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Abstract 
 
This doctoral thesis is devoted to a study of the reaction in the rural municipality of Kuopio 
(Finland) and in the village community to the role played by the central government in the 
establishment of elementary schools from the mid-18th century until 1907. During this period, a 
local self-government reform was implemented in the Kuopio rural municipality, and the first 
elementary schools were founded. 

The local developments in Kuopio serve to illustrate a process that was taking place 
throughout Finland. The research was influenced by the microhistorical approach, particularly 
with regard to the choice of topic, hypotheses, sources and methodology. 

In 1865 Czar Alexander II issued a decree granting local autonomy to the Grand Duchy of 
Finland, followed in 1866 by a decree on elementary schools. In 1898 the elementary school de-
cree was supplemented by a decree on school districts that required rural municipalities to estab-
lish elementary schools. The purpose of the two original decrees was to create a uniform network 
of schools throughout the whole country. 

The central government carried out the schools reform via local self-government structures. 
The local government reform empowered the Kuopio rural municipality to direct the creation of 
elementary schools. For this purpose, the rural municipality divided its area into school districts. 
The central government guided the process by issuing regulations and by providing financing. 
However, the implementation of the reform was delayed and the process of creating elementary 
schools in rural Kuopio got off to a slow start. 

In the beginning, the decisions to establish elementary schools were ratified by votes taken 
in the higher estates. As schools were gradually founded and were able to establish themselves as 
institutions, the peasants increasingly supported to school reform. The wish of the inhabitants of 
the local villages to have their own schools led to conflicts between villages. Restrictions set by 
the municipal assembly on the founding of new schools led to the emergence of active village 
meetings as rivals to the municipal assembly. In the 1890’s the success of the village meetings 
eventually led to the liberalization of the restrictions that the municipal assembly had placed on 
the founding of elementary schools.  

In the rural municipality of Kuopio, the process of founding elementary schools tested and 
shaped local government decision-making. The role of the central government was to introduce 
local autonomy to rural municipalities through the establishment of elementary schools. The 
process gave local people a legitimate opportunity to participate in building society by being 
active in local self-government. The social groups that had previously been excluded from local 
self-government were able to participate in making decisions at village meetings. The establish-
ment of elementary schools in rural municipalities would not have been possible without the rise 
of civil society.  

A new level of decision-making, namely local elementary school boards, emerged in local 
government. These local boards gave people in rural municipalities their first opportunity to 
participate in government without regard for gender or social status. Modernization also ad-
vanced as the school attendance of children of landless parents increased. Around the turn of the 
century, these children constituted a majority of those attending school. There was no difference 



 

 

in school attendance between boys and girls. The founding of elementary schools was followed 
by a rise in the participation of villagers in the activities of village associations and political 
organizations. 
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Tiivistelmä 
 
Tutkimuskohde on Kuopion maalaiskunta Kuopion läänissä. Pääkysymys on, miten Kuopion 
maalaiskunnan kuntakokousten ja kyläyhteisön tasolla keskushallinnon tavoitteisiin reagoitiin ja 
miten keskushallinnon tavoitteet pyrkivät ohjaamaan kansakoulujen perustamista. Tutkimukseni 
ajallinen rajaus käsittää ajan 1800-luvun puolivälistä vuoteen 1907. Tänä aikana Kuopion maa-
laiskunnassa toteutettiin kunnallinen itsehallinnonuudistus ja perustettiin ensimmäiset kansakou-
lut.  

Tutkimuksessa paikallista kehitystä käytetään valottamaan valtakunnallista hanketta. Tutki-
mukseni on saanut virikkeitä mikrohistoriallisesta tutkimusotteesta. 

