa, Elli Oulasvirta671 johta-
jattareksi ja Hildur Nyström opettajattareksi. Lasten sisäänkirjoitus päästiin suorit-
tamaan helmikuun toisena päivänä, ja maaliskuun lopulla pidettiin lastentarhan 
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viralliset avajaiset. Aikuisten ja lasten esittämää monipuolista ohjelmaa oli kutsuttu 
seuraamaan valtuuston ja rahatoimikamarin edustajat, johtokunta, sanomalehtien 
edustajat, kaikki paikkakunnan lastentarhanopettajat sekä lasten vanhemmat.672

Kevään kuluessa Lehtikankaan lastentarhan johtajatar ja opettajatar nimettiin teh-
täviinsä vakinaisiksi ja johtajatar kutsuttiin johtokunnan jäseneksi. Näin uuden las-
tentarhan toiminta oli ohjesäännön edellyttämässä järjestyksessä.

Vuoden kuluttua Lehtikankaan lastentarhan toimintaa jouduttiin järjestämään 
uudella tavalla. Ongelmaksi muodostuivat jälleen tilat, joita lastentarhoihin tarkas-
tuksen tehnyt lääkäri Isotalo piti tarkoitukseen sopimattomina. Hänen lausuntonsa 
mukaan: 

” kaupungin lastentarhan huoneuston hän voi pienillä korjauksilla hyväksyä 
toistaiseksi, vaikka sekin on liian ahdas, mutta Lehtikankaan huoneusto on 
aivan mahdoton tilan vähyyden ja muittenkin terveydellisten syitten takia…” 

Uuden ratkaisun miettimiseen johtokunnan pakottivat valtionapuehdot, joihin vaa-
dittiin nyt uuden lain voimaantultua lastentarhan lääkärin hyväksyntä. Kahden ryh-
män toiminta ratkaistiin porrastamalla toiminta-ajat peräkkäisiksi, niin että toinen 
ryhmä toimi kelloin 9-13 ja toinen kello 12-16. Näin oli saatu aikaan väliaikainen 
ratkaisu, mutta kaupungin päättäjille välitettiin tieto uusien terveellisten tilojen tar-
peellisuudesta.673 Myös kaupungin lastentarhan osalta tuli varmistaa lääkärin tar-
peellisiksi toteamien korjausten tekeminen.

Lastentarhatilojen huono kunto sai johtokunnan jatkossa pohtimaan erilaisia 
ratkaisuja tarkoituksenmukaisten tilojen löytämiseksi. Koska vuokratilojen löytä-
minen näytti ylivoimaiselta päädyttiin ehdottamaan uusien tilojen rakentamista. 
Yhtenä mahdollisuutena esitettiin, että kaupungin lastentarha rakennettaisiin ala-
kansakoulun yhteyteen. Vastaavasti esitettiin, että kun Purolaan suunnitellaan uutta 
kansakoulurakennusta, sen yhteyteen sijoitettaisiin myös lastentarhan tilat.674

Ennen uusien rakennushakkeiden valmistumista tarvittiin kuitenkin molemmille 
lastentarhoille paremmat tilat. Ne löytyivätkin kevään 1929 aikana. Johtokunta ei 
silti unohtanut Purolan lastentarhan rakentamistarvetta, vaan uudisti esityksen sen 
perustamisesta syksyllä 1930. Lamakauden myötä hanke siirtyi myöhempään ajan-
kohtaan.

671. Elli eli Elsa Stiina Oulasvirta oli  syntynyt Kajaanissa. Valmistuttuaan lastentarhanopettajaksi 
vuonna 1921 hän oli aluksi työskennellyt Porin kansanlastentarhassa. Ebeneserkoti 1890 – 1922  1923, 
71.
672. KaKA, Ltjk pk:t 19.1.1927 §§ 4–51, 27.1.1927 § 4 ja 8.3.1927 § 2.
673. KaKA, Ltjk pk 1.11.1928 § 6.
674. KaKA, Ltjk pk 25.4.1928 § 8.
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Arjen asioita

Kaupungin hallinnon alaisena toimiminen on tuottanut lastentarhojen toimintaan 
hallinnollisia asiakirjoja, kirjallisia kannanottoja ja ennakoivan suunnittelun hah-
motelmia. Se täsmällisyys ja pontevuus, jolla asioiden etenemistä seurattiin ja tar-
vittaessa puututtiin myös hiljaiseloon, oli luonnollisesti henkilöistäkin johtuvaa. 
Myös henkilökunnan työetuihin liittyvät kysymykset olivat esillä pöytäkirjatuissa 
asioissa. Lastentarhan johtokunta osallistui vuoden 1921 aikana Kajaanissakin käy-
tyyn keskusteluun lastentarhanopettajien palkkauksen korottamisesta alakansakou-
lun opettajien palkkauksen tasolle.675 Oman hallinnollisen asiakokonaisuutensa 
muodostivat myös Kajaanissa huolellisesti laaditut lastentarhojen ohjesäännöt ja 
niiden uudistaminen vuoden 1927 valtionapulainsäädännön edellytysten mukai-
seksi.676

 Monet hallinnolliset yksityiskohdat korostuivat kajaanilaisessa asiainhoidossa 
1920-luvun lopulla. Lastentarhojen taloudenhoito yhdistettiin ja johtajat velvoitet-
tiin tarkkailukirjanpidon pitämiseen. Asiana kirjanpito ei ainakaan koulutuksen 
perusteella ollut lastentarhanopettajille uusi, sillä aine oli otettu koulutuksen ope-
tussuunnitelmaan jo 1900-luvun alussa. Hallintotehtäviin kuulunutta julkista tie-
dottamista hoidettiin Kajaanissa pöytäkirjojen mukaan huolellisesti. Lastentarhan 
tapahtumista ja toiminnan tärkeistä päivämääristä ilmoitettiin säännöllisesti paikal-
lisessa sanomalehdistössä.677 Johtajien hoidettavana olleita ongelmia olivat monet 
ulkoiseen toimintaympäristöön liittyneet puutteet, joiden rahoittaminen tuotti 
useinkin hankaluuksia.

Lastentarhojen tiloihin liittyviä yksityiskohtia, korjauksia ja parannusehdotuk-
sia näkyy kirjatun tasaisin väliajoin. Myös pihamaan laajentamista pidettiin tarpeel-
lisena, ja lasten terveyteen liittyi ruokailua koskevan neuvottelun järjestäminen. 
Ennakkoluulottomia ja rahaakin vaativia uudistuksia kyllä tehtiin esimerkiksi sil-
loin, kun johtokunnassa keskusteltiin terveellisistä ikkunoista. Huhtikuussa 1931 
puheenjohtaja esitteli kvartsilasi-ikkunoiden suurta merkitystä lapsille ja kertoi toi-
mintaperiaatteen ja hankintahinnan. Johtokunta päätti, että mikäli lastentarhojen 
vuotuisista opetus- ja huonekalutilien varoista riittää rahaa lasihankintaan, molem-
piin lastentarhoihin ostetaan kyseiset terveelliset lasit yhteen eteläpuolen ikku-

675. KaKA, Ltjk pk:t 3.5.1921, § 4; 25.10.1922,§ 3; 15.11.1926; 18.2.1929, § 4;13.5.1929, §§ 2, 4; 
20.1.1930, § 4; 25.2.1930, § 2.
676. KaKA, Ltjk pk:t 11.5.1915, § 23; 30.9.1915, § 32; 21.4.1920, § 5; 13.9.1920, § 2; 11.1.1929, § 5; 
3.9.1030, § 2.
677. KaKA, Ltjk pk:t 2.1.1920, § 4; 29.9.1927, § 2;1.2.1928, § 5.
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naan.678 Myös Tuiran lastentaloa rakennettaessa oli päädytty muutamiin terveysik-
kunoihin, joihin mainittiin asennetun U-lasit. 

Kajaanin lastentarhojen johtokunta hoiti vaikeinakin aikoina tunnollisesti teh-
täviään. Se oli tietoinen keskushallinnon ohjeista ja noudatti niitä johdonmukai-
sesti. Se neuvotteli 1930-luvun alun lama-aikana edelleenkin huolellisesti sosiaali-
ministeriön kanssa poikkeusratkaisuista.679 Väliaikaisena tehty päätös lapsiluku-
määrän korottamisesta niin, että kaupungin molempiin lastentarhoihin saatiin tois-
taiseksi ottaa kahdenkymmenenviiden lapsen lisäksi viisi ylimääräistä lasta, oli las-
tentarhapaikkaa hakeneiden kannalta varsin tarpeellinen. Niin lastentarhalaisten 
kokonaisluku nousi sadasta sataankahteenkymmeneen. Henkilökunnan riittävyy-
den ja toimitilojen ahtauden kannalta päätökset olivat ongelmallisia. Olosuhteiden 
parantamiseen ja uusien lastentarharyhmien perustamiseen kohdistui voimakkaita 
paineita, mutta lopulta kyse oli kuitenkin kaupunginvaltuuston taloushallinnon 
tekemistä ratkaisuista.

4.3.5 Toiminta vakaata Raahessa

Kaupunkikehityksen hiljaiseloa 

Itsenäisyyden ajan Raahea nimitetään usein hiljaiseksi pikkukaupungiksi, jonka 
kehityksen tueksi oli 1900-luvun alussa saatu sataman ja merenkulun hiipumisen 
jälkeen koulu- ja teollisuuskaupungin mainesanat. Liikenteellisesti tärkeä oli Tuo-
miojan ja Raahen välinen, Soveliuksen lahjoittamin varoin rakennettu rataosuus. 
Satama oli edelleen käytössä, mutta se oli menettänyt liikennettään muille Pohjan-
lahden satamakaupungeille. Monen kaupunkilaisen arkeen kuului omien kotieläin-
ten hoito ja maanviljelys kaupungin vuokramaalla. Seminaarin toiminta antoi kau-
pungille oman näkyvän leimansa ja oli osa raahelaista kulttuurielämää.

Raahe koulukaupunkina -mielikuva liittyy olennaisena seminaariin, jonka 
oppilasmäärä lisääntyi, kun Sortavalan seminaarin oppilaita siirrettiin väliaikaisesti 
Raaheen. Kaupungissa oli myös muita arvokkaan aseman saaneita koululaitoksia ja 
jatkokoulutusmahdollisuuksia. Yksi niistä oli 1880-luvulla perustettu Raahen Por-
vari- ja kauppakoulu. 1920-luvun alussa sen toiminta jaettiin selkeästi kauppakou-
luun ja kauppaopistoon, jotka molemmat olivat kaksivuotisia. Vankat perinteet oli 
myös ensimmäisellä suomenkielisellä käsityökoululla, Sofia Lybeckerin käsityö-

678. KaKA, Ltjk pk 29.4.1931.
679. KaKA, Ltjk pk 1933.
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koululla. Se oli aloittanut toimintansa testamenttivaroin jo 1840-luvulla ja palveli 
edelleen kaupungin nuorten naisten koulutusta. Oppivelvollisuuslain voimaan tul-
lessa kaupungissa oli jo kaksi kansakoulua, ja lain edellytykset täyttyivät. Vuosi-
kymmen loppua kohti koulujen ongelmana oli lisääntynyt tilanahtaus, jota helpot-
tamaan tarkoitetut rakennussuunnitelmat viivästyivät. Pahimman tilanteen ratkai-
suna käytettiin oppilaiden sijoittamista seminaarin harjoituskouluun. Oppikoulun 
osalta keskikoulun asema oli vakaa, mutta jatkoluokkien oppilasmäärät kohosivat 
lyhyen putoamisen jälkeen 1920-luvun puolivälissä sille tasolle, että luokkien tule-
vaisuutta voitiin pitää taattuna.680

Kaupungin kasvavaa teollisuutta edusti vuonna 1919 toimintansa aloittanut 
Ruona Oy. Se oli yksityiseltä ostetun peltisepänliikkeen tiloihin sijoittunut konepa-
jayritys, joka autojen ja koneiden korjauksen ohessa koneellistui, laajensi toimin-
taansa rakentamalla telakan ja valmisti puutavarayhtiöille uitto- ja sahauskalustoa. 
Taloustilanteiden vaihteluista huolimatta Ruona Oy:tä pidettiin 1930-luvun lopulla 
täysin kilpailukykyisenä maamme muiden saman alan yritysten kanssa. Toinen 
kaupunkilaisten toimeentulon kannalta merkittävä teollisuudenhaara oli sahateolli-
suus. Raahen Puutavara Oy sai raaka-aineensa Pyhä-, Oulu- ja Iijoen varsilta sekä 
kaupungin ympäristöstä. Yhtiön toiminta tiesi töitä myös lähiseutujen pienviljeli-
jöille, jotka saivat lisäansionsa metsätöistä.681

Asukasluvun kasvu oli Raahessa itsenäisyyden alkuvuosikymmeninä melko 
verkkaista. Elinkeinorakenteen muutosten lisäksi siihen vaikutti alueelle 
1920-luvulla tyypillinen siirtolaisuus. Matkaan lähtijöitä palvelivat Raahessa eri-
tyiset Amerikkaan värväävät toimistot, ja valtaosa seudulta lähteneistä oli juuri 
Raahen kaupunkilaisia. Kaupunkiin taas muutettiin ympäristön maalaiskunnista, 
niin että Raaheen muuttaneita oli kuitenkin enemmän kuin sieltä muualle lähte-
neitä. Asukasluvun kohoaminen tapahtui enimmäkseen kasvavan teollisuuden 
myötä. Kaupungin väkiluku ylitti 1920-luvun puolivälissä 4000 asukkaan rajan.682 

Taloudellinen tuki turvana

Raahen lastentarhan kannatusyhdistyksen ylläpitämä ja käytännössä valtaosin 
ompeluseuran rahoittama kansanlastentarha jatkoi johdonmukaisesti vuonna 1916 
alkanutta toimintaansa. Lastentarhan hyväksi järjestetyt tapahtumat olivat suosit-

680. Lackman 1991, 421, 480–481, 488, 491–492, 496, 498.
681. Lackman 1991, 454–457, 459.
682. Lackman 1991, 412–415.
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tuja, joten tukitoimilla hankittiin taloudellista turvaa ja samalla tehtiin lastentarha-
toimintaa tunnetuksi kaikille kaupunkilaisille. 

Ompeluseuran merkitys sekä toimintarahoituksen kerääjänä että omaan toimi-
talon hankintaan tähtäävänä organisaationa oli kannatusyhdistyksen ohessa mitä 
merkittävin. Tilaisuuksien järjestäminen ei tapahtunut kuluitta, mutta myös tuotot 
olivat huomattavia, kuten alla oleva kuitteihin liitetty selvitys osoittaa.

Kuva 18. Arpajaistulojen tilitys. Ompeluseuran toimintaan liittynyt varojen kerääminen 
oli Raahessa hämmästyttävän päämäärätietoista ja tuottoisaakin. Kolmasosa tuotoista 
luovutettiin toimintavaroiksi ja kaksi kolmasosaa talletettiin pankkiin omien toimitilojen 
hankkimista varten. Raahen keskikaupungin lastentarhan arkisto: Tilitositteet.
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Raahen kaupunkilaisille olivat merkittäviä myös yhteiset tilaisuudet. Perinteinen 
juhlapaikka oli raatihuoneen loistelias juhlasali, jossa järjestettiin vuosittaisia 
hyväntekeväisyystapahtumia. Vappumatinealla oli vankat perinteet. Siellä tarjottiin 
”kahvia, simaa, struuvia ja klassia”. Ohjelmassa oli musiikkia, laulua, lausuntaa ja 
kuvaelmia. Kattaukseen tarvitut astiat ja liinat saatiin lainaksi porvariperheistä 
samoin heidän lahjoittamiaan olivat ”puffetin herkut”, joten tulot voitiin jakaa 
lyhentymättömänä lastenkodin, lastentarhan ja vanhainkodin ylläpitoon. Innokkaat 
apupojat saivat jäätelökoneen pyörityspalkkion urakan jälkeen maistiaisina.683

Pieni osa rahoituksesta saatiin muiden paikkakuntien tavoin ateriamaksuista, 
josta  vähävaraiset perheet saivat kuitenkin vapautuksen. Leufstadiuksen korkora-
hastosta saatu avustusosuus säilyi kaupungin myöntämänä tukimäärärahana. Aina 
ratkaisut eivät kuitenkaan olleet helppoja. Leufstadiuksen rahoista avustettiin las-
tentarhan lisäksi merkittävästi niin rouvasväen yhdistyksen ylläpitämää lastenkotia 
kuin yksityisiä koulujakin. Suhtautuminen lastentarhaan ja sen avustamiseen ei 
ollut aina pelkästään suopeaa. Lehdistö julkaisi ainakin vuoden 1930 talousarvio-
esityksen yhteydessä tietoa siitä, miten anomuksia oli käsitelty. Kaupungin tulo- ja 
menoarvion käsittelyn yhteydessä oli pyydetty lastentarhayhdistykseltä seikkape-
räisempää tietoa lapsista, heidän maksujensa suuruudesta ja perhetaustoista. Eri-
tyistä keskustelua ja epäluulojakin olivat herättäneet varakkaiden perheiden lasten 
ruokamaksujen suuruudet. Niitä pidettiin liian alhaisina verrattuna köyhien perhei-
den lasten korvauksiin.