Keisari Aleksanteri II antoi vuonna 1865 autonomiselle Suomen suuriruhtinaskunnalle ase-
tuksen kunnallisesta itsehallinnosta ja seuraavana vuonna kansakouluasetuksen. Vuonna 1898 
kansakouluasetusta täydennettiin piirijakoasetuksella. Se teki kansakoulun perustamisen pakolli-
seksi maaseudulla. Köyhille ja syrjäisille alueille perustettiin myös kouluja. Kansakouluasetuk-
sen ja piirijakoasetuksen tavoite oli rakentaa yhtenäinen kouluverkko koko Suomeen. 

Keskushallinto toteutti kansakouluverkon perustamisen kunnallisen itsehallinnon kautta. 
Kunnallishallinnon uudistus mahdollisti Kuopin maalaiskunnan kuntakokoukselle vallan, jolla se 
pystyi ohjaamaan kansakoulujen perustamista. Keskushallinto ohjasi koulujen perustamista la-
kivelvoitteiden ja taloudellisen tuen avulla. Kuopion maalaiskunnassa kunnallishallinnon uudis-
tuksen voimaansaattaminen viivästyi ja kansakoulujen perustaminen käynnistyi hitaasti.  

Aluksi maalaiskunnan kansakoulujen perustaminen tapahtui säätyläisten suurien äänimääri-
en turvin. Kun koulut vakiinnuttivat asemansa, talolliset siirtyivät enenevästi kannattamaan 
koulujen perustamista. Asenne, että koulu haluttiin perustaa omaan kylään, synnytti ristiriitaa 
kylien välille. Kuntakokous joutui hillitsemään koulujen perustamista, minkä seurauksena kunta-
kokouksen rinnalle syntyi aktiivinen kyläkokousmenettely. Suurin osa Kuopion maalaiskunnan 
kouluista perustettiin kyläkokouksissa. Kyläkokousten toiminnan seurauksena maalaiskunnan 
kuntakokous joutui vapauttamaan piirien perustamisen 1890-luvun alussa. Kuopion maalaiskun-
nassa koulujen perustaminen testasi ja muokkasi kunnallisen päätöksenteon toimintaa. Kansa-
laisyhteiskunta murtautui esiin, kun tilaton väestö perusti itse koulun omaan kylään. 

Koulujen perustaminen tarjosi ihmisille mahdollisuuden osallistua yhteiskunnan rakentami-
seen. Talonpojat aktivoituivat kunnallishallinnon päättäjiksi. Kunnallisen päätöksenteon ulko-
puolelle jääneet väestöryhmät pääsivät osallistumaan päätöksentekoon kyläkokouksissa. Kansa-
koulujen perustaminen maalaiskunnassa ei olisi ollut mahdollista ilman kansalaisyhteiskunnan 
nousua. Kansakoulujen perustamisen seurauksena syntyi kunnallishallintoon uusi päätöksenteon 
taso, kansakoulujen johtokunnat. Maalaiskunnassa ne olivat ensimmäinen yhteiskunnallisen 
osallistumisen väylä ihmisille sukupuoleen ja sosiaaliseen asemaan katsomatta. Naiset ja tilaton 
väestö ryhtyivät päättäjiksi. 

Moderni kansalaisyhteiskunta muotoutui myös siten, että tilattomien lasten määrä koulujen 
oppilaina kasvoi ja vuosisadan vaihteessa he olivat useassa koulussa enemmistönä. Tyttöjen 
koulunkäynti kasvoi. Se ei eronnut poikien koulun käynnistä. Koulu kasvatti oppilaista kansalai-
sia. Yhteiskunnalliset oikeudet olivat kuitenkin erilaiset ihmisen sukupuolen ja sosiaalisen ase-



 

 

man mukaan. Kansakoulujen perustamista seurasi kylien yhdistystoiminnan vilkastuminen ja 
kyläläisten poliittinen järjestäytyminen. Ihmiset halusivat päästä osaksi yhteiskuntaa. 
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Avainsanat:  kansakouluasetus 1866, kunnallishallinnon uudistus 1865, kunnallinen itsehallinto, 
kansalaisyhteiskunta



 