683. Salmi 1988, 47. Salmi kuvaa hyväntekeväisyystapahtumaa seuraavasti: ”Vappumatineassa tarjot-
tiin kahvia, simaa, struuvia (tippaleipiä) ja klassia. Tämä Lehtisen tädin jäätelö oli ’käsin tehty’, omalla 
koneella väännetty. Ainekset olivat suunnilleen 8 munaa 1 litraa kermaa kohti ynnä sokerit ja vaniljat. 
Pojat, jotka avuksi väänsivät jäätelömyllyä, saivat palkakseen nuolla astiat. Oli myös ohjelmaa: musiik-
kia, laulua ja lausuntaa, vieläpä kuvaelmia. Rouvat toivat lahjaksi puffetin herkut ja lainasivat astiat ja 
tuukit. Mainittavimmat lainaajat olivat konsulinnat Rosa ja Ellen Sovio. Tulot menivät lyhentymättö-
minä silloisen lastenkodin, lastentarhan ja vanhainkodin ylläpitoon.”
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Kuva 19. Lehtikirjoittelua. Tiukka valtuustokeskustelu lastentarhan toiminnan avustami-
sesta pääsi näyttävän otsikon alla ja kokonaisuudessaan neljälle palstalle ulottuvana 
juttuna esille paikkakunnan lehdessä joulukuussa 1929. Raahenseutu 14.12.1929.
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Valtuuston äänestys oli tiukka. Myönteisen päätöksen vaatimasta 2/3 äänen enem-
mistöstä jäi puuttumaan vain yksi ääni, joten kunnan avustusta ei myönnetty. Leh-
tikirjoitus toimi hyvänä tiedonlähteenä.684  Näin tuli ainakin jossain määrin esiin se, 
että Tornion tavoin Raahenkin lastentarhassa oli lapsia yli luokka- ja varallisuusra-
jojen. Se osoittaa, että kaupunkilaisten ja päättäjien keskuudessa oli ihmisiä, joille 
varhaisen kasvun merkitys oli ennakkoluulottomasti tärkeä.

Tiedotus tehostuu

Raahelaisen lastentarhan puuhaajat kykenivät ja onnistuivat käyttämään sanoma-
lehtiä hyväkseen kutsuessaan väkeä koolle eri tapahtumiin. He antoivat myös usein 
tapahtumien jälkeen lehdille tietoa myönteistä tuloksista ja tilaisuuksien onnistumi-
sesta. Näin myös levitettiin alati laajemmalle yleisölle tietoa toiminnasta. Vuonna 
1923 julkaistiin Raahenseudussa685 ”Hiukan lastentarhasta” -otsikollinen kirjoitus, 
joka oli luonteeltaan tiedottava ja velvoittavakin. Asia aloitetaan tavoitteesta:

”Lastentarhan tarkoitus on olla lapsille ikäänkin toisena kotina, jossa lapsi 
hyvin viihtyy, jossa hän tuntee itseään rakastettavan ja jossa hänen sekä henki-
siä että ruumillisia tarpeitaan tyydytetään. Hyvä kotihan tahtoo kasvattaa lap-
sista hyviä ihmisiä jotka rakastavat kaikkea kaunista, hyvää ja oikeaa. Mutta on 
monta kotia, joissa ei isä eikä äiti jouda parhaalla tahdollaankaan antamaan lap-
silleen sellaista kasvatusta, kuin he ehkä tahtoisivat. Puhumattakaan isästä 
menee usein äidinkin aika aamusta iltaan lasten ruumiillisen hoidon huolehti-
misessa ja henkinen jää kokonaan syrjään…”

Kirjoituksessa kannettiin huolta siitä, millaisia vaaroja ja huonoja vaikutteita lapsi 
kohtaa kadulla ja kodin ulkopuolella vaeltaessaan. Äiteihin vedottiin velvoittamalla 
heitä kiinnittämään huomiota lastensa kasvatuksen edistämiseen: 

”Teillä, raahelaiset äidit, on se suuri etuoikeus, että teillä on lastentarha, jonne 
voitte pienokaisenne päiväksi lähettää. Käyttäkää tätä oikeuttanne!”

Velvoittavasti myös korostettiin, että vanhempien pitää huolehtia lapsen säännölli-
sestä lastentarhassa käynnistä, sillä 

”silloin tulee lastentarha heille itselleenkin rakkaaksi paikaksi, todella toiseksi 
kodiksi.”

684. Raahenseutu 14.12.1929.
685. Raahenseutu 30.3.1923.
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Sanomalehti näyttää toimineen myös melkoisen hyvänä välineenä lastentarhan 
tilaisuuksista tiedotettaessa. Lukukausien alkamisesta ilmoitettiin lehdessä. Samoin 
tietysti markkinoitiin järjestetyt lastenjuhlat ja myyjäiset sekä niistä saatu tulos. 
Sanomalehtitietojen avulla voi myös tehdä päätelmiä lastentarhayhdistyksen toi-
minnan aktiivisuudesta, kun vuonna 1923 järjestetystä keräyksestä ilmoitettiin Raa-
henseudussa. Lehden mukaan:

”Kansanlastentarhan johtokunta on päättänyt toimeenpanna elintarvikkeiden 
keräyksen lastentarhan pienokaisten hyväksi. Niin kuin ehkä useimmat tietä-
vät, saavat lastentarhan lapset lämpöisen aterian kerran päivässä, varattomat 
ilmaiseksi, muut pientä maksua vastaan. Tämä maksu ei luonnollisesti, nykyis-
ten kalliiden elintarvikehintojen vallitessa läheskään korvaa menoja.”686

Elintarvikkeet kerättiin lastentarhassa keskiviikkona 11. päivänä syyskuuta, jolloin 
myös maaseudun väen toivottiin muistavan ”kaupungin köyhiä lapsia”. Lasten 
punaiset posket ja kirkkaiden silmien tyytyväinen loiste luvattiin antajille siunausta 
tuottavaksi kiitokseksi uhrauksesta. Vastaavaa selkeää ruoka-aineiden keräystä ei 
ole tullut ilmi muiden Pohjois-Suomen kaupunkien lastentarhatyössä.

Puutteelliset toimitilat 

Raahenkaan lastentarhalla ei ollut 1920- ja 1930-luvulla pysyviä tiloja, joten tarkoi-
tuksenmukainen huoneisto jouduttiin etsimään vuokramarkkinoilta. Aina ei sopi-
vaa ”omaa taloa” ollut tarjolla, joten jouduttiin turvautumaan kaupungilta saatavaan 
apuun.

Keväällä 1934 tuli harkittavaksi lastentarhan väliaikainen sijoittaminen entisen 
työväentalon pohjoispäähän. Lastentarhan lääkärinä toimiva tohtori Kankkunen ei 
kuitenkaan hyväksynyt kyseisiä tiloja tarkoitukseen sopivaksi. Niin jatkettiin neu-
vottelua työväentalon toisesta huoneistosta, josta oli jo saatu kunnostamista varten 
puoltava lausunto sosiaaliministeriön lastensuojelutarkastaja Tunkelolta. Lastentar-
hayhdistys oli valmis neuvottelemaan kyseisten tilojen kunnostamisesta kaupun-
ginhallituksen kanssa siten, että se sitoutuisi ottamansa lainan turvin maksamaan 
määritellyn vuosivuokran viiden vuoden ajan. Kunnostuksesta jouduttiin vielä käy-
mään neuvotteluja muun muassa lattioiden päällystämisen vuoksi, mutta yhteisym-
märrykseen päästiin.687 

686. Raahenseutu, syyskuu 1923.
687. RaLtyjk pkt 21.2.1934; 5.3.1934.
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Saman vuonna johtokunta päätti myös saada yhdistyksen säännöt rekiste-
röidyksi – neljäntoista vuotta edellisen hankkeen jälkeen. Ongelmaksi olivat tuol-
loin muodostuneet ne sääntöjen pykälät, jotka koskivat jäseneksi hyväksymistä 
samoin kuin maininta menettelystä yhdistyksen toiminnan mahdollisen lopettami-
sen yhteydessä.688 

Tila- ja rahoituskysymykset liittyivät kiinteästi myös lastentarhaan hakeutunei-
den lasten määrään ja pätevien opettajavoimien palkkaamiseen. Parin ensimmäisen 
toimintavuoden jälkeen oli jouduttu toimimaan yhden pätevän lastentarhanopetta-
jan voimin, jolla oli tukenaan vain kouluttamaton apulaisopettaja. 1930-luvun puo-
livälissä ryhdyttiin jälleen keskustelemaan toisen pätevän opettajan palkkaami-
sesta. Hanke herätettiin henkiin syyskuussa 1934. Asian käsittelyä jatkettiin 
keväällä 1935 sekä saman vuoden syyskuussa. Tarkemmista pohdinnan perusteista 
eivät pienimuotoiset pöytäkirjat juuri kerro muutoin kuin kustannussyyt mainiten ja 
ilmaisemalla vankaksi perusteeksi lastentarhaan pyrkivien lasten määrän lisäänty-
misen. Uusi opettaja voitiin valita tammikuussa 1936.689  Hänen aloitettuaan 
työnsä lastentarha oli kasvanut supistusten kauden jälkeen voimavaroiltaan samaan 
suuruiseksi, kuin se oli ollut toiminnan alkaessa.

4.3.6 Uusia ylläpitäjiä Kemissä

Väkiluvun kasvun ja muutoksien aikaa

Kemin kaupungin väestö oli teollisuuden kehityksen vuoksi lisääntynyt merkittä-
västi 1900-luvun toisen vuosikymmenen aikana. Kaupunkiin ja sen esikaupunki-
alueille muuttaneet tulijat olivat enimmäkseen lähikunnista lähtöisin. Kaupungin 
väkiluku oli ylittänyt vuonna 1920 kahden tuhannen asukkaan rajan, ja kaupunkiin 
muutti seuraavan kymmenen vuoden aikana yli 1300 uutta asukasta. Nyt moni tuli-
joista oli lähtöisin aikaisempaa kauempaa Oulun läänin eteläosista, kuten Haapave-
deltä, Nivalasta, Pyhäjärveltä ja Reisjärveltä. Selluloosatehtaan perustamisen on 
arveltu lisänneen muuttoa Etelä-Suomesta. Ammattimiehistä oli huomattavan moni 
saapunut Tampereen, Sääksmäen ja Porin alueelta. Kemin pohjoispuolelta uuden 
tehtaan valmistuminen oli houkutellut muuttajiksi erityisesti Alatorniolla henkikir-
joissa olleita. Luonnollisesti muuttoa tapahtui myös Kemin maalaiskunnan 
alueelta, vaikka väestön lisäys tuntui voimakkaana kunnankin alueella. Syynä oli 

688. RaLtyjk pkt 24.5.1934; 13.8.1934.
689. RaLtyjk pkt 6.9.1934 § 1; 4.9.1935 § 1; 9.1.1936 § 1.
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kaupungin rajan tuntumaan muodostunut kaupungissa työssä käyvien esikaupunki-
alue. 690

Uusi kunnallislaki aiheutti Kemin maalaiskunnassa muutoksia hallinnossa, 
joten kunnassa tarvittiin uudenlaista panostusta asukkaiden elinolojen kehittämi-
seen. Lisäsyitä muutoksiin olivat kunnan elinkeinoelämän murros, väestönkasvu ja 
sosiaalirakenteen muutos. Teollisuustyöväestön nopea lisäys aiheutti myös ongel-
mia kunnan taloudelle, sillä varsinkin vuoden 1918 poikkeusolot olivat aiheuttaneet 
köyhäinhoidolle ja sitä kautta koko kunnan taloudelle huomattavaa lisärasitusta. 
Puutetta oli erityisesti leipäviljasta, eikä kehnoa ruokatilannetta ratkaissut viljelyn 
salliminen kunnan mailla sen enempää kuin tilattomalle väestölle myönnetty vapaa 
kalastusmahdollisuuskaan. Teollisuusväestöön kohdistunutta työttömyyttä yritet-
tiin helpottaa kunnan järjestämillä hätäaputöillä.691 Lievitystä maalaiskunnan tilan-
teeseen toi vuonna 1930 toteutettu alueliitos, jossa Kemin maalaiskunta luovutti 
esikaupunkialueitaan Kemin kaupungille. Yhtenä syynä rajamuutoksiin oli ollut se, 
että maalaiskunta ei kyennyt selviytymään teollisuusalueen asukaspaljouden aihe-
uttamista menoista. Erityisesti sosiaalisen hädän lievittäminen oli vaatinut suuria 
rahasummia. Ainakin taloudellisesti alueista luopuminen kannatti, sillä seuraavana 
vuonna maalaiskunnan menot olivat laskeneet neljäsosaan edellisen vuoden 
tasosta.692

Kansalaissota oli aiheuttanut Kemin kaupungissa samoin kuin maalaiskunnas-
sakin suuren tilapäisavun tarpeen, sillä lukuisat työläisperheet olivat sodan seurauk-
sena joutuneet suuriin vaikeuksiin. Avun myöntämisestä vastannut kaupungin köy-
häinhoitohallitus anoi lisämäärärahaa avustusmenoihin, mutta joutui myös tilantei-
den kiireellisyyden vuoksi toteamaan olevansa tässä vaikeassa tilanteessa kykene-
mätön huolehtimaan toiminnasta niin, että järjestystä ja säästäväisyyttä voitaisiin 
johdonmukaisesti noudattaa.693 Lasten asema herätti usein pelkoa ja hätää. Kansa-
koulun johtokunnan aloitteesta voitiin vuonna 1918 antaa ruoka-apua 52 oppilaalle. 
Myös lastenkodin perustamista kiirehdittiin, mutta sopivien ja toiminnan aloittami-
nen siirtyi riittävän edullisten tilojen puutteen vuoksi syksyyn 1920.694

690. Hedman 1976, 489–492, 498–500.
691. Satokangas 1997, 337, 350, 391–392.
692. Satokangas 1997, 341.
693. Hedman 1976, 735.
694. Hedman 1976, 738–739.
255



Toivolan ja lastensuojelun samansuuntaisia tavoitteita 

Kemin Karihaarassa toimineen tehtaan ylläpitämän lastentarhan lakkaamisen jäl-
keen kului kaupunkiseudulla kymmenen vuotta, ennen kuin uusi lastentarha aloitti 
toimintansa Toivolan setlementissä vuonna 1926.  Keskikaupungille perustettiin 
kolme vuotta myöhemmin yksityisen Kemin kannatusyhdistyksen ylläpitämä las-
tentarha, joten lastensuojelulainsäädännön valmistelu ja lastentarhojen valtionapu-
lainlain voimaantulo näyttäisivät olevan selvässä yhteydessä Kemin kaupungin las-
tentarhatyön uuteen käynnistymiseen.