 
Esipuhe 

 
Kuopio ja Kuopion maalaiskunta ovat minun sukuni kotiseutua. Aikamatka 
omien isoisovanhempieni ja isovanhempieni lapsuuteen on ollut mielenkiin-
toinen. Isovanhemmillani oli nuorena toiveita opiskella yli kansakoulun ja 
keskikoulun oppimäärän. Heidän opettajansa olivat käyneet kotona suostutte-
lemassa vanhempia, että nämä laittaisivat lapset oppikouluun ja lukioon. 
Perheiden elämäntilanne edellytti kuitenkin töihin menoa. Sukuni perintötari-
nat kuvastavat suomalaisen yhteiskunnan todellisuutta ja niitä lukemattomia 
elämänkohtaloita, joista muodostuu meidän suomalaisten yhteinen historia. 
Kuopion maalaiskunnan tapahtumat valottavat laajempaa kehitystä, jonka 
tuloksena kehittyi moderni kansalaisyhteiskunta.   

Akateemisten opintojen läpivieminen vaatii opiskelijalta monia asioita. 
Yksi tärkeimmistä opintojen onnistumisen kannalta on ohjaajien usko opiske-
lijaan. Olen ollut onnekas, että olen saanut auskultoinnin, laudatur-, lisensi-
aatti- ja tohtoriopintojeni ohjaajaksi professori Sirkka Ahosen. Olen saanut 
osakseni Ahosen laajan oppineisuuden ja pedagogisen viisauden. Häntä on 
minun kiittäminen paljosta. Haluan kiittää professori Jukka Rantalaa viisaista 
ja tiukoista neuvoista, kun hän otti tutkimukseni loppuun saattamisen vastuul-
leen. 

Toiveeni syventää lisensiaattiopintoja väitöskirjaksi mahdollistui Kun-
nallisalan kehittämissäätiön tuella. Säätiö ja sen asiamies Veli Pelkonen an-
saitsevat minulta suuret kiitokset. Tahdon kiitää neuvoista ja keskusteluista 
tohtori Oiva Turpeista, tohtori Kauko Heurua, tohtori Maria Lähteenmäkeä ja 
maisteri Mauri Mönkköstä. Tilastojen työstämisessä taulukoiksi olen saanut 
apua kirjanpitäjä Kaisa Koskiselta. Suomen kieltäni on tarkastanut toimittaja 
Raila Kinnunen. Heille haluan lausua parhaat kiitokset. Tahdon kiittää myös 
esitarkastajia dosentti Anne Ollilaa ja dosentti Risto Ikosta tarkkaan harki-
tuista neuvoista ja ohjeista. 

Kun tulostin tutkimustani, viisivuotias tyttäreni Sofia ihmetteli kirkkaal-
la lapsenäänellään: Mitäs äiti nyt tekee, kun väitöskirja on valmis? Väitöskir-
jan tekeminen on ollut minun ”oma huoneeni”. Se on ollut vuosia kestävä 
projekti, jonka ovat kanssani jakaneet tyttäreni ja mieheni. Rakkaat kiitokset 
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heille tuesta. Kiitokset myös vanhemmilleni. He ovat olleet aina minun suu-
rena tukenani. Omistan väitöskirjani äidilleni ja isälleni. 

 
 

Helsingissä joulukuussa 2005 
 
 
Päivi Lipponen 
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Johdanto 

 
Väitöskirjani aihe kansakoulujen perustaminen kirvoitti useilta aiheeni kysy-
jiltä kommentin: ”Nyt niitä kouluja lakkautetaan”. Monet suurin ponnistuksin 
ja tulisin taisteluin perustetut koulut ovat sulkeneet ovensa viime vuosikym-
meninä. Miten näin on päässyt käymään?  