Toivolan lastentarha perustettiin yhdeksi Kemin setlementtityön toimintamuo-
doksi. Kansainväliseen esikuvaan pohjautuvan setlementtiliikkeen merkittävin suo-
malainen aloitteentekijä oli Sigfrid Sirelius. Hän halusi luoda maahamme voimak-
kaan kristillisen työväenpuolueen englantilaisen mallin mukaan. Pohjatyötä liik-
keen perustamiselle oli tehnyt vuonna 1915 nimitetty teollisuusseutujen evankeli-
oimistoimikunta, joka teki liikettä tunnetuksi luentotilaisuuksilla ja kampanjoi-
malla. Työn itsenäinen keskushallintoelin, Teollisuuden Evankelioimisseura r.y. 
perustettiin maahamme joulukuussa 1918.695

Lastentarhan toiminta alkoi yhtenä Teollisuusseutujen Evankelioimisseuran 
Kemin seudun eli Toivolan setlementin työmuotona syksyllä 1926. Aloittamisläh-
tökohtana oli Pirilän696 mukaan vuonna 1921 valmistuneen lasten- ja nuorisosuo-
jelukomitean mietinnön julkituomien periaatteiden mukaiseen lastensuojelutoimin-
taan panostaminen. Lastentarhatyön merkitys oli pelkkää suojelutyötä laajempi, ja 
se palveli myös niitä setlementtiliikkeen toimintatavoitteita, joiden mukaan pyrit-
tiin saamaan yhteyttä eri sosiaaliryhmien välille. Lisäksi lastentarhan merkityksel-
lisyyttä on kuvattu toteamalla, että kaikki lapset tulivat lähiseudun pienistä ja vähä-
varaisista kodeista, jolloin oli myös tärkeää, että ”tällä karulla, äärimmäisen vasem-
mistolaishengen ja ennakkoluulojen hallitsemalla seudulla päästiin näin kosketuk-
siin koteihin Toivolan kautta”697. Ensimmäiseksi johtajaksi valittiin Kemistä kotoi-
sin ollut Kirsti Ulén, joka oli juuri valmistunut lastentarhanopettajaksi  Ebene-
seristä.698

695. Pirilä 1999, 32–33. Esitelmätilaisuuksissa Sigfried Sirelius oli kuvannut toimintaa kolmen pää-
kohdan avulla: 1. Kristinuskolla ei vielä ole Euroopan mantereen työväenliikkeessä sellaista asemaa, 
että se olisi työväenliikkeen voima; 2. Työväenliike parhaissa pyrkimyksissään on heikko eikä kykene 
täyttämään suurta tehtäväänsä, ennen kuin se on alkanut ammentaa voimaa kristinuskosta; 3. Euroopan 
mantereen työväenliikkeessä on tapahtumassa jotakin, mikä voimakkaasti vie sitä Jeesusta Kristusta 
kohti.
696. Pirilä 1999, 75–76.
697. Pirilä 1999, 77.
698. Lastentarhaseminaari Ebeneser 1992, 219.
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Toiminta aloitettiin yhden lapsiryhmän laajuisena, mutta lasten ja osastojen 
lukumäärä kasvoi kaksinkertaiseksi jo toisena toimintavuonna. Ensimmäisen toi-
mintakertomuksen mukaan lapsiryhmään kuului 13 tyttöä ja ja 19 poikaa. Vain kah-
den lapsen kotitaustana ei ollut työläisperhe, useimpien lasten äidit kävivät työssä 
ja yhdeksän lapsen äiti oli yksinhuoltaja. Vuoden 1930 alussa  lastentarhalaisten 
lukumäärä oli 54. Kotiolojen kartoituksen mukaan 39:n lapsen molemmat vahem-
mat olivat elossa, kolmella vain isä. Kymmenellä lapsella äiti vastasi kasvatuksesta, 
ja kahden lapsen vanhemmat elivät erillään. Vain kahdeksan lapsen äiti kävi ansio-
työssä. Äitien työssäkäynti oli näin ollen neljässä vuodessa vähentynyt huomatta-
vasti, mutta vanhempien ammatillisen taustan luokittelussa suhteelliset määrät oli-
vat säilyneet jokseenkin ennallaan. Työläisiin ja ammattitaitoisiin työntekijöihin 
kuuluivat 50 lapsen vanhemmat ja virka- tai toimihenkilöiden ryhmää edusti neljän 
lapsen koti.699

Toisen lapsiryhmän perustamisen niin kuin koko toiminnan ylläpitämisen mah-
dollisti valtionavun lisäksi kaupungilta vuosittain saatu avustus. Myös lahjoitukset 
ja toiminnan yhteyteen kuuluva vapaaehtoistyö eli ompelukerho, myyjäiset ja jär-
jestetyt juhlat toivat lisärahoitusta ennen muuta lapsille jaettavien vaateavustusten 
ja toimintavälineistön hankkimiseen.700 Erikseen kirjatut ohjelmalliset vanhempai-
nillat oli ensisijaisesti järjestetty kasvatuksellisten yhteistyötavoitteiden vuoksi, 
vaikka niidenkin yhteydessä kertyi usein tarjoilusta pieniä tuloja.

699. KeStA, Toivolan lastentarhan vuosikertomus vuodelta 1926, Lukukausi-ilmoituksen jäljennös 
21.3.1930.
700. Pirilä 1999, 78–79.
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Kuva 20. ja 21. Sänkytalkoot ja vuoteiden käyttäjät. Toiminnan alkaessa isät valmistivat 
yhdessä toiminnanjohtajan kanssa kalusteita. Seimen sängyt olivat kesätoiminnan 
aikaan käytössä myös vuonna 1937. Kuvat Toivolan päiväkodin arkisto.

Lastentarhan päivittäinen toiminta-aika oli neljä tuntia, ja lapset saivat sen kuluessa 
lämpimän aterian, niin kuin valtionapuehdot edellyttivät. Yleisen tavan mukaan 
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lastentarhassa oltiin kello 10–14 välisenä aikana. Vaateavun ja aterian merkitys 
korostui erityisesti 1930-luvun lamavuosina, jolloin Kemin teollisuuden kokemat 
vaikeudet heijastuivat työväestöön ja heidän perheisiinsä. Koska tulijoita oli koko 
ajan ollut enemmän kuin lastentarhaan voitiin ottaa, määriteltiin lasten valintape-
rusteista ensisijaiseksi perheiden varattomuus ja lasten vähäosaisuus. Sitäkään ei 
tosin aina ymmärretty vain lasten parhaaksi, sillä Kirsti Ulénin muistiinpanojen 
mukaan: 

”…Toisaalta sanottiin: kyllä nyt Koivuharjun vaimot pääsevät vähällä kun lap-
setkin valmiiksi hoidetaan ja toisaalla taas: nyt siellä houkutellaan lapsia her-
nerokalla…”701

Lasten terveyteen ja jokapäiväiseen siisteyskasvatukseen jouduttiin huonon vaate-
tuksen ohella kiinnittämään runsaasti huomiota. Kuten monilla muillakin paikka-
kunnilla, lastentarhassa oleminen varmisti Kemissäkin usealle lapselle edes yhden 
lämpimän aterian päivässä. Vuodesta 1936 lähtien lastentarhassa voitiin antaa lää-
kärin määräysten mukaan valohoitoa sitä tarvitseville lapsille. Se oli varattomien 
perheiden lapsille ilmaista, mutta muilta kerättiin 50 pennin suuruinen maksu702. 

Kuva 22. Ruokailuhetki. Päivän lämmin ateria oli lapsille päivittäin vaihdellut  keitto-
ruoka. Toivolassa se ruokailtiin pöytäryhmissä. Kuva Toivolan päiväkodin arkisto.

701. KeStA Kirsti Ulénin muistiinpanot.
702. Pirilä 1999, 79.
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Lukukausien määrittelykin noudatti yleistä koulujen lukuvuoden toiminta-aikaa. 
Kesäisin tilat eivät kuitenkaan olleet käyttämättöminä, vaan niissä toimi lasten-
seimi ja päiväkoti. Molemmat tarkoittivat lasten kokopäiväistä hoitoa, joka palveli 
äitien työssäoloa. Aukioloaika oli aamuseitsemästä tai jopa -kuudesta kello seitse-
määntoista iltapäivällä.703 Näin Toivolaan remontoidut, lasten käyttöön tarkoitetut 
tilat olivat jokseenkin koko ajan tehokkaassa käytössä ja setlementti toimi perusaja-
tuksensa mukaisesti lasten ja heidän kasvuolosuhteidensa parhaaksi.

Setlementtityön kristillinen arvopohja ilmeni paitsi lähimmäisten auttamis-
työnä myös siinä lastentarhakasvatuksen sisällössä, joka kuului jokapäiväiseen toi-
mintaan muun muassa raamatunkertomusten, auttamisen ja arkipäivän toimien suo-
rittamisten muodossa. Kasvatuksen ja opetuksen näkökulmasta kyseessä oli selke-
ästi sosiaalipedagoginen työ, johon liittyi myös vanhempia ohjaava tehtävä. Kesä-
aikaan hoitoon tulleita lapsia on kuvattu 1930-luvun alussa seuraavasti: 

”Kalpeina, kehnoissa pukimissa, joskus korvatkin lian täyttämänä, saatetaan 
pienokainen tuoda hoidettavaksi ja useamman kerran on jouduttu toteamaan 
kuinka monilla äideillä, jotka lapsiaan ovat kotiin tuoneet, on kaikki järkiperäi-
nen lastenhoito ollut miltei täydelleen tuntematonta. Tällaista sosiaalista huol-
totyötä tehtäessä on jouduttu toteamaan, kuinka paljon nousevan polven ter-
veen elämän puolesta Kemin esikaupunkialueella olisi tehtävä.”704

Lainaus kuvaa lasten kasvuolosuhteisiin ja hoitoon sekä vanhempien valistustehtä-
vään liittyneitä haasteita. Toivolan lastensuojelutyössä niihin pyrittiin vastaamaan, 
ja olennaisia tukimuotoja sekä ohjaustilanteita olivat tällöin vanhempien yhteiset 
kokoontumiset ja erilaiset setlementtiliikkeen työskentelytapoihin kuuluneet toi-
mintamuodot.

Huoli keskikaupungin lapsista

Keskikaupungille perustetun yksityisen lastentarhan vaiheista on käytettävissä sekä 
kerrottua että asiakirjoihin perustuvaa lähdeaineistoa. Yhdistyksen perustamisesta 
on hankkeessa mukana ollut ja uuteen lastentarhaan johtajaksi siirtynyt lastentar-
hanopettaja Kirsti Ulén kertonut näin:

”Edellisen vuoden (1929) syyskuun 22 p:nä kokoontui joukko asiasta kiinnos-
tuneita kemiläisiä kokoukseen tohtori Olavi Kaarakan kodissa ja siellä perus-
tettiin Kemin lastentarhan Kannatusyhdistys r.y. Johtokuntaan tulivat puh.joht. 

703. Pirilä 1999, 79.
704. Pirilä 1999, 77.
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tri Kaarakka, siht. ja rahastonhoitajana rouva Hellin Lehto, muina jäseninä reh-
tori Matti Huumonen, pormestari Ilmari Ervamaan, rouva Paula Kaarakka ja 
agronoomi Heikki Lampén.”

Tätä kokousta oli ilmeisesti edeltänyt Kemin Pirtissä järjestetty tilaisuus, johon 
vanhemmat olivat kokoontuneet keskustelemaan lastentarhan perustamisesta.

Kemin lastentarha aloitti toimintansa tammikuun 15. päivänä 1930 tehtailija 
Ivar Ulénin talossa. Huoneita siinä oli käytettävissä kolme sekä keittiö ja avara 
piha. Lapsia voitiin ottaa yhteensä 30, ja toiminnan alkurahoitusta varten otettiin 
pankkilaina. Pieni osa tuloista saatiin lasten kannatusmaksuista, vaikka muutamia 
lapsia olikin vapaapaikalla. Myöhempinä vuosina lasten lukumäärään vaikuttivat 
kulloisetkin toimitilat, jotka muuttuivat alkuun lähes vuosittain. ”Innostus oli val-
tava, jokainen teki omassa kodissaan ja yhteisissä ompelu-illoissa ahkerasti työtä 
lastentarhan hyväksi.”705 Valtaosa materiaaleista sekä toiminta- ja leikkivälineistä 
valmistettiin ja rahoitettiin vapaaehtoistyöllä.

Lastentarha toivoi myös kaupungin tukea omalle toiminnalleen. Kesäkuussa 
johtokunta osoitti kaupunginhallitukselle kirjelmän, jossa se anoi 6000 markan suu-
ruista kertakaikkista avustusta lastentarhan toiminnan jatkamiseksi. Lapsia oli jo 
45, joten toiminta oli jaksotettu kahdessa vuorossa tapahtuvaksi. Kaupunginhalli-
tuksen kanta oli myönteinen:

”Harkittuaan anomusta piti kaupunginhallitus tärkeänä, että paikkakunnalla on 
toiminnassa kaikille kaupunkilaislapsille avoinna oleva lastentarha, päättäen 
senmukaisesti esittää valtuustolle, että anottu määräraha myönnettäisiin sen 
varamäärärahoista…”

Ehdoksi asetettiin, että lastentarhaan perustetaan mahdollisimman pian kokopäivä-
osasto, joka oli tarpeellinen erityisesti sellaisille lapsille, joiden äitien on toimeen-
tulonsa vuoksi pakko käydä työssä kodin ulkopuolella. Valtuustossa asia oli esillä 
kolmen päivän kuluttua, ja päätös oli myönteinen, kun yksi vastustavan puheenvuo-
ron käyttänyt valtuutettu ei saanut muiden kannatusta.706 

Lastentarhan kannatusyhdistyksen säännöissä on määritelty jäsenyyden ehdot ja 
jäsenmaksu, vuosikokouksen asiat ja toiminnasta vastuullisen johtokunnan tehtä-
vät, jäsenet sekä päätösvalta. Henkilökunnan osalta on määritelty vain johtajan teh-
tävät, ja lopuksi on yhdistyksen lakkautumiseen varauduttaessa nimetty Kemin 

705. KeStA Kirsti Ulénin muistiinpanot. 
706. KeKA, KeKH pk 3.6.1930, § 251; Ke KV pk 6.6.1930, § 97.
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kaupunki taloudellisen hyödyn saajaksi. Tällä päätöksellä tähdättiin siihen, että 
omaisuus siirtyisi jatkossakin palvelemaan lastentarhatoiminnan tarkoitusperiä.707

Lastentarhan varojen keräämisestä kantoi vastuun johtokunta. Se oli myös 
aktiivinen erilaisten julkisten tilaisuuksien järjestämisessä. Ensimmäisten vuosien 
aikana järjestettiin vuosittain ompeluseuran kartuttamien töiden tuottoisat myyjäi-
set ja lastenjuhla kaksi tai kolme kertaa vuodessa. Vuosittain järjestettyyn äitienpäi-
väjuhlaan oli joskus saatu juhlapuheen pitäjä Helsingistä. Joulumyyjäisiin valmis-
tui 1930-luvun puolivälissä ompeluseurassa lähes 250 esiliinaa. Harvinaisempi 
käsityötaitoihin liittynyt ja tuloa tuottanut tapahtuma oli ryijynäyttely.708

Keskikaupungin lastentarhan lapsiluku oli ollut jatkuvasti kasvussa 
1930-luvun alkupuolen ajan. Lasten määrä oli noussut alun kolmenkymmenen lap-
sen ryhmästä välillä lähes sataan. Vuonna 1936 oli alkanut myös tyttökerhon toi-
minta. Siihen kuluneet 17 entistä lastentarhalaista kokoontuivat joka toinen maa-
nantai. Syksyllä 1937 lastentarhaan ilmoittautui 90 lasta, joten oli tarpeen palkata 
toinen apuopettaja. Samalla työskentely voitiin aloittaa uusissa tiloissa.709 Toi-
minta oli saanut vakaan aseman kaupungin keskustassa asuvien perheiden tukena. 
Se painottui lastentarhan yleiseen pedagogiseen tehtävään, sillä valintaperusteista-
kaan ei painoteta sosiaalisia syitä. 

Syntyvyys oli Kemin kaupungissa tilastojen mukaan korkeimmillaan vuonna 
1925, jolloin määrä lähenteli yhdeksääkymmentä. Silloin lastentarhoihin kohdistu-
vat paineet olivat suurimmat. Vuonna 1930 oli palattu jo vuoden 1918 syntyvyys-
lukuihin. Molemmat lastentarhat huomioon ottaen oli hoitopaikkoja tuolloin tar-
jolla yli puolelle yhden ikäluokan lapsista.710 Keskikaupungin lastentarhan tehtä-
vänä oli palvella laajempaa perheiden kirjoa kuin tehdasalueella sijaitsevan Toivo-
lan tehtävään kuului. Käytettävissä olleiden Keskikaupungin lastentarhan luku-
kausi-ilmoitustietojen mukaan vain muutamien lasten vanhemmat olivat yksinhuol-
tajia. Lasten äideistä noin puolet oli vuosina 1933–1938 ansiotyössä. Ammattiryh-
mittelyn mukaan vuoteen 1937 asti viran ja toimenhaltijoihin kuului noin viidennes 
vanhemmista, minkä jälkeen heidän määrä nousi lähes puoleen.711

Keskikaupungilla korostettiin yleisiä pedagogisia tavoitteita, vaikka sosiaali-
pedagogista näkökulmaa ei liioin väheksytty. Kun syksyllä 1935 ryhdyttiin sosiaa-
liministeriölle tilastoimaan myös valintaperusteita712, löytyi esimerkkejä siitä, 

707. KeStA, Kirsti Úlenin kokoelmat.
708. KeStA, Kelt tk:t 1931–1937. 
709. KeStA, Kelt tk:t 1936, 1937; Kelt jk pk 2.9.1937, §§ 1–3.
710. Liite 3.
711. KestA, Lukukausi-ilmoitukset kevät 1933, kevät 1934, syksy 1934, syksy 1935, syksy 1938.
712. KestA, Lukukausi-ilmoitukset syksy 1935, syksy 1938.
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kuinka isä oli hylännyt perheen, isä kärsi vapausrangaistusta, juoppous ja useam-
man lapsen kohdalla oli syynä myös vanhempien kasvatuskyvyttömyys. Monilap-
sisuus oli perusteena kolmanneksella, mutta ainoana lapsena oli tullut valituksi vain 
kymmenesosa. Vuonna 1938 ongelmatilanteita ei juuri ole mainittu ja monilapsi-
suus on vähentynyt alle puoleen aikaisemmasta. Sosiaalipedagogisen periaatteen 
arvostamisesta on osoituksena kuitenkin kokopäiväosaston toiminta ja siihen liitty-
neet kaupungin velvoitteet. Tehdas- ja satamakaupungissa koettiin tarvittavan 
laaja-alaista lastentarhatyötä.