Keskushallinnon tasolla pyrittiin 1990-luvulla vähentämään valtion 
normiohjausta ja vahvistamaan kuntien itsenäistä päätäntävaltaa. Tämä tapah-
tui vapauttamalla rahoituksen ohjausta ja opetuksen järjestämistä. Tehtä-
väsidonnaisia valtionosuuksia purettiin. Lisäksi keskushallinto katsoi, että 
menoleikkaukset tuli tehdä paikallisella tasolla. Kun valtionosuudet eivät 
enää olleet korvamerkittyjä, kunnat saivat kohdentaa avut parhaaksi katso-
mallaan tavalla. Ajatus oli se, että koska kunnan päättäjät tunsivat koulujen 
olosuhteet, he osaisivat kohdistaa niukat resurssit parhaiten.  

Kuntien itsenäisyyttä vahvistettiin myös koulutuspolitiikassa. Tiukasti 
valtion ohjaamasta koulutuspolitiikasta luovuttiin. Kunnille annettiin enem-
män oikeuksia järjestää peruskouluopetusta. Koulut saivat mahdollisuuden 
erikoistua. Samalla, kun luovuttiin koulupiirijaosta, koulut saivat kilpailla 
oppilaista erikoistumalla. Sallimalla koulujen erikoistumisen, keskushallinto 
pyrki hillitsemään painetta perustaa erityis- ja yksityiskouluja. Se ei halunnut 
julkisen peruskoululaitoksen rinnalle suurta yksityiskouluverkkoa. 

Koululaitos on aina ollut sidoksissa omaan aikaansa ja yhteiskunnan ti-
laan. Suomalainen yhteiskunta ja ajan tarpeet ovat kovin erilaiset nyt kuin 
150 vuotta sitten. Tuolloin Suomen väestö oli eurooppalaisittain katsoen 
heikosti koulutettua. Vuonna 1880 68 oppilasta tuhannesta kävi kansakoulua, 
kun Ruotsissa vastaava osuus oli 705 oppilasta.1 Kansanopetus oli kirkon 
velvollisuus ja heikosti järjestettyä. Toisin on tänä päivänä. Miten oli mah-
dollista, että agraarisessa Suomessa keskushallinnon ja paikallishallinnon 
tasolla päätettiin toteuttaa kansakouluverkon rakentaminen koko maahan? Se 
oli taloudellisesti erittäin suuri hanke. Lisäksi investoinnin tuottoa piti odot-
taa kauan.  

                                                           
1 Lindert 2004, 91–92. 
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Suuri kertomus käynnistyi, kun vuonna 1865 annettiin asetus kunnal-
lishallinnon uudistuksesta ja seuraavana vuonna kansakouluasetus. Kunnal-
lishallinnon uudistuksella keskushallinto tunnusti kansalaisen oikeuden osal-
listua yhteiskunnalliseen päätöksentekoon ja kansakouluasetuksella kansalai-
sen oikeuden saada perustiedot ja -taidot. Asetusten tasolla tarkasteltuna 
yhteiskunnan demokratisoituminen edelsi koululaitoksen perustamista. Kun-
nallisen itsehallinnon uudistus mahdollisti kansakoulujen perustamisen. 
Käynnistivätkö asetusten säätäjät suomalaisen yhteiskunnan modernisaation 
vahingossa? 

1800-luvulla käsitys kansalaisuudesta, mahdollisuudesta osallistua pää-
töksentekoon ja saada perustaidot, oli huomattavasti rajoitetumpi sisällölli-
sesti kuin miten asia tänä päivänä ymmärretään. Vuoden 1866 kansakou-
luasetus ei tarkoittanut koulua, jonka kohderyhmä olisi ollut koko kansa. Kun 
kansakoulun oppilasmäärät kasvoivat 1800-luvulla, vuoden 1872 valtiopäi-
villä esitettiin uhkakuva, että kansakoululaisten älyllinen taso madaltuisi.  