4.4 Paikalliset lastentarhat ja keskushallinto

Pohjois-Suomen eri kaupunkiseutujen lastentarhatyössä säilyivät itsenäisyyden 
kahtena ensimmäisenä vuosikymmenenä pääosin jo autonomian ajalla alkaneet 
suuntaukset, mutta ylläpitäjien joukko kasvoi. Oulun nopeasti laajenevassa hal-
linto-, koulu- ja teollisuuskaupungissa tarvittiin jatkuvasti uusia hoitopaikkoja työ-
läisväestön lapsille. Ainolan lastentarha oli tilava, mutta ei suinkaan helppojen kul-
kuyhteyksien äärellä. Uutena aloittivat Nuorten Ystävät -yhdistyksen perustamat 
Heinätorin ja Tuiran lastentarhat sekä naisyhdistyksen aloitteesta syntynyt, Oulu-
joen maalaiskunnan asutuskeskuksessa kolmivuotiskauden toiminut lastentarha. 
Torniossa lastentarha käynnistyi sota-ajan keskeytyksen jälkeen, mutta päätyi toi-
mimaan ilman valtionavun turvaa ja toteuttamisehtoja. Kajaanissa moninkertaistu-
nut metsäteollisuus aiheutti voimakkaita paineita lastentarhapaikkojen lisäämiseen, 
ja avuksi tuli kaupungin lisäksi myös tehtaiden kanssa tehtävä yhteistyö sekä yksi-
tyinen työväestön kasvatus- ja harrastustyön tueksi tehty lahjoitus.

Lastentarha jatkoi Raahen pienehkössä seminaari- ja teollisuuskaupungissa 
vankkaa toimintaansa kannatusyhdistyksen turvin ja pystyi hankkimaan tarkoituk-
senmukaiset toimitilat talkoohenkisen yhteistyön avulla. Kemissä lastentarhatyön 
näkyväksi ja selvästi aikakirjoihin jääneeksi aloitteentekijäksi tuli setlementtiliike, 
joka alkoi ylläpitää Toivolan lastentarhaa tehdasalueen läheisyydessä. Keskikau-
pungillekin lastentarha toki saatiin yksityisen aloitteen ja kannatusyhdistystoimin-
nan tuloksena.

Lastentarhatyöllä näyttää olleen itsenäisyyden aikana vahva ja omaleimainen 
paikkakunnittainen lähtökohtansa, jonka pohjalle toimintaa edelleen rakennettiin. 
Suurin askel oli kansanlastentarha-ajatuksen pohjalta kehittynyt kokopäivähoito, 
jota aluksi kutsuttiin lastenkamariksi tai huoltolaksi. Lastentarhalla eli varsinaisella 
lastentarhalla tarkoitettiin edelleen neljän tunnin mittaista monipuolista pedago-
gista toimintaa. Opetuksen luonne määräytyi lapsiryhmässä lasten iän, taitotason, 
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kiinnostuksen ja taustarunkona toimineen keskusaihesuunnitelman pohjalta. Aihei-
den valinnassa pidettiin huolta siitä, että nekin lapset, jotka olivat samassa lasten-
tarhassa koko lainsäädännön salliman 3–4 vuoden ajan, saivat kartuttaa tietojaan, 
taitojaan ja kokemuksiaan aina uusien ja mielenkiintoisten teemojen pohjalta. – 
Opettajienhan tuli valita aiheet lapsen elämänpiiristä ja heidän mielenkiinnonkoh-
teistaan tehtyjen havaintojen pohjalta.

Pohjois-Suomen lastentarhatyön kohdalla on selvää, että keskushallinnon toi-
menpiteet ja ennen muuta taloudellisen tuen lupaaminen toimintaa ylläpitäville 
kunnille ja yhteisöille olivat ratkaisevan tärkeä tekijä aloittamispäätöksiä tehtäessä. 
Kouluylihallituksen vuonna 1913 lähettämä tieto tulo- ja menoarvioon otetusta 
avustusmäärärahasta ja tuen saamisen ehdoista käynnisti selvimmin Kajaanin kau-
punginvaltuuston kiinnostuksen asiaan. Oulun kohdalla valtiopäivien päätös oli 
varmasti vauhdittamassa Hanna Åströmin kaupungille tekemää lahjoitustarjousta ja 
Nuorten Ystävät -yhdistyksen päätöstä ryhtyä vastaamaan tästä uudesta toiminta-
muodosta. 

Vielä selvemmin kaupunkien päätöksentekijöiden ratkaisujen taustalta näkyy 
vuonna 1927 voimaan astuneen valtionapulainsäädännön merkitys. Oulun kau-
punki ”heräsi” seuraavana vuonna yhteiskunnalliseen vastuuseensa ja vaati yhdis-
tyksen ylläpitämän lastentarhatyön siirtämistä omaksi toiminnakseen. Säännölli-
seksi varmistunut avustus auttoi Kajaanissa ja Kemissä uusien lastentarhapaikkojen 
perustamista, ja vain Torniossa luovuttiin tutkimusajanjakson aikana valtionapu-
käytännöstä – lähinnä valtionavun ehtona olleen ruokailun järjestämisen ongelmal-
lisuuden vuoksi. Lainsäädännössä määritellyt avustusehdot toimivat sosiaaliminis-
teriön alaisen lastentarhatyön tärkeimpinä sisällöllisinä ohjeina. Niiden avulla taat-
tiin vuosikymmenien ajan pedagogisen työn peruslähtökohdat. Lastensuojelutoi-
misto ei vähäisten resurssiensa vuoksi pystynyt järjestelmällisten tarkastusten teke-
miseen, joten ongelmia saattoi ilmetä, jos toiminnan ohjaus jäi vain paikallishallin-
non velvoitteeksi. Näin siksi, että paikallishallinto oli tiukan taloudellisen tilanteen 
aikana useinkin vaatimassa mahdollisimman edullisia toimintaratkaisuja ja piti toi-
mintaan kohdistuneita pedagogisia vaatimuksia toisarvoisina. 

Kouluhallituksen vuonna 1919 järjestämä, kaikkien opettajaryhmien yhteinen 
kansakoulukokous oli lastentarhanopettajille merkityksellinen. Erityisesti sosiaali-
pedagoginen lähestymistapa tuli tuolloin selkeästi määritellyksi ja jälleen näkyi, 
että se oli myös tuon ajan lastentarhanopettajakoulutusta ohjaava kasvatusfilosofia. 
1920-luvun lastentarhapedagogista väittelyä ja toiminnan hallinnollista muutosta 
tarkasteltaessa ei voine liikaa korostaa sitä, että kasvatusta ja opetusta ei silloisen 
lastentarhaideologian mukaan voinut irrottaa lastenhoidon ja -suojelun kokonaisuu-
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desta. Sosiaalipedagogiselle perustalle rakentui erityisesti tutkimusajankohtana 
kehittynyt kokopäivätoiminta, siis hoitolat, lastenkamarit ja huoltolat. Lastentarha-
päivän jatkamiseen viitaten voi jopa todeta, että sen myötä oli viimein otettu lasten-
suojelulliselta kannalta vakavasti J. V. Snellmanin 1860-luvun alussa esittämä las-
tentarhakritiikki, jonka mukaan työläisäitejä ei auta neljän tunnin mittainen lasten-
hoito, vaan heidän tuli saada apua koko työpäivänsä mittaiseen lastenkasvatukseen. 
Toteutumatta jäivät sen sijaan Aukusti Salon esitykset lastentarhan ja alakansakou-
lun kiinteämmästä yhteistyöstä. Samoin laantuivat opetushallinnon virkamiesten 
vielä 1920-luvun lopulla esittämät vaatimukset siitä, että lastentarhat tulisi palaut-
taa kouluhallinnon alaisiksi. Toistuvasti siteerattuna jäi kuitenkin elämään Salon 
ajatus: ”Todennäköistä on, että lähemmässä tai kaukaisemmassa tulevaisuudessa 
lastentarha tulee muodostumaan yleiseksi kouluksi”713. Päätelmän mukaan kansan-
opetuksen ja lastensuojelun tavoitteet tulisi voida yhdistää lasten varhaisvuosien 
kasvatuksessa ja opetuksessa.

713. Salo 1919.
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5 Yhteenveto

5.1 Lastentarhan päämäärät ja pohjoiset erityispiirteet

Lastentarhatoiminta tuli Suomessa yleisesti tunnetuksi yhtä aikaa kansakoulujärjes-
telmän kehittämisen kanssa 1800-luvun puolivälissä. Sitä suunniteltiin varhaisim-
massa muodossaan kiinteänä osana yleistä kansanopetusjärjestelmää. Lastentarhan 
tehtävänä oli kansakoulun tavoitteiden ja omien kasvatusfilosofisten linjaustensa 
mukaisesti palvella koko kansan kasvatusta. Maassamme laajentunut lastentarha-
työ käynnistyi vuonna 1888 erillisenä kotikasvatusta tukevana kasvatusmuotona. 
Se painottui sosiaalipedagogisten lähtökohtiensa mukaisesti turvattomien ja vähä-
osaisten lasten kasvun tukemiseen. Tämä koulua edeltänyt kasvatusinstituutio 
levisi uudessa kansanlastentarhaksi kutsutussa muodossaan eri puolille maata. Poh-
jois-Suomessa toiminta käynnistyi 1900-luvun alkuvuosina. Tutkimuksessa on tar-
kasteltu uusien lastentarhojen perustamispäätösten ohella lastentarhatyölle asetet-
tuja päämääriä niin yleisen kansanopetustehtävän kuin sosiaalipedagogisesti suun-
tautuneen varhaiskasvatuksenkin näkökulmasta.

Sosiaalipedagogiikkaa tarkasteltaessa joudutaan samalla seuraamaan yhteis-
kunnan yleistä kehitystä. Elinkeinorakenteen ja elinolosuhteiden muutokset ajoivat 
monet niukoissa taloudellisissa oloissa eläneet lapsiperheet ongelmallisiin tilantei-
siin. Pienetkin lapset joutuivat usein selviytymään vanhempiensa pitkien työpäi-
vien ajan yksin ja vailla riittävää suojaa ja huolenpitoa. 1800-luvun lopulla alettiin 
valveutuneissa piireissä ajatella, että yhteiskunnan velvollisuus on taata kaikille 
lapsille turvattu lapsuus ja suotuisat kasvuedellytykset. Lastensuojelun edistämistä 
arvostaneet kunnalliset viranhaltijat ja luottamushenkilöt ottivat lainsäädännön 
verkkaisen etenemisen aikana itse vastuuta tukitoimista. Suojelutoimenpiteiden 
aloitteentekijöinä toimivat erityisesti kasvatuksen ja opetuksen parissa työskennel-
leet ja hyvinvoivaan yhteiskuntaluokkaan kuuluneet henkilöt, jotka kantoivat ajan-
kohdan filantropia-ajatusten ja sosiaalipalvelujärjestelmän (Elberfelt) mukaista 
vastuuta huono-osaisista.

Kansanopetuksen kehittymisellä ja siihen liittyneellä koulutuksella oli huomat-
tava vaikutus lastentarhahankkeiden edistymiseen. Valtaosa eri paikkakuntien 
aloitteentekijöistä toimi opetusalalla tai siihen liittyvissä ammateissa: hallintovirka-
miehinä, tarkastajina ja eri tavoin koulutettuina opettajina. Kaikilla Pohjois-Suo-
men seminaaripaikkakunnilla – Kajaanissa, Raahessa ja Torniossa, jonne seminaari 
perustettiin lastentarhan jälkeen – käynnistyi lastentarhatoiminta, ja hankkeista vas-
tasivat useimmiten kaupunkien ja seminaarien johdossa toimineet henkilöt, eri 



aineiden lehtorit ja heidän aviopuolisonsa. Kaikkinaisen kasvatuksen edistäminen 
nähtiin osaksi opettajakunnan virkatehtävää, ja lastentarhoilla oli opettajien mie-
lestä yleensä suora positiivinen vaikutus koulunkäyntiään aloittavien lasten oppi-
misedellytyksiin. On myös syytä todeta, että paikallisilla aloitteentekijöillä oli 
monesti lastentarhatietoutta ulkomailla opiskelun tai sieltä muutoin omaksutun asi-
antuntemuksen ansiosta. Kansakoulunopettajaksi valmistuneet olivat lisäksi tutus-
tuneet tai tulleet tietoisiksi Uno Cygnaeuksen mallikouluun kuuluneesta lastentar-
hasta, joka toimi 1900-luvun alkuun asti.

Maamme kunnat saivat vuonna 1913 ensimmäisen kerran virallisen tiedon las-
tentarhatyöstä kouluhallituksen kiertokirjeestä, jossa tiedotettiin valtiopäivien las-
tentarhoille varaamasta avustusmäärärahasta. Avustussummasta päätettiin tämän 
jälkeen vuosittain, ja se otettiin vakinaiseksi momentiksi valtion tulo- ja menoarvi-
oon vuodesta 1917 lähtien. Menettely vakiintui entisestään vuonna 1927, kun edus-
kunta hyväksyi lain lastentarhojen valtionavusta. Samalla määriteltiin ne lastentar-
hatyön valtakunnalliset normit, joiden täyttämisestä tuli valtionapuosuuksien saa-
misen ehto.

Kouluhallituksen kiertokirje oli suoranainen kimmoke lastentarhahankkeen 
käynnistämiseen Kajaanissa, jossa sitä käsiteltiin kaupungin virallisen hallintome-
nettelyn mukaisesti. Koululautakunnan esityksen pohjalta päädyttiin lastentarhatoi-
minnan aloittamiseen, ja kaupunki päätti varsin vastuullisesti, että se ryhtyy itse 
ylläpitämään toimintaa. Oulussa taas kaupunginvaltuusto kieltäytyi vastaanotta-
masta kaupungin ensimmäisen lastentarhan perustajan huomattavaa lahjoitusta, 
kun ehtona olisi ollut työn jatkaminen entisessä laajuudessaan. Kaupunki tyytyi 
valtion tavoin avustamaan yksityisen järjestön jatkamaa toimintaa. Kun lakisäätei-
nen valtionapu tuli voimaan, Oulu yritti saada siirretyksi lastentarhatoiminnan 
omaan hallintaansa pakkokeinoin siinä kuitenkaan onnistumatta. Tieto valtionavus-
tuksen vakiintumisesta oli ehkä Kemissäkin yhtenä kannustimena setlementtityön 
aloittaman lastentarhan rinnalle syntyneen yksityisen lastentarhan toimintaa käyn-
nistettäessä. 

Kaupunkien oma rahoitustuki osoitettiin autonomian aikana yleensä paikallis-
ten anniskeluosakeyhtiöiden tuottamista voitto-osuuksista. Pohjois-Suomessakin 
yleinen pöytäkirjamerkintä oli ”viinavoittovaroista” eli lastentarhaa päätettiin tukea 
kaupungin saamista anniskeluyhtiön tuotoista. Tulojen kertymisessä ja siten myös 
yleisiin avustustarkoituksiin jaettavissa olevassa osuudessa oli huomattavia kau-
punkikohtaisia eroja. Torniossa kaupunki joutui odottamaan saataviaan, kun taas 
Raahessa lastentarhatoiminta oli oivallinen käyttökohde näille varoille, joille oli 
muutoin vain vähän säädösten mukaisia käyttötarkoituksia.  
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Lähes kaikki lastentarhat tarvitsivat ainakin kunnallista tukea kyetäkseen 
yleensä toimimaan, joten tie kohti vakiintunutta lastentarhatoimintaa oli kaikkea 
muuta kuin suoraviivainen. Päätöksiä tehtiin alkuaikoina kaikilla tasoilla lukuvuo-
deksi, joskus vain yhdeksi lukukaudeksi, kerrallaan. Torniossa uskottiin lastentar-
han tulevaisuuteen, vaikka osa alkurahoituksesta jouduttiin hankkimaan pankkilai-
nana. Yleinen ongelma varojen niukkuuden ohella oli myös sopivien toimitilojen 
löytyminen. Puutteelliset tilat olivat useilla paikkakunnilla toiminnan laajentami-
sen este, ja koko lastentarhatoiminta jouduttiin ajoittain keskeytymään tilanpuut-
teen vuoksi, niin kuin kävi Torniossa, jossa venäläiset sotilaat ja elinkeinoelämä tar-
vitsivat majoitustilaa. Toiminnan sisällöllisistä päämääristä pidettiin kuitenkin 
kiinni niin pitkälle kuin olosuhteet suinkin sallivat. Sen takeena olivat tehtäviin pal-
katut, kaksivuotisen lastentarhanopettajakoulutuksen saaneet opettajat – tai ainakin 
yksi opettaja kussakin lastentarhassa. Pätevien opettajien löytäminen saattoi myös 
olla pulmallista, mutta etsintää helpotti usein yhteydenotto maan ainoaan koulutus-
laitokseen Ebeneserkotiin, josta yleensä osattiin suositella uutta työntekijää. Toi-
sena suosittuna tiedotuskanavana toimi ammattikunnan jäsenten keskinäinen vies-
tintä.