Kunnallishallinnon uudistus rakentui perinteisen talonpoikaisen itsehal-
linnon perustalle. Keskushallinnon päättäjät siirsivät aiemmin seurakuntien 
vastuulla olleet tehtävät kunnan hoidettaviksi. Talonpojat velvoitettiin järjes-
tämään keskushallinnon määräämät palvelut ja keräämään jäseniltään varat 
palvelujen järjestämiseen. Samalla keskushallinto rajasi omaa valtaansa suh-
teessa paikallishallintoon. Keskushallinto rakensi oman organisaation, jolla 
se saattoi kannustaa ja valvoa paikallishallinnon toimintaa.  

Yhdeksi keskushallinnon ja kunnan valtataistelun kentäksi muodostui 
koululaitos. Uudistus teki talonpojista paikallisia päättäjiä, mutta luottivatko 
lainsäätäjät liikaa talonpoikien haluun nähdä keskushallinnon ja paikallishal-
linnon tavoitteet yhtenevinä?  

Kansakouluasetuksella rakennettiin kirkon kansanopetuksen rinnalle 
keskushallinnon ohjaama mutta paikallisesti ylläpidetty kunnallinen kansa-
koulu. Keskushallinto loi kansakoulujen toiminnan tueksi, opetuksen järjes-
tämiseksi ja opetuksen valvomiseksi lainsäädäntöä: opettajien seminaarikou-
lutusta kehitettiin, kansakoululaitoksen ohjaamista varten perustettiin koulu-
toimen ylihallitus ja ylihallituksen alaisuuteen palkattiin kansakouluntarkas-
tajat. Keskushallinto pyrki madaltamaan kuntien kynnystä perustaa kansa-
kouluja osallistumalla koulun perustamiskuluihin, opettajien palkkakustan-
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nuksiin ja myöntämällä kansakouluille taloudellista tukea tarvikehankintoi-
hin. Silti valtiopäivien päättäjät korostivat, että kansakoulu oli kunnan koulu.  

Keskushallinnon päättäjien mielestä koululaitoksen tehtävä oli mahdol-
listaa talonpoikaisväestön osallistuminen ja sitoutuminen yhteiskunnan kehit-
tämiseen. Voidaan ajatella, että kunnallishallinnon uudistus rakensi talonpoi-
kaisväestölle päätöksentekoon osallistumisen instituutiot ja kansakouluasetus 
mahdollisti taidot kansalaisille osallistua ja järjestäytyä. Tutkimuksen tarkoi-
tus on avata prosessia kuinka kunnallisen itsehallinnon päättäjät, talonpojat, 
ottivat vastaan valtiovallan antaman haasteen, kansanopetuksen järjestämi-
sen.   
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1 Tutkimuksen lähtökohdat, tehtävä ja aineisto 

 
1.1 Massakoulutus modernin yhteiskunnan rakentajana 
 
Kansalaisyhteiskunta on moniselitteinen ja vaikeasti määriteltävä käsite, 
mutta tässä tutkimuksessa selvitän sen siten, että modernin kansalaisyhteis-
kunnan muotoutumisessa ihminen tulee tietoiseksi omista oikeuksistaan ja 
velvollisuuksistaan ja käsittää olevansa kansalainen ja yhteiskunnan jäsen. 
Kansalaisena hän omalla osallistumisellaan ja järjestäytymisellään rakentaa 
kansalaisyhteiskuntaa. Kansalaisyhteiskunta tarkoittaa järjestöjä, liikkeitä ja 
toimintaa, jotka eivät ole kunnan tai valtion ylläpitämiä. Se on yhteisön ky-
kyä vaikuttaa asioihin. Tutkimuksessani käsittelen kansalaisyhteiskunnan 
muodostumista kansakoulujen perustamisen kautta.  