Paikallisten lastentarhahankkeiden tarkastelu tarjoaa varsin monipuolisen 
kuvan työn erilaisista toteutumismuodoista, toiminnalle asetetuista tavoitteista, 
ulkoisista puitteista, toimintaresursseista ja ennen muuta paikkakunnan aktiivisista, 
lastentarhatoiminnan kehittämisestä kiinnostuneista henkilöistä. Pohjoissuomalais-
ten kaupunkien ja niiden ympäristökuntien päättäjien suhtautumisessa ja ensim-
mäisten vuosikymmenien aikana tapahtuneessa kehityksessä oli myös huomattavia 
eroja. Yksi lastentarhatoimintaan kaikkein voimakkaimmin vaikuttaneista yhteis-
kunnallisista tekijöistä oli kaupunkiseutujen elinkeinorakenteen muutos, joka mul-
listi monien perheiden elinolot. Pohjois-Suomen ensimmäiset lastentarhat antavat 
varsin monipuolisen kuvan lastentarhatyön varhaisiin vaiheisiin liittyneistä ratkai-
suista ja päämääristä koko maankin mitassa.

Viiden pohjoissuomalaisen kaupunkiseudun lastentarhatyö oli varsin omalei-
maista. Oulussa yksityisen henkilön kouluttautuminen ja lahjoitustoiminta loi 
työlle ainutlaatuinen korkeatasoiset puitteet. Kaupungin päättäjien ratkaisut taas 
eivät ilmentäneet lastenkasvatuksen yhteiskunnallisen merkityksen ymmärtämistä. 
Toiminta jatkui kristillistä avustustyötä harjoittavan järjestön voimin, ja maalais-
kunnassa määräaikaiseksi perustetusta lastentarhatoiminnasta vastasi naisyhdistys. 
Torniossa oli lähtökohtana varsin laaja-alainen pyrkimys vaikuttaa rajakaupungin 
kokonaisilmapiiriin, luoda lapsille sopivia ulkoilumahdollisuuksia ja ohjata aikuis-
väestön mielenkiintoa sivistäviin ja lapsuutta arvostaviin aktiviteetteihin. Yksi 
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perustavoitteista oli yhteiskuntaluokkien välisten erojen tasoittaminen kaikkien 
ikäryhmien keskuudessa. Lastentarha ei syntynytkään erillisenä hankkeena vaan 
liittyi laajaan kasvatukselliseen kokonaisuuteen, jonka toteuttaminen käynnistettiin 
kaikille kaupungissa asuville vanhemmille tarkoitetuissa kokouksissa tehtyjen pää-
tösten mukaisesti.

Kajaanin kaupunki on esimerkki siitä, että valtiopäivien päätökset ja keskus-
hallinnon esitykset voivat johtaa nopeasti uusiin paikallisiin toimintamuotoihin. 
Kaupunki kantoi esimerkillisesti vastuuta nuorimpien asukkaidensa hyvinvoinnista 
ja nopeasti kasvavan teollisuusseudun yhteiskunnallisten ongelmien lievittämistä. 
Niukoista varoistaan huolimatta se aloitti ensimmäisenä kunnallisen lastentarha-
työn Pohjois-Suomessa. Toiminnan avulla haluttiin helpottaa kaupunkiseudulla 
asuvien lasten elin- ja kasvatusoloja. Lasten ja nuorten monipuoliset toimintamah-
dollisuudet toteutuivat vasta yksityisin lahjoitusvaroin käynnistyneessä lastentar-
hassa, kun samassa talossa järjestettiin muutakin yhtiön väelle tarkoitettua harras-
tus- ja virkistystoimintaa. 

Raahessa näkyi Kajaanin tavoin seminaarin olemassaolo. Kaupunki kasvoi 
rauhallisesti koulu- ja teollisuuskaupunkina purjelaivojen tuoman vaurauden kau-
den jälkeen. Raahelaisperheiden onni oli, että lastentarhapaikkojen ja lastentarhaan 
tulijoiden määrä oli jokseenkin samansuuruinen, niin että varsinaista valintaa ja 
sosiaalisten perusteiden soveltamista ei tarvittu, vaan mukaan voitiin yleensä ottaa 
kaikki halukkaat. Hämmästyttävää lastentarhan ylläpitäjien toiminnassa oli varojen 
kartuttamisen tuloksellisuus: Kaupungissa järjestettiin määräajoin tasokkaita myy-
jäisiä ja yleisötilaisuuksia. Talkoohenkisen työn tuloksena kartutettiin huomattavan 
suurin summin oman toimitalon hankkimista varten perustettua rahastoa. 

Kemin kaupunkiseudun kehitys osoitti hyvin, kuinka teollistuminen lisäsi kau-
punkimaista elämänmuotoa ja kasvatti alueen väkilukua. Kemin Karihaarassa 
yhden kevätkauden toiminut lastentarha antoi välähdyksen siitä, kuinka perinteinen 
patriarkaalinen tehdasyhteisö kantoi vastuuta työntekijöistään. Lastentarha oli osa 
yhtiön sosiaalitoimintaa, ja tehtaan johto katsoi sen työ jatkuvan lasten siirtyessä 
yhtiön ylläpitämään kouluun. Itsenäisyyden aikana lastentarhavastuuta kantoi kau-
pungin teollisuusalueiden tuntumassa setlementtijärjestö, joka halusi toiminnallaan 
helpottaa perheiden ongelmatilanteita. Kaikkien kaupunkilaisten lapsille tarkoitet-
tua lastentarhakasvatusta tarjosi puolestaan keskikaupungille perustettu ja alkuun 
entisessä yksityiskodissa järjestetty toiminta. 

Lastentarhojen arkeen kuului myös lasten vanhempien tukemiseen tähdännyt 
yhteistyö. Kotikäynnit olivat luontevia ohjaus- ja keskustelutilaisuuksia, ja lasten-
tarhoissa pidettyihin äitien kokoontumisiin henkilökunta valmistautui huolellisesti. 
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Yhdessäolo koitui äitien virkistykseksi, ja oheistuloksena syntyi usein myös myy-
jäistuotteita. Yhteistä rahastoa saattoivat kartuttaa myös äitien kuoro- ja tanhuryh-
mät, jotka esittivät harjoitustensa tuloksia juhla- ja iltamatilaisuuksissa. Niissä vie-
raina olivat myös isät.

Ajan henkeen kuului, että isä edusti perheessä turvaa ja suojaa. Päävastuu alle 
kouluikäisen lapsen kotikasvatuksesta oli äidillä. Siksi lastentarhatyön yhtenä 
tavoitteena olikin äitien kasvatustietouden lisääminen ja naisten koulutuksen arvos-
tuksen nostaminen. Pyrkimyksenä oli myös korostaa lastenkasvatustyön merki-
tystä. Lastentarhanopettajan tuli arvostaa lapsen äitiä tälle tärkeimpänä henkilönä, 
kantaa äidillistä vastuuta lapsen henkilökohtaisesta kehityksestä ja tarjota turvaa 
silloin, kun lapsen oma äiti ei voinut olla sitä antamassa.

Uno Cygnaeus oli halunnut ottaa huomioon tulevien äitien kasvattamisen ja 
tytöille tarkoitetun opetuksen kehittämisen suunnitellessaan lastenseimen ja -tarhan 
tytöille tarkoitetun pohjakoulun osaksi. Myös kansanlastentarhan yhteydessä toteu-
tettiin lastenhoitoa ja -kasvatusta käsitteleviä kursseja, jotka antoivat nuorille nai-
sille tilaisuuden kartuttaa kasvattajantaitojaan ja suuntautua halutessaan työuralle. 
Tyttöjen koulunkäyntimahdollisuuksien edistäminen liittyi lastentarhatyöhön laa-
jemminkin. Naisyhdistysten toiminta oli monille lastentarhanopettajille läheistä, ja 
naisyhdistys saattoi olla lastentarhan perustaja ja keskeinen ylläpitäjä. Moni naisyh-
distys rohkaisi Oulujoen esimerkin tapaan luento- ja keskustelutilaisuuksissaan 
jäseniään myös osallistumaan eri tavoin yhteiskunnalliseen toimintaan. Mahdolli-
suuksien avauduttua naisten aktiivisuus johti jopa vaaliehdokkuuteen ja vastuun-
kantoon kunnan- ja valtionhallinnon tasolla. Naisnäkökulmana muutoksia ajetta-
essa oli juuri perheiden, lasten ja naisten aseman kohentaminen ja huomioiminen 
yhteiskunnan päätöksenteossa.

5.2 Valtakunnalliset vaiheet ja (varhais)kasvatuksen asema

Paikallisiin ratkaisuihin vaikuttivat lastentarhakohtaisesti toteutetun vankan peda-
gogiikan ja päämäärätietoisen kasvatustyön rinnalla myös keskushallinnon ja kan-
sanopetuskokonaisuuden yhteydessä tehdyt ratkaisut. Seminaarien mallikoulujen 
lastentarhaosastoja koskeneet rakenteet muuttuivat tutkimusajanjakson aikana, ja 
kansanlastentarhojen harkinnanvarainen valtionapu otettiin valtion vuosittaiseen 
tulo- ja menoarvioon. Kymmenen vuoden kuluttua lastentarhojen valtionavun 
saanti varmistui, kun asiasta säädettiin lailla. 

Valtionapumenettely selkiytti niitä pedagogisia perusedellytyksiä, jotka lasten-
tarhatyölle oli asetettu jo ennen lainsäädännön aikaansaamista. Pedagogisuus ja 
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yksilönkasvatuksen tavoitteet säilyivätkin lastentarhatyön päämääränä läpi tutki-
musajanjakson. Keskushallinnon tuki ja ohjaus kannustivat kouluhallituksen 
aikaan oman pedagogisen otteen säilyttämiseen kansakoulun ja lastentarhatyön 
opetussuunnitelmien erilaisista lähtökohdista huolimatta. Vuonna 1919 järjestetty 
kansakoulukokous, johon osallistuivat kaikki kouluhallituksen alaiset opettajaryh-
mät, näytti rakentavan vuorovaikutusta kansakoululaitokseen ja lastensuojeluun 
kuuluneiden työmuotojen kesken. Eri opettajaryhmien kokoontumiset mahdollisti-
vat omilla paikkakunnillaan melko yksin työtään tehneiden opettajien ajatuksen-
vaihdon ja yhteishankkeiden toteuttamisen.

Lastentarhanopettajien keskuudessa otettiin myönteisesti vastaan tieto oman 
kasvatusalan tarkastajan nimittämisestä kouluhallitukseen, vaikka tehtävä voitiin 
täyttää vain väliaikaisesti. Tarkastajaksi valittu Elsa Borenius kiinnitti perusedelly-
tysten valvomisen lisäksi erityistä huomiota lastentarhapaikkakuntien elinkeinora-
kenteeseen ja pyrki huolehtimaan siitä, että kasvatustyötä koskevissa päätöksissä 
huomioitaisiin yhteiskunnan muutokset lapsen parasta ajatellen. Monilla paikka-
kunnilla se tarkoitti sosiaalipedagogisen näkökulman lisäämistä toimintaan niin, 
että osapäiväisen työn rinnalle lisättiin kokopäivähoidon mahdollisuus. Lastentar-
hatoiminnan ja ennalta ehkäisevän lastensuojelutyön avulla pyrittiin näin tasoitta-
maan niitä epävarmuustekijöitä, joita elinkeinoelämässä ja laajemminkin yhteis-
kunnassa toteutuneet muutokset toivat lasten elämään.

Todella ristiriitaisen ja lopullista ratkaisuaan usean vuoden ajan odottaneen 
ongelmakokonaisuuden aiheutti valtion virastokomitean työ, joka kosketti myös 
kouluhallintoa.  Komitea oli saanut tehtäväkseen keventää valtion keskushallinnon 
rakenteita ja vähentää virkoja nuoren valtion talouden tasapainottamiseksi. Lasten-
tarhatyön kannalta keskeisiä ratkaisuja olivat sosiaaliministeriön alaisen sosiaali-
hallituksen lakkauttaminen ja kouluhallituksen osastojakoisuuden muuttaminen. 
Kouluhallitus ja eri opettajaryhmät vastustivat suurimmalta osin komitean ehdo-
tusta ja vaativat, että lastentarhatyön hallinto oli säilytettävä entisellään eli kansan-
opetusosaston alaisuudessa. Vastakkaisia kannanottoja esittivät voimakkaimmin 
lastensuojeluosaston päällikkö ja muutamat hänen alaisenaan toimineet tarkastajat. 
Näkemyksen taustalla oli varmasti vilpitön pyrkimys vastata valtiovallan taholta 
tulleeseen säästöhaasteeseen ja toisaalta myös tietoisuus komiteatason pohdin-
noissa aiemmin määritellyn lastensuojelutyön sosiaalipedagogisesta tehtävästä.

Vuonna 1924 tehdyssä ratkaisussa oli lastentarhahallinnon kannalta käänteen-
tekevää se, että kouluhallituksen lastensuojeluosasto muutettiin sosiaaliministeriön 
alaiseksi lastensuojelutoimistoksi. Siihen saakka kansanopetusosaston alaisuuteen 
kuulunut lastentarhatyö siirtyi samalla lastensuojelutoimiston valvontaan. Kuulo- 
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ja näkövammaisten opetus siirrettiin puolestaan lastensuojelun yhteydestä kansan-
opetusosaston vastuualueeksi.

”Koulua vai lastensuojelua” -painotuksista käytiin lastentarhapedagogiikan 
suuntaa koskenutta julkista keskustelua 1920-luvulla laajemminkin. Siinä oli kyse 
myös alkuopetuksen ja lastentarhatyön yhteydestä ja niihin pätevöittävien opetta-
jankoulutuslinjojen yhdistämisestä. Johtaja Aukusti Salon tavoitteeksi asettama 
yhteyden rakentaminen oli melko yhdenmukainen Uno Cygnaeuksen esittämän 
mallikoulun lastentarharakenteen kanssa ja ilmaisi pyrkimystä kasvatus- ja opetus-
järjestelmään, joka olisi yhtäläisesti avoin kaikille lapsille. Keskustelun voimak-
kaimpana vastapuolena esiintyneet johtaja Elisabeth Alander ja tarkastaja Elsa 
Borenius perustivat taas näkemyksensä saamansa koulutuksen mukaiseen ja van-
kasti sisäistämäänsä sosiaalipedagogiseen ajatteluun. He korostivat yhteiskunnan 
vähäosaisille annettava tuen ensisijaisuutta ja vastustivat voimakkaasti lastentar-
hanopettajakoulutuksen ja alakansakouluseminaarien yhdistämistä. Epäluuloa 
herätti eniten pelko liiallisesta koulumaisuudesta, joka tuhoaisi lastentarhatyön 
kokonaisopetusta ja elämänyhteyttä painottaneen luonteen.

Autonomian aikana alkanut suojelukasvatusta määrittäväksi tarkoitettu lain-
säädäntö tuli useita kertoja uudelleen valmisteltavaksi, mutta sai muotonsa lasten-
suojelulain nimellä vasta vuonna 1936. Adolf von Bonsdorffin johdolla toimineessa 
komiteassa oli pohdittu jo edellisen vuosikymmenen alussa tarkoituksenmukaista 
nimityskäytäntöä ja päädytty käsitteeseen ”lastensuojelu”. Määrittelyn taustana oli 
sosiaalipedagogisesti johdonmukainen kannanotto siitä, että suojelu-käsite kattaa 
sekä kasvatuksen että tuen antamisen ja on siten sisällöltään kasvatustakin laajempi 
ja velvoittavampi. Tältä pohjalta oli perusteltua määritellä lastensuojelulaissa las-
tentarhatyö kotikasvatusta tukevaksi toiminnaksi ja ennaltaehkäiseväksi lastensuo-
jeluksi.

Lastentarhatyötä samaten kuin muidenkin sektoreiden työtä vaikeutti uuden 
keskushallinnon alaisuudessa se, että entisen osaston toimintaresurssit olivat supis-
tuneet toimistotasoisiksi. Lastensuojelun laajan vastuualueen tunnetuksi tekemi-
seen ja kouluhallinnolta aiemmin tulleiden pedagogisten ohjeiden ja valvonnan hoi-
tamiseen olisi tarvittu suurempia voimavaroja ja osastotasoista organisaatiota. Las-
tentarhatyön uuden hallinnon kannattajat joutuivat jo ensimmäisten toimintakuu-
kausien jälkeen aloittamaan valistustyön, jossa painotettiin lastentarhojen tavoittei-
sen kasvatustyön toteutuvan myös sosiaalihallinnon alaisena. Lastensuojelutoimis-
ton arkea oli se, että keskushallinnon ja paikallisten lastentarhojen yhteys rajoittui 
henkilökunnan vähyyden vuoksi ensisijaisesti valtionapuperusteiden tarkastukseen 
ja toimintakertomustietojen kokoamiseen. Ne välittivät tietoa lapsimääriä, lasten 
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terveyttä, kotitaustaa ja henkilökuntaa ilmaisevista seikoista, mutta eivät perusteel-
lista informaatiota keskeisen kasvatustoiminnan toteuttamisesta. Sosiaaliministeri-
östä paikallistasolle suuntautunut vuorovaikutus oli varsin rajoittunutta.

Maamme lastentarhatoiminta oli jatkuvan muuntumisen kohteena vielä 
1920-luvun alkaessa. Toimintaa ohjasivat sekä yleisen kansanopetuksen että sosi-
aalipedagogiikan päämäärät. Tavoitteena oli kaikille yhteinen kansanopetusmuoto, 
jossa kiinnitettäisiin huomiota myös lastensuojeluun. Käsitteitä oli selvennetty vuo-
den 1921 työryhmässä, joka päätyi määrittelemään kasvatuksen ja opetuksen rin-
nakkaiskäsitteiksi lapsen hoivan ja huolenpidon. Kun keskushallinto sekä lastentar-
hatyön valvonta ja ohjaus siirrettiin vuonna 1924 kouluhallituksen kansanopetus-
osastolta sosiaaliministeriön lastensuojelutoimiston alaiseksi, etääntyi lastentarha-
työn hallinto jälleen kasvatuksen ja opetuksen asiantuntijuudesta. Työnkuvan koet-
tiin muuntuneen 1930-luvun lopulla huoltotoimintaa vastaavaksi ja kasvatuspää-
määrät unohtavaksi.

Jo vuonna 1921 annetussa oppivelvollisuuslaista oli Aukusti Salon mielestä 
unohdettu kokonaan lastentarhat. Lakia onkin pidetty ensimmäisenä hallinnollisena 
ratkaisuna, joka alkoi murtaa lastentarhan kasvatuksellista viitekehystä maas-
samme. Lastentarhojen hallinnolliset yhteydet kansakouluun katkesivat kunnissa, 
mutta keskushallinnossa säilyi kuitenkin vielä yhteinen ohjaava viranomainen, 
kouluhallituksen kansanopetusosasto. Samana vuonna aloitti toimintansa lasten-
suojeluosaston asettama, aktiivisesti toiminut työryhmä, jonka näkemyksen 
mukaan yleisten kasvatustavoitteiden mukainen opetus ja suojelukasvatuksellinen 
huolenpito oli mahdollista yhdistää. Valmistunut mietintö ei kuitenkaan sisältänyt 
yksityiskohtaista lakiesitystä, ja lapsia koskevan lainsäädännön kokonaisuudistus 
raukesi seuraavina vuosina.  

Kasvatus- ja huolenpitotavoitteiden yhtäaikaista toteutumista ei edistänyt 
myöskään virastokomitean monivuotisen työn tuloksena syntynyt ja loppuvai-
heessa nopeasti tehty päätös. Lastensuojelu siirrettiin vuonna 1924 sosiaaliministe-
riön alaisuuteen. Ehdoksi oli asetettu oman osaston perustaminen, mutta toteutu-
maan saatiin vain niukasti resursoitu lastensuojelutoimisto. Kun lastentarhatyö siir-
rettiin kouluhallituksen kansanopetusosastolta sosiaaliministeriön lastensuojelutoi-
miston vastuualueeksi, oli odotettavissa, että kasvatustavoitteiden rinnakkaisuus 
säilyy vain niin kauan, kuin kouluhallituksesta tehtävään siirtyneet tarkastajat ovat 
asioista vastaamassa. Uuden hallintomallin myötä katkesi kaupungeissa paikallinen 
yhteys kansakouluntarkastajiin, joiden tehtäväalueeseen lastentarhat olivat koulu-
hallituksen aikaan kuuluneet.
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Opetusministeri Ailio korosti lastentarhojen valtionapulain käsittelyn yhtey-
dessä vuonna 1927 vielä lastentarhan kasvatustehtävää ja halusi palauttaa lastentar-
hatyön opetusministeriön hallinnonalaan. Esitys ei saanut riittävää kannatusta, 
joten se raukesi. Kokonaisuudessaan laissa määritellyt valtionapuehdot kuitenkin 
ohjasivat selkeästi lastentarhojen kasvatusedellytysten toteutumista ja pedagogisen 
painotuksen säilymistä toiminnan olennaisena tavoitteena. 

Yhdeksän vuotta myöhemmin säädettiin viimein lastensuojelulaki, jota oli hah-
moteltu jo autonomian aikana vuonna 1905. Toteutuneen lainsäädäntötyön valmis-
telun yhteydessä lastensuojelun toivottiin viimein saavan vankan itsenäisen ase-
man, mutta se sijoitettiin lopulta osaksi laajempaa huoltotoimintaa. Kuntien hallin-
nossa lastensuojelu määriteltiin yhdeksi huoltolautakunnan alaisista tehtäväalu-
eista, jolle voitiin tarvittaessa nimetä oma jaosto. Tarkastaja Salmensaari, joka oli 
kymmenen vuotta aikaisemmin kannattanut lastensuojelun ja sosiaalihallinnon 
yhdistämistä, vastusti nyt tätä toimintamahdollisuuksia edelleenkin kaventanutta 
menettelyä: ”…ei ole miellyttävää, että lapset asetetaan samaan huollettavien jouk-
koon kuin yhteiskunnan kelvottomat ainekset, irtolaiset ja juopot”. Hän perusteli 
kantaansa sillä, että huoltotoimelta puuttuu pedagoginen näkemys ja kasvatukselli-
sen tekijä jää näin jokseenkin huomiotta. Lastentarhatyö määriteltiin lakitekstissä 
kotikasvatusta tukevaksi toiminnaksi, mutta tämä ennalta ehkäisevän kasvatuksen 
muoto sai säädöskokonaisuudessa muutoinkin vain niukalti huomiota. Ainoa selkeä 
vaatimus oli lastentarhojen valtionapulain noudattaminen. Tuo laki nousi näin las-
tentarhapedagogiikan kannalta merkittäväksi. 

Tiivistäen voi todeta, että yleiseen kansanopetukseen liittyvän pedagogisen 
painotuksen etääntyminen lastentarhatyöstä alkoi oppivelvollisuuden säätämisen 
yhteydessä. Samaan aikaan 1920-luvun alussa valmisteltu lastensuojelulainsää-
däntö sisälsi ajatuksen kaikkea lasta koskevan lainsäädännön kehittämisestä ja lap-
sinäkökulman korostamisesta ennaltaehkäisevänä ja suotuisia kehitysolosuhteita 
luovana ratkaisuna. Lainsäädäntöhankkeen raukeaminen ja valtakunnallinen viras-
touudistus merkitsivät myös sosiaalipedagogisen merkityksen laimenemista. Konk-
reettisesti saatiin kuitenkin aikaan säädöksen lastentarhojen valtionavusta, mutta 
lähentymispyrkimykset ja -aloitteet yhteistyöstä kouluhallinnon ja kansanopetuk-
sen suuntaan eivät tällöinkään vakuuttaneet eduskuntaa. Lopullinen etääntyminen 
tapahtui kuntien tasolla silloin, kun lastensuojelulain pohjalta määriteltiin uudel-
leen kunnallisten huoltolautakuntien rakennetta ja lasten asemaan liittyvät kysy-
mykset yhdistettiin huoltolautakunnan muiden tehtäväalueiden eli ongelmatilan-
teissa elävien aikuisten asianhoidon kanssa. Lastentarhatyö ei tullut lakitekstissä 
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edes mainituksi vaan asetustekstin perusteella se oli eräs muoto ”kotikasvatusta 
tukevaa toimintaa”.

5.3 Pedagogian arvostamisen aika ja mahdollisuudet

Lastentarhojen toteuttamaan toimintaan kuulunut lapsen yksilöllisen kasvun pai-
nottaminen sekä yleisten oppimista edistäneiden ja sosiaalipedagogisten tavoittei-
den rinnakkaisuus säilyivät työn luonteenomaisena piirteenä koko tutkimusajan-
kohdan ajan. Vakiintuneeksi ratkaisuksi muotoutui vähitellen ”lastentarhamalli”, 
jossa yhden tai kahden nelituntisen lapsiryhmän rinnalla toimi yksi kokopäivä-
ryhmä. Toimintaa yhtenäisti ja sosiaalipedagogisia päämääriä edisti päiväohjelman 
järjestäminen niin, että lapset jaettiin kaikille yhteisenä toiminta-aikana ikäryhmiin. 
Toimintarakenteissa eivät tällöin korostuneet lasten sosiaaliset ja yhteiskunnalliset 
erot. Turvaa ja huolenpitoa vailla olevat lapset muodostivat oman ryhmänsä vasta 
iltapäivisin, jolloin oli useinkin enemmän toimintamahdollisuuksia kuin suuren 
lapsijoukon ollessa lastentarhassa.

Miksi pedagogisten päämäärien korostus paikallishallinnon uudistumisesta 
huolimatta säilyi osana lastentarhatyötä, vaikka siihen ei saatu ohjausta ja tukea 
sosiaaliministeriön alaisuudessa? Selitys on kahtalainen: lastentarhanopettajien 
koulutus ja valtionavun saamisen ehdot. Opettaja hankki laissa vaaditun pätevyy-
den yksityisen säätiön ylläpitämässä ja vankan sosiaalipedagogisen kasvatusnäke-
myksen mukaan toimineessa lastentarhaseminaarissa. Koulutus antoi opettajille 
pitkänkin työuran ajan säilyneen näkemyksen ikäryhmittäin toteutetun kasvatuksen 
päämääristä, jokaisen lapsen oikeudesta saada osakseen arvostusta ja monipuolista 
tukea eri taitoalueita edistävässä kasvatuksessa. Lastentarhanopettajat olivat lisäksi 
harjaantuneet antamaan niin lapsille kuin vanhemmillekin sosiaalipedagogisiin 
tavoitteisiin kuulunutta tukea ja turvaa sekä vaalimaan heidän terveyttään.

Koulutuksen ja valtionapuvaatimusten ehdoton joskin etäinen yhteys ja lasten-
tarhatyön pedagogisen ohjauksen puute johtivat osaltaan siihen, että niin sanottu 
fröbeliläinen lastentarhatyö säilyi meillä vahvana ja yksinomaisena muita pohjois-
maita pitempään. Sitä tuki myös se, että lastentarhoja ylläpidettiin enimmäkseen 
yksityisvaroin. Lastensuojeluun liittyneiden kasvatusnäkemysten laajenemista olisi 
varmasti edistänyt tarkoituksenmukainen kehittämis- ja tutkimustoiminta, mutta 
sen ohjaus kuului toisen hallinnonalan eli opetusministeriön toimialaan.

Kehittyneimmillään lastentarhoihin liittynyt hallintomalli sekä organisaatio ja 
pedagoginen kokonaisuus oli maamme itsenäisyyden alkuvuosina. Sekä kansan-
opetus että lastensuojelu kuuluivat saman keskusviraston alaisuuteen. Kouluhallin-
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non ohjauskäytännöt mahdollistivat kaikkien opettajaryhmien laaja-alaisen yhteis-
työn ja toistensa opetussektoriin tutustumisen. Lastensuojelun kehittämisen tehtä-
väkseen saanut komitea keskittyi lasten ongelmatilanteiden poistamiseen ja esitti 
lasten oikeuksien laajamuotoista ohjaamista uudella lapsilainsäädännöllä. Hank-
keen taustalla oli kansainvälinen yhteistyö, jonka keskeisimmät periaatteet oli 
kiteytetty Geneven julistuksessa. Yhtenäinen lapsinäkökulma olisi ulottunut myös 
kouluihin ja suojannut lasta opettajan mielivallalta. 

Kaupungeissa lastentarhojen ja kansakoulujen yhteinen hallintovirkamies oli 
kansakoulun tarkasta, jonka tehtäviin myös lastentarhojen valvonta ja ohjaaminen 
kuuluivat. Tutkimus on osoittanut selvästi, kuinka muut opettajaryhmät arvostivat 
lastentarhakasvatuksen avulla saavutettuja tuloksia ja olivat myös aktiivisia lasten-
tarhojen perustaja- sekä taustayhteisöjen jäseniä. Lastentarhojen työ suuntautui 
myös vanhempiin ja auttoi erityisesti äitejä heidän kasvatustehtävässään. 

Yleisen kansanopetuksen ja lastentarhoissa työskennelleiden opettajien koulu-
tuksella on myös yhteinen lähtökohta. Suomessa alkanut lastentarhanopettajien 
koulutus toteutui sosiaalipedagogiseen arvomaailmaan pohjautuen. Yksityinen sää-
tiön ylläpitämä koulutus sai valtionapua, mutta pystyi myös erittäin itsenäisesti 
ohjaamaan koulutuksen sisältöä ja asetettuja ammatillisia kasvattajatavoitteita. 
Pohjakouluvaatimus oli lastentarhanopettajilla myös kansakoulunopettajia korke-
ampi, ja Salon esittämää yhtenäistymistä alkuopetukseen koulutettavien opettajien 
kanssa ei tutkimusajankohtana yrityksistä huolimatta tapahtunut.

Keskushallinnon toimivuutta ja yhteistyötä oli komitean kannanotossa esitetty 
toteutettavaksi myös kuntatasolla. Lopullisen lainsäädännön valmistelun lykkäämi-
nen johti siihen, että kansanopetuksen ja lastensuojelun yhteistyötä ei virallisella 
tasolla kunnissa syntynyt. Paikallistasoakin olisi auttanut pedagogisen asiantunte-
muksen omanneen lastentarhojen tarkastajan nimeäminen keskushallinnon pysy-
väksi viranhaltijaksi. Kouluhallinnon, kansanopetuksen ja lastensuojelun tavoit-
teellinen ja tarkoituksenmukainen yhteistyön aika kesti vain kuusi vuotta. Hallin-
non tulosten arvioimisen kannalta se on lyhyt ajanjakso, mutta lastentarhatyölle 
vuodet olivat tarkoituksenmukaisen kehittämisen aikaa. Lastensuojelun pedagogi-
nen kehityskaari jäi varsin lyhyeksi samoin kuin lastentarhojen asema kansanope-
tuksen vankan perustan luojana. Hallintorakenteiden muuttumisen lisäksi 
1930-luvun lama ohjasi päätöksentekijöitä lyhytnäköisiin ratkaisuihin. 

Raha oli tutkimusajankohtana usein se tekijä, joka ratkaisi hallinnon linjaukset 
ja rajoitti toimintaa kunnissa. Tämä eduskunnan ja kunnanvaltuustojen yleisesti 
noudattama päätöksentekoperuste teki ratkaisuista usein lyhytnäköisiä. Tutkimus-
aineiston esimerkkien valossa on kuitenkin ilmeistä, että lasten varhaisvuosiin vai-
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kuttaneet valinnat eivät määräytyneet yksin kaupunkien varallisuuden perusteella. 
Lasten edun tarkoituksenmukainen toteutuminen olisi edellyttänyt kasvatusnäkö-
kulman parempaa huomioimista, voimavarojen mielekästä arvioimista ja yhteis-
kunnan arvojen muutosta. 1930-luvun lama voimisti halpojen ratkaisumallien etsi-
mistä entisestään. Seuraavien vuosikymmenien lastentarhatyölle jäi näin vielä tai-
valta kuljettavaksi matkalla kohti päämäärää, jossa lapsuutta arvostetaan ihmisen 
elinkaaren perustana ja myös taloudellisessa ajattelussa ymmärretään, kuinka ensi-
arvoinen merkitys varhaisella pedagogiikalla ja tuella on tulevien vuosien kustan-
nuksia alentavana ja kasvatustuloksia vankentavana voimavarana.