Kansalaisyhteiskunnan kehittyminen liittyi kansallisvaltion syntymi-
seen. Kansallisvaltio alkoi hallita alueellisesti määriteltyä ”kansaa” alueensa 
ylimpänä ”kansallisena” hallintovaltana. Kansallisvaltion poliittinen vallan-
käyttö rakentui perustuslakien varaan, ja vallan legitimaatio perustui kansan 
valtiolle antamaan suostumukseen. Virkamiehet kiinnitettiin kansakuntaan, 
valtioon ja lakiin, ja heidän tehtäväkseen tuli panna käytäntöön kansakunnan 
tahtoa edustavia lakeja.2 Paikallinen itsehallinto pyrittiin kytkemään kes-
kushallinnon alaisuuteen, kun virkamiehet tavoittivat pienimmänkin kylän 
jokaisen asukkaan. Valtion virkamiehet alkoivat väestölaskennoin, alkeiskou-
lupakon ja asevelvollisuuden avulla kontrolloida, huolehtia ja valvoa kansa-
laisiaan.3 

Mikä on kansalaisyhteiskunnan ja valtiokäsitteen suhde toisiinsa? Kan-
salaisyhteiskunta tarkoittaa valtiota erityisestä näkökulmasta tarkasteltuna.4 
Päivi Naumanen katsoo, että kansalaisen näkökulmasta kansalaisyhteiskunta 
tarkoittaa kansalaisen autonomiaa ja oikeuksia yhteiskunnan jäsenenä. Kan-
sallisvaltio merkitsee puolestaan kansalaisen velvoitteita ja kuuliaisuutta 
yhteiskunnan jäsenenä.5 J.V. Snellmanin mielestä valtio ja kansalaisyhteis-

                                                           
2 Pekonen 2003, 137–138. 
3 Hobsbawm 1994, 92–93. 
4 Pekonen 2003, 170. 
5 Naumanen 1990, 30. 
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kunta olivat laajuudeltaan ja jäsenmäärältään yhtä. Niiden ero perustui toi-
minnan siveelliseen laatuun. Kun yksilö edisti omia etujaan loukkaamatta 
toisten vapautta, hän oli kansalaisyhteiskunnan jäsen. Kun yksilön toiminnan 
kohde oli valtion etu, hän oli valtion jäsen.6 Snellman siis ajatteli, että ihmi-
sellä on valtion jäsenyys oman osallistumisensa kautta. Snellman ei vastannut 
kysymykseen, jatkuiko jäsenyys, mikäli ihminen ei voinut toimia ja edistää 
yhteistä parasta. Oliko loisen elämä toimintaa yhteiseksi parhaaksi?  

Kun pohditaan, mikä oli kunnallisen itsehallinnon suhde valtion hallin-
toon, voidaan nähdä sillä olevan poliittinen ja oikeudellinen ulottuvuus.7 
Hans Petersin välittäjäteoria on, että valtio antoi kunnalle tehtäviä, jotka 
siirtyivät tällöin valtion tehtävistä kunnan tehtäviksi.8 Täydellinen itsehallinto 
jäi saavuttamatta, mikäli valtiolle jäi kontrolli tai päätösten alistamisvalta 
suhteessa kunnalle siirrettyihin vastuisiin. Valtio saattoi pitää itsellään myös 
valvontavallan paikallisen hallinnon päätösten toteuttamiseen. Lisäksi valtio 
saattoi rahoittaa kuntien toimintaa valtionavuin. 

 
Poliittinen kansa-käsite  

Käsite ”kansa” politisoitui suomalaisessa poliittisessa keskustelussa 1860-
luvulta alkaen. Yhteinen kansa -käsitteellä pyrittiin vahvistamaan kansallisen 
valtion rakenteita, poliittisia instituutioita ja ennen kaikkea laajentamaan 
politiikan piiriä. Kansan nimissä haastettiin vanhat valtarakenteet.9 Kansa-
kunnalla kuvataan poliittista kokonaisuutta. Kansa-käsitettä käytetään kuva-
maan poliittista yhteisöä, kokonaisuutta, joka on erillinen hallitsijasta. Suo-
malaisen politiikan murroksessa 1870-luvulla annettiin kansa-käsitteellä 
poliittisen vallan oikeutukselle uusi perusta. Se voitiin esittää periaatteellise-