Lastentarhatyön yhteiskunnallisena tehtävänä oli aluksi ollut toimia kaikille 
yhtäläiseksi tarkoitettuna kasvatusinstituutiona, mutta se muuntui sosiaalipedago-
gisesti korostuneeksi toiminnaksi. Yksilön kannalta tavoitteena oli ollut henkilö-
kohtaisten oikeuksien ja tasa-arvoisuuden toteutuminen. Samana vuonna, 1924, 
kun maamme lastensuojelun keskushallinto kavennettiin sosiaaliministeriön alai-
seksi toimistoksi, hyväksyi Kansain liitto Lastenavun Kansainvälisen Unionin laa-
timan julistuksen. Sen johdantotekstissä lasta koskevat velvoitteet korostuvat päin-
vastaista arvostusta vaativina:

”Tämän, lapsen oikeuksista annetun julistuksen kautta, mikä tunnetaan 
Genéven julistuksen nimellä, julistavat kaikkiin kansallisuuksiin kuuluvat 
miehet ja naiset, oivaltaen, että ihmiskunta on velvollinen antamaan lapselle 
parhaan annettavansa … rotuun, kansallisuuteen ja uskontoon katsomatta.”714

714.KA, SKS, Tunkelon arkisto II:1.
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Ab 1. Anomusdiaari 1919–1920
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Da 1. Määräykset ja kirjeet 1918
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Ecm 1. Kerhojen vuosikertomukset 1929–1950
Ecn 1. Kerhojen neljännesvuosi-ilmoitukset 1930–39
Eco1. Kertomukset kesäsiirtoloista ja muusta kesätoiminnasta 1929–37
Ee 1. Saapuneet toimintasuunnitelmat ja kertomukset 1918–1962
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Erillisarkistot
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Da 1 Vuosikertomukset 1928–35
Db 1 Toimintakertomukset 1936–56
Dc Ohjesäännöt 1927–28, 1930, 33 36
Ea 1 Saapuneet kirjeet 1927–55

Kemin kaupunginarkisto, Kemi (KeKA)
Kemin kaupunginvaltuuston pöytäkirjat vuosilta 1930–1932, IV 3 I Ca 14–16
Kaupunginhallituksen pöytäkirjat vuosilta 1930–1937, IV 3 I Cb 1–8
Kaupunginhallitus Kunnallisten viranomaisten luettelo v. 1909–1937, IV 3 I Bb 1
Kaupungin Rahatoimikamarin Pöytäkirjat vuosilta 1913–1929 IV, 5 Ca 4–11
Kansakouluntarkastajan arkisto

Da 1. Kansakouluntarkastajan kirjekonseptikirjat 1898–1933. Tarkastajan 
lähetettyjen  kirjeiden toisteet 1931–1933. Tarkastuskertomukset 1931–1933.
He 1–3. Vuosikertomuksia Kemin kaupungin kansakoululaitoksesta 1890–
1939

Kemin kaupungin sosiaalitoimiston arkisto (KestA)

Kirsti Ulénin muistiinpanot
Oulun kaupunginarkisto, Oulu (OuKA)

Oulun kaupungin kunnalliskertomukset 1903–1939
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Köyhäinhoitolautakunta
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Di 5–18 Valtuusmiesten pöytäkirjat vuosilta 1908–1926
IV 1 D II 8 Kaupunginvaltuusto Valtuustolle saapuneet kirjelmät 1912–1915
IV 3 I Bb 1 Kaupunginhallitus Kemin kaupungin kunnallisten viranomaisten luet-
telo v. 1909–1937
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Lastentarhan kannatusyhdistys pöytäkirjat 1909–1934
Lastentarhan pöytäkirjoja, y.m. luetteloita 1919–1938
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Toimintakertomukset vuosilta 1914–1939
Tuiran lastentalon tilaohjelma
Vuosikokousten pöytäkirjat 1921

Oulun lastentarhanopettajat ry:n arkisto, Oulu (OLtoYA)
Siiri Sarkkilan muistiinpanot, lehtileikkeet, painotuotteet

Raahen keskikaupungin päiväkodin arkisto, Raahe (RaKkpkA)
Heiskanen, A. 1988) Raahen lastentarhan historiikki.
Hoikkala, A. 19966)  Lastentarhan 90-vuotisjuhlaa varten koottu aineisto.
Raahen Kansanlastentarhan Tili-vihko v. 1928–1935.
Raahen lastentarhan kalustoluettelo -vihko.
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Liite 1 Tutkimuskokonaisuuden rakenne
 
 
          LASTENTARHATYÖ, KANSANOPETUSTA JA KOTIKASVATUKSEN TUKEMISTA –  
   TOIMINNAN TOTEUTUMINEN POHJOIS-SUOMESSA 1800-LUVUN LOPULTA VUOTEEN 1938 
 
 
Luku 1 
 
 
 
 
 
 
Luku 2 
 
 
 
 
 
 
Luku 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luku 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luku 5 
 
 
 

  Johdanto 

1800-luku   
autonomian aika Suomen lastentarhatyön lähtökohdat ja yhteys koulutoimeen 

1900-luku 
autonomian aika hallinnolliset lähtökohdat koko maan näkökulmasta 
 
 
perustaja 
tarkoitus ja aika 
rahoitus 
toiminta ja sen laajuus 
edellytykset 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
luvun 3 koonti  lastentarhatyön perustamisen erityispiirteet eri kaupungeissa 

1900-luku 
itsenäisyyden aika hallintoa koskeneet valtakunnalliset päätökset ja toimintaedellytykset 
 
ylläpitäjät 
toiminnan 
       kehittyminen 
merkittävät 
       muutokset 
 
 
 
luvun 4 koonti  lastentarhatyön tunnusomainen kehitys eri kaupungeissa 

Yhteenveto 

  Oulu 
  1901 

 Tornio 
  1910 

Kajaani 
  1914 

Raahe 
 1916 

  Kemi 
  1916 

 
 Oulu 

 
 Tornio 

 
Kajaani 

 
Raahe 

 
  Kemi 



Li
ite

 2
 P

oh
jo

is
-S

uo
m

en
 l

as
te

nt
ar

ha
t 

19
01

–1
91

7 
ja

 n
iid

en
 h

oi
to

pa
ik

ko
je

n 
su

ht
ee

lli
ne

n 
os

uu
s 

ka
up

un
gi

n 
vu

od
en

 1
90

5 
sy

nt
yv

yy
sl

uk
ui

hi
n

K
au

pu
nk

i: 
la

st
en

ta
rh

a 
(lt

.)
+ 

m
lk

pe
ru

st
aj

a 
/y

llä
pi

tä
jä

to
im

in
na

n 
al

ka
m

is
v

la
st

en
 m

ää
rä

sy
nt

yv
yy

s 
v.

 
19

05
ka

up
un

ki

pa
ik

ko
ja

 %
:ll

e 
ik

äl
uo

ka
st

a
+ 

m
aa

- 
la

is
k.

=s
yn

ty
-  

ne
et

 y
ht

.
(k

au
p.

 +
 m

lk
)

O
ul

u:
H

. Å
st

rö
m

in
 lt

 L
as

ku
ni

em
en

 lt
.

 A
in

ol
an

 lt
.

 H
an

na
 Å

st
rö

m
’’ N

uo
rte

n 
Y

st
äv

ät
 ry

.

19
01

–
19

03
–

19
14

–

n.
 8

0
60

90
yh

t. 
80

–1
50

43
3

18
,5

–3
4,

6 
17

2
60

5

To
rn

io
:

To
rn

io
n 

ka
ns

an
lt.

K
as

va
tu

s-
 

as
ia

in
 to

im
ik

.
K

an
na

tu
sy

hd
is

ty
s.

19
10

–
19

11
–

19
12

–

n.
30

45
–5

0
40 yh

t. 
30

–5
0

34
88

,2
–1

47
,2

25
1

28
5

K
aj

aa
ni

:
K

aj
aa

ni
n 

lt.
K

aj
aa

ni
n 

ka
up

un
ki

19
14

–
40 yh

t. 
40

84
47

,6
93

17
7

R
aa

he
:

R
aa

he
n 

lt.
R

aa
he

n 
la

st
en

- 
ta

rh
ay

hd
.

19
16

–
80 yh

t. 
80

47
17

0,
2

50
97

K
em

i (
m

lk
)

K
ar

ih
aa

ra
n 

lt.
K

em
i O

y
19

16
n.

 2
0

(y
ht

. 2
0)

70
–

21
2 

(9
,4

)
28

2



Li
ite

 3
 P

oh
jo

is
-S

uo
m

en
 l

as
te

nt
ar

ha
t 

19
18

–1
93

8 
ja

 n
iid

en
 h

oi
to

pa
ik

ko
je

n 
su

ht
ee

lli
ne

n 
os

uu
s 

ka
up

un
gi

n 
vu

od
en

 1
91

8 
sy

nt
yv

yy
sl

uk
ui

hi
n

K
au

pu
nk

i: 
la

st
en

ta
rh

a 
(lt

.)
 +

 m
lk

)
pe

ru
st

aj
a/

yl
lä

pi
tä

jä
to

im
in

na
n 

al
ka

m
is

v.
la

st
en

 m
ää

rä
sy

nt
yv

yy
s 

v.
 

19
18

 
ka

up
un

ki

pa
ik

ko
ja

 
%

:ll
e 

ik
äl

uo
ka

st
a 

+ 
m

aa
la

is
k.

=s
yn

ty
ne

et
 

yh
t. 

(k
au

.p
+m

lk
)

O
ul

u:
A

in
ol

an
 lt

.
Tu

ira
n 

lt
H

ei
nä

to
rin

 lt
.

O
ul

uj
oe

n 
lt.

N
uo

rte
n 

Y
st

äv
ät

 ry
.

’’ ’’  O
ul

uj
oe

n 
lt:

n 
ka

nn
.y

hd
. 

(1
90

1–
)

19
21

–
19

24
–

19
20

–2
3 

n.
 1

00
n.

 4
0

n.
 3

0
(2

5)
yh

t 1
00

–1
70

32
5

30
,7

–5
2,

3
13

4 
(1

8,
7)

45
9

To
rn

io
:

To
rn

io
n 

ka
ns

an
lt.

K
an

na
tu

sy
hd

is
ty

s 
(1

91
0–

)
yh

t. 
40

–5
0

40
–5

0
42

 
95

,2
–1

19
 31

4 
 35

6

K
aj

aa
ni

:
K

aj
aa

ni
n 

lt.
P

aa
vo

la
n 

lt.

Le
ht

ik
an

ka
an

 lt
.

K
aj

aa
ni

n 
ka

up
un

ki
K

aj
. P

uu
ta

va
ra

 o
y/

Lt
:n

 jo
ht

ok
un

ta
K

a 
ka

up
un

ki

(1
91

4–
)

19
26

–

19
27

–

n.
 4

0

n.
 4

0
yh

t. 
40

–1
20

 

40 12
3 

32
,5

–9
7,

6
 1

19
 

24
2

R
aa

he
:

R
aa

he
n 

lt.
La

st
en

ta
rh

ay
hd

is
ty

s
(1

91
6–

)
yh

t. 
80

80 67
 

11
9,

4
63

13
0

K
em

i:
To

iv
ol

an
 lt

.
K

em
in

 lt
To

iv
ol

an
 s

et
le

m
en

tti
 K

an
na

tu
sy

hd
is

ty
s

19
26

–
19

30
–

n.
 3

0
n.

 3
0

yh
t. 

30
–6

0

51
 58

,8
–1

17
,6

18
2

23
2



A C T A  U N I V E R S I T A T I S  O U L U E N S I S

Distributed by
OULU UNIVERSITY LIBRARY

P.O. Box 7500, FI-90014
University of Oulu, Finland

Book orders:
OULU UNIVERSITY PRESS
P.O. Box 8200, FI-90014
University of Oulu, Finland

S E R I E S  E  S C I E N T I A E  R E R U M  S O C I A L I U M

73. Juntunen, Marja-Leena (2004) Embodiment in Dalcroze Eurhythmics   

74. Saarenkunnas, Maarit (2004) Multidimensional participation in polycontextual
computer-supported language learning   

75. Kumpulainen, Kari (2004) Bittinikkarin muotokuva. Tietokoneet harrastuksena ja
siihen yhteydessä olevia tekijöitä    

76. Tiilikka, Aila (2005) Äitien kasvatuskäsityksiä ja arviointeja hyvästä
päiväkotikasvatuksesta   

77. Karppinen, Seppo J. A. (2005) Seikkailullinen vuosi haastavassa luokassa.
Etnografinen toimintatutkimus seikkailu- ja elämyspedagogiikasta    

78. Salovaara, Hanna (2005) Achievement goals and cognitive learning strategies in
dynamic contexts of learning   

79. Erkkilä, Raija (2005) Moniääninen paikka—Opettajien kertomuksia elämästä ja
koulutyöstä Lapissa   

80. Lasse Jalonen, Tapio Keranto ja Kari Kaila (toim.)  (2005) Matematiikan ja
luonnontieteiden opetuksen tutkimuspäivät Oulussa 25.–26.11.2004.
Matemaattisten aineiden opettajan taitotieto—haaste vai mahdollisuus?    

81. Salakka, Markku (2006) Suomeen palaavien lähetystyöntekijöiden paluuta
koskevat puhetavat. Paluusokki ja identiteetin monikulttuuriset jännitteet    

82. Pennanen, Aatto (2006) Peruskoulun johtaminen. Modernista kohti
transmodernia johtamista    

83. Lindh, Matti (2006) Teknologiseen yleissivistykseen kasvattamisesta – teknologian
oppimisen struktuuri ja sen soveltaminen   

84. Saari, Mikko (2006) Kielikylpyopetuksen kulttuuripedagoginen perusta   

85. Karjalainen, Timo P. (2006) The environment in contexts: Environmental concern
in the Komi Republic (Russia)   

86. Leppälä, Reetta (2007) Vuosiluokkiin sitomattoman opiskelun kehittäminen
yhdistetyssä esi- ja alkuopetuksessa   

87. Kumpulainen, Kari (Ed.) (2007) Educational technology: opportunities and
challenges   

88. Vilppola, Tuomo (2007) Reaalipedagoginen toimintaprosessi—sosiaalipedagogisen
työn sovellus koulutuksesta syrjäytymässä olevien nuorten kokonaisvaltaisessa
tukemisessa

E89etukansi.kesken.fm  Page 2  Wednesday, May 16, 2007  10:09 AM



A
B
C
D
E
F
G

UNIVERS ITY OF OULU  P .O .  Box  7500   F I -90014  UNIVERS ITY OF OULU F INLAND

A C T A  U N I V E R S I T A T I S  O U L U E N S I S

S E R I E S  E D I T O R S

SCIENTIAE RERUM NATURALIUM

HUMANIORA

TECHNICA

MEDICA

SCIENTIAE RERUM SOCIALIUM

SCRIPTA ACADEMICA

OECONOMICA

EDITOR IN CHIEF

EDITORIAL SECRETARY

Professor Mikko Siponen

Professor Harri Mantila

Professor Juha Kostamovaara

Professor Olli Vuolteenaho

Senior Assistant Timo Latomaa

Communications Officer Elna Stjerna

Senior Lecturer Seppo Eriksson

Professor Olli Vuolteenaho

Publications Editor Kirsti Nurkkala

ISBN 978-951-42-8488-5 (Paperback)
ISBN 978-951-42-8489-2 (PDF)
ISSN 0355-323X (Print)
ISSN 1796-2242 (Online)

U N I V E R S I TAT I S  O U L U E N S I SACTA
E

SCIENTIAE RERUM
SOCIALIUM

E
 89

A
C

TA
 Elise Lujala

OULU 2007

E 89

Elise Lujala

LASTENTARHATYÖ, 
KANSANOPETUKSEN OSA JA 
KOTIKASVATUKSEN TUKI—
TOIMINNAN PÄÄMÄÄRÄT JA 
TOTEUTUMINEN POHJOIS-
SUOMESSA 1800-LUVUN 
LOPULTA VUOTEEN 1938

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA, 
KASVATUSTIETEIDEN JA OPETTAJANKOULUTUKSEN YKSIKKÖ,
OULUN YLIOPISTO

E89etukansi.kesken.fm  Page 1  Wednesday, May 16, 2007  10:09 AM


	Abstract
	Tiivistelmä
	Esipuhe
	Lyhenteet
	Luettelo kuvista
	Kuva 1. Mutter und Koselieder -kirjan nimilehti. 25
	Kuva 2. II lahja. 32
	Kuva 3. Ensimmäinen lainsäädäntö. 68
	Kuva 4. Taittelumallisto. 71
	Kuva 5. Päivän askareita. 83
	Kuva 6. Hanna (Johanna Helena) Åström-Frankenhaeuser. 109
	Kuva 7. ja 8. Laskuniemen lastentarhan piirustukset. 112
	Kuva 9. Kotileikkinurkkaus. 115
	Kuva 10. Viikko-ohjelma. 117
	Kuva 11. ja 12. Työkutsu. 133
	Kuva 13. Luentoilmoitus. 142
	Kuva 14. Kajaanin kaupungin lastentarhan toimintaohjelma. 161
	Kuva 15. Ompeluseurailmoitus. 167
	Kuva 16. Yksi Ainolan lapsiryhmä. 223
	Kuva 17. Valtionapupäätös. 244
	Kuva 18. Arpajaistulojen tilitys. 249
	Kuva 19. Lehtikirjoittelua. 251
	Kuva 20. ja 21. Sänkytalkoot ja vuoteiden käyttäjät. 258
	Kuva 22. Ruokailuhetki. 259

	Luettelo kaavioista
	Kaavio 1. Lastentarhahankkeeseen vaikuttavat tekijät. 46

	Sisällys
	1 Johdanto
	1.1 Tutkimuksen lähtökohdat
	1.2 Lastentarhan pedagoginen perusta
	1.2.1 Kasvatusfilosofiset vaikutteet
	1.2.2 Pestalozzin kasvatusfilosofiasta
	1.2.3 Fröbelin lastentarha ja sen pedagogiikka
	Kuva 1. Mutter und Koselieder -kirjan nimilehti. Kokonaisuuden kuva-aihe viestittää Fröbelin lastentarhapedagogiikan keskeisiä elementtejä.

	1.2.4 Schrader-Breymannin käytännönläheinen työ
	1. aiheiden tuli olla luonteenomaisia kulloisellekin vuodenajalle ja ajankohdalle
	2. aiheiden tuli kuulua lasten elämänpiiriin
	3. toiminnan oli oltava sellaista, johon lapset olivat osoittaneet mielenkiintoa
	4. eläin- ja kasviaiheiden tuli olla omaa lajiaan hyvin edustavia
	5. teemaa täytyi voida muunnella ja pääaihetta vaihtaa
	6. eri kuukausiaiheiden tuli olla yhteydessä toisiinsa
	7. leikkimateriaaleista tuli siirtyä opetusvälineiden käyttöön.
	Kuva 2. II lahja. Lastentarhan toimintatilanne Festalozzi-Fröbel-Haus-laitoksessa 1800-luvun lopulla. Kuvan välityksellä saa tie...



	1.3 Tutkimuksen keskeiset käsitteet
	1.4 Aikaisempaa tutkimustietoa
	1.5 Tutkimuksen aihe ja menetelmät
	1.5.1 Tutkimustehtävä
	1. Millaiset pedagogiset päämäärät ohjasivat lastentarhatyön alkuvaiheita?
	2. Kuinka valtakunnallinen ohjaus ja keskushallintoa koskenut päätöksenteko suuntasi lastentarhatyön kehittymistä yhteiskuntaa palvelevana kasvatusinstituutiona?
	3. Miten lastentarhahankkeiden pedagogisuus ja yhteiskunnallinen suuntautuneisuus toteutuivat paikallisesti?

	1.5.2 Tutkimustyön tasot
	Kaavio 1. Lastentarhahankkeeseen vaikuttavat tekijät.

	1.5.3 Menetelmälliset lähtökohdat
	1.5.4 Tutkimuksen toteuttaminen ja lähdeaineisto


	2 Maamme lastentarhatyön alkuvaiheet (1860- 1898)
	2.1 Yhteiskunnan muutos ja kasvatuksen haasteet
	2.2 Kotikasvatuksen velvoitteet
	2.3 Kansakoulusuunnitelma ja kotikasvatuksen tukeminen
	2.3.1 Lastentarha julkisen keskustelun kohteena
	2.3.2 Lastentarha osana seminaarien mallikoulua
	Kuva 3. Ensimmäinen lainsäädäntö. Seminaarin mallikouluun kuuluva lastentarha ja lastenseimi nimettiin ensimmäisen kerran koulujärjestelmän osaksi vuoden 1866 kansakouluasetuksen §:ssä 83 ja 84.
	Kuva 4. Taittelumallisto. Christina Napan opiskeluaikanaan valmistamaa Friedrich Fröbelin pedagogiikan mukaista leikki- ja toimintamateriaalia. Jyväskylän yliopiston museo, Christina Napan aineisto.

	2.3.3 Lakkautuksia ja muutoksia
	2.3.4 Hankkeita eri kaupungeissa

	2.4 Lastentarhatyön uusi alku
	2.4.1 Hanna Rothman uranuurtajana
	2.4.2 Tavoitteena vähäosaisten auttaminen
	Kuva 5. Päivän askareita. Kuukausiaiheena ”vilja” ja tärkeimpänä aiheeseen liittyvänä tehtävänä viljan jauhaminen käsikivillä. T...


	2.5 Hallintovastuu kouluhallitukselle

	3 Lastentarhatyö laajenee pohjoiseen (1898- 1917)
	3.1 Koulutoimen ylihallitus ja alle kansakouluikäisiin liittyvä työ
	3.2 Lastentarha-asiaa ajetaan eduskunnassa
	3.3 Kaupunkikohtainen kehitys Pohjois-Suomessa
	3.3.1 Elinolosuhteet ja kasvatusasenteet
	3.3.2 Hanna Åströmin aloite Oulussa
	Oulu - perinteikäs koulukaupunki
	Vapaaehtoistyö ja lastentarhaesitykset
	Porttimökistä laadukkaaseen Laskuniemeen
	Kuva 6. Hanna (Johanna Helena) Åström-Frankenhaeuser. Kuva Oulun yliopiston varhaiskasvatuskeskuksen arkisto.
	Kuva 7. ja 8. Laskuniemen lastentarhan piirustukset. Rakennuksen meren puoleinen julkisivu sekä pääty keskikaupungille päin. Alkuperäiset arkkitehti Victor Sucksdorffin piirustukset kuuluvat Oulun Maakunta-arkiston kokoelmiin.
	Kuva 9. Kotileikkinurkkaus. Kunkin lapsiryhmän nimikkohuoneessa (piirustusten mukaan ”klassrum”) oli kotileikkinurkkaus. Lapsille oli luonnollista liikkua paljain jaloin. Nuorten Ystävät ry:n arkisto.
	Kuva 10. Viikko-ohjelma. Laskuniemen lastentarhan viikoittainen toimintaohjelma lukuvuodelta 1914-1915. Lähde: Oulun kaupungin kansakoulujen toimintakertomus 1914- 1915.

	Laskuniemen lastentarha yhdistyksen ylläpitämäksi

	3.3.3 Vanhempainkokoukset vaikuttajina Torniossa
	Rajakaupungin erityispiirteet
	Monitavoitteinen alku ja kasvatusasiain toimikunta
	Kuva 11. ja 12. Työkutsu. Kansakouluntarkastaja K. Kerkkosen lastentarhanopettaja Toini Thauvónille lähettämä kirjekortti. Siinä...

	Huolellinen jatkovalmistelu ja kannatusyhdistyksen aika
	Kuva 13. Luentoilmoitus. Vuonna 1910 alkaneet kansantajuisten luentojen sarjat jatkuivat seuraavinakin lukuvuosina. Näin yhdisty...

	Olosuhteet muuttuvat epävarmoiksi

	3.3.4 Kaupunki edelläkävijänä Kajaanissa
	Kajaani kasvava teollisuus- ja koulukaupunki
	Kunnallinen lastentarhahanke toteutuu
	Kansanlastentarhan johtokunnan alkutaival
	Kuva 14. Kajaanin kaupungin lastentarhan toimintaohjelma. Se oli laadittu toistuvaa kahden viikon jaksoa noudattavaksi. Kajaanin...

	Lastentarhan toiminta vakiintuu

	3.3.5 Yhdistystoiminta lähtökohtana Raahessa
	Kohti koulutusta ja teollisuutta
	Kannatusyhdistyksen perustaminen
	Ompeluseuran aktiivisuus auttaa alkuun
	Kuva 15. Ompeluseurailmoitus. Reilun kahden kuukauden kuluttua toiminnanaloittamisesta saatettiin jo pitää ompeluseuran ensimmäisetmyyjäiset. Ilmoitus Raahen Sanomissa 7.12.1915.


	3.3.6 Teollisuus toiminnan taustalla Kemissä
	Autonomian aikana kasvava teollisuusseutu
	Alkuvaiheet Karihaarassa


	3.4 Kasvatuksen päämäärien toteutuminen

	4 Kehittämispyrkimykset itsenäisyyden alkuvuosikymmeninä (1918-1938)
	4.1 Kouluhallitus ja lastentarhatoiminta
	4.1.1 Lastentarhanopettajien valtakunnallinen yhteistyö
	4.1.2 Tavoitteena lapsilaki
	4.1.3 Oppivelvollisuus määrittää alakansakoulun aseman
	4.1.4 Lastentarhat ja alkuopetus

	4.2 Lastentarhat - koulutoimen vai sosiaalihallinnon osa
	4.2.1 Keskushallinnon kehittäminen
	4.2.2 Valtionapulaki syntyy
	4.2.3 Lastentarhat ja lastensuojelu

	4.3 Työn laajeneminen Pohjois-Suomessa
	4.3.1 Oulun läänin moni-ilmeisyys
	4.3.2 Lastentarhatyö laajenee Oulussa
	Oulu - laajan vaikutusalueen keskus
	Oulujoelle oma lastentarha
	Lähemmäksi taajaa asutusta
	Kuva 16. Yksi Ainolan lapsiryhmä. Lapset kokoontuneena opettajansa johdolla lastentarhan pirttiin. Leikkivälineiden lisäksi esit...

	Uusi rakennusratkaisu ja kesäsiirtolatoimintaa
	Muutoksia yhteistyörakenteissa

	4.3.3 Uusi tilanne Torniossa
	Rajaliikenteen vilkas etappi
	Lastentarhan toiminta jatkuu
	Rahoitus ja vaihtuvat toimitilat
	Valtionavusta luovutaan

	4.3.4 Yksityistä tukea Kajaanissa
	Metsäteollisuus valtaa alaa
	Kasvavat haasteet
	Uusia aloitteita
	Kuva 17. Valtionapupäätös. Päätös Paavolan lastentarhan saamasta ensimmäisen toimintavuoden valtionavusta oli tehty sosiaalimini...

	Arjen asioita

	4.3.5 Toiminta vakaata Raahessa
	Kaupunkikehityksen hiljaiseloa
	Taloudellinen tuki turvana
	Kuva 18. Arpajaistulojen tilitys. Ompeluseuran toimintaan liittynyt varojen kerääminen oli Raahessa hämmästyttävän päämäärätieto...
	Kuva 19. Lehtikirjoittelua. Tiukka valtuustokeskustelu lastentarhan toiminnan avustamisesta pääsi näyttävän otsikon alla ja kokonaisuudessaan neljälle palstalle ulottuvana juttuna esille paikkakunnan lehdessä joulukuussa 1929. Raahenseutu 14.12.1929.

	Tiedotus tehostuu
	Puutteelliset toimitilat

	4.3.6 Uusia ylläpitäjiä Kemissä
	Väkiluvun kasvun ja muutoksien aikaa
	Toivolan ja lastensuojelun samansuuntaisia tavoitteita
	Kuva 20. ja 21. Sänkytalkoot ja vuoteiden käyttäjät. Toiminnan alkaessa isät valmistivat yhdessä toiminnanjohtajan kanssa kalusteita. Seimen sängyt olivat kesätoiminnan aikaan käytössä myös vuonna 1937. Kuvat Toivolan päiväkodin arkisto.
	Kuva 22. Ruokailuhetki. Päivän lämmin ateria oli lapsille päivittäin vaihdellut keittoruoka. Toivolassa se ruokailtiin pöytäryhmissä. Kuva Toivolan päiväkodin arkisto.

	Huoli keskikaupungin lapsista


	4.4 Paikalliset lastentarhat ja keskushallinto

	5 Yhteenveto
	5.1 Lastentarhan päämäärät ja pohjoiset erityispiirteet
	5.2 Valtakunnalliset vaiheet ja (varhais)kasvatuksen asema
	5.3 Pedagogian arvostamisen aika ja mahdollisuudet
	Lähteet ja kirjallisuus
	Painamattomat lähteet
	Arkistolähteet
	Painetut lähteet
	Aikakaus- ja sanomalehdet
	Komiteamietinnöt
	Valtiopäiväasiakirjat
	Lait, asetukset ja säädökset
	Tilastot
	Muut julkaisut
	Kirjallisuus
	Painettu kirjallisuus
	Painamaton kirjallisuus

	Liitteet
	Kaupunki: lastentarha (lt.)
	+ mlk
	perustaja /ylläpitäjä
	toiminnan alkamisv
	lasten määrä
	syntyvyys v. 1905
	kaupunki
	paikkoja %:lle ikäluokasta
	+ maa- laisk.
	=synty- neet yht.
	(kaup. + mlk)
	Oulu:
	H. Åströmin lt
	‡ Laskuniemen lt.
	‡ Ainolan lt.
	Hanna Åström
	’’
	Nuorten Ystävät ry.
	1901-
	1903-
	1914-
	n. 80
	60‡90
	yht. 80-150
	433
	18,5-34,6
	172
	605
	Tornio:
	Tornion kansanlt.
	Kasvatus- asiain toimik.
	Kannatusyhdistys.
	1910-
	1911-
	1912-
	n.30
	45-50
	40
	yht. 30-50
	34
	88,2-147,2
	251
	285
	Kajaani:
	Kajaanin lt.
	Kajaanin kaupunki
	1914-
	40
	yht. 40
	84
	47,6
	93
	177
	Raahe:
	Raahen lt.
	Raahen lasten- tarhayhd.
	1916-
	80
	yht. 80
	47
	170,2
	50
	97
	Kemi (mlk)
	Karihaaran lt.
	Kemi Oy
	1916
	n. 20
	(yht. 20)
	70
	-
	212 (9,4)
	282
	Kaupunki: lastentarha (lt.)
	+ mlk)
	perustaja/ylläpitäjä
	toiminnan alkamisv.
	lasten määrä
	syntyvyys v. 1918
	kaupunki
	paikkoja %:lle ikäluokasta
	+ maalaisk.
	=syntyneet yht. (kau.p+mlk)
	Oulu:
	Ainolan lt.
	Tuiran lt
	Heinätorin lt.
	Oulujoen lt.
	Nuorten Ystävät ry.
	’’
	’’
	Oulujoen lt:n kann.yhd.
	(1901-)
	1921-
	1924-
	1920-23
	n. 100
	n. 40
	n. 30
	(25)
	yht 100-170
	325
	30,7-52,3
	134 (18,7)
	459
	Tornio:
	Tornion kansanlt.
	Kannatusyhdistys
	(1910-)
	yht. 40-50
	40-50
	42
	95,2-119
	314
	356
	Kajaani:
	Kajaanin lt.
	Paavolan lt.
	Lehtikankaan lt.
	Kajaanin kaupunki
	Kaj. Puutavara oy/Lt:n johtokunta
	Ka kaupunki
	(1914-)
	1926-
	1927-
	n. 40
	n. 40
	yht. 40-120
	40
	123
	32,5-97,6
	119
	242
	Raahe:
	Raahen lt.
	Lastentarhayhdistys
	(1916-)
	yht. 80
	80
	67
	119,4
	63
	130
	Kemi:
	Toivolan lt.
	Kemin lt
	Toivolan setlementti
	Kannatusyhdistys
	1926-
	1930-
	n. 30
	n. 30
	yht. 30-60
	51
	58,8-117,6
	182
	232


	Lähteet ja kirjallisuus
	Painamattomat lähteet
	Arkistolähteet

	Painetut lähteet
	Aikakaus- ja sanomalehdet
	Komiteamietinnöt
	Valtiopäiväasiakirjat
	Lait, asetukset ja säädökset
	Tilastot
	Muut julkaisut

	Kirjallisuus
	Painettu kirjallisuus
	Painamaton kirjallisuus


	Liitteet
	Liite 1 Tutkimuskokonaisuuden rakenne
	Liite 2 Pohjois-Suomen lastentarhat 1901–1917 ja niiden hoitopaikkojen suhteellinenosuus kaupungin vuoden 1905 syntyvyyslukuihin
	Liite 3 Pohjois-Suomen lastentarhat 1918–1938 ja niiden hoitopaikkojen suhteellinenosuus kaupungin vuoden 1918 syntyvyyslukuihin



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