                                                           
6 Snellman 1901, 60–61; Kettunen 2003, 182–183. 
7 Rytkölä 1952, 5–6. von Gneist on tutkinut itsehallitsemista. Itsehallitseminen on sitä, että 

kuntaa hallitaan yhteisten lakien mukaan, palkattomien luottamusmiesten avulla ja kunnan 
jäseniltä kootuilla verovaroilla. Hänestä itsehallinto on puolestaan poliittinen käsite, ei oi-
keudellinen. Itsehallinnon oikeudellinen merkitys on se, että hallinnon subjekti on valtiosta 
erillinen julkisoikeudellinen yhteiskunta.   

8 Heuru 2000, 73–74; Rytkölä 1952, 5–6. Rytkölä toteaa, että itsehallinnon poliittinen merki-
tys on siinä, että ihmiset osallistuvat hallintoon palkattomien luottamustehtävien kautta. It-
sehallinnon oikeudellinen merkitys on siinä, että hallinnon subjekti ei ole valtio, vaan valti-
osta erillinen julkisoikeudellinen yhdyskunta. 

9 Liikanen 2003, 280. 
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na haasteena vallanpitäjille.10 Yhteisen kansan edusta tuli poliittisen toimin-
nan tavoite ja onnistumisen mittaaja. 

Ilkka Liikanen toteaa, että kansalaisen käsitteen luoneet sivistyneistön 
edustajat ja käsitteen käyttöön vakiinnuttaneet kansanliikkeiden edustajat 
tiesivät, että Ranskan vallankumouksen jälkeisessä eurooppalaisessa ajatte-
lussa poliittisen täysivaltaisuuden perusta ei ollut kaupunkiyhteisön jäsenyys, 
vaan valtion asukkailleen takaamat oikeudet. Hänestä kansa-käsitteen politi-
sointi voitiin nähdä yhteydessä eurooppalaiseen modernin politiikan perintee-
seen, pyrkimyksiin laajentaa poliittista osallistumista kaikkiin väestöryhmiin 
ja perustuslaillisen oikeusvaltioperiaatteen ja kansallisvaltioaatteen lujittami-
seen. Liikasesta kansa-sanalle rakentuvat käsitteet, kuten kansanvalta ja kan-
sanedustaja, voidaan tulkita osoituksiksi, että kansa-sanaa käyttämällä halut-
tiin viitata ennemmin poliittisiin oikeuksiin ja vallan haastamiseen kuin etni-
seen yhteenkuuluvuuteen.11 

Suomessa valtiokansalaisen kasvattaminen liittyy 1800-luvulla kansal-
lisvaltioaatteen lujittamiseen ja 1900-luvulla kansalaisten yhtäläisiin oikeuk-
siin ja osallistumiseen.    

Kansalaisen käsite liittyi pyrkimyksiin laajentaa poliittista osallistumis-
ta. Valtiopäivillä nelisäätyisyys säilytettiin, mutta edustusoikeutta laajennet-
tiin. Kunnallishallinnon uudistuksella keskushallinto yritti kiinnittää talonpo-
jat tiukemmin kunnallisiksi päättäjiksi. Kuopion maalaiskunnan yhteydessä 
tutkin kuinka valtion aloite otettiin kunnan tasolla vastaan ja miten osallistu-
minen läpäisi erisosiaaliryhmät.   

Eric Hobsbawmin mukaan ihmisten kansallisen tietoisuuden kehittymi-
nen tapahtuu epätasaisesti niin alueellisesti kuin sosiaaliryhmien välillä. Vii-
meisenä kansallisen tietoisuuden piiriin joutuvat työläiset, palvelijat ja talon-
pojat eli ryhmä, jolla on vähiten varallisuutta, opillista sivistystä ja yhteis-
kunnallisia oikeuksia. Hobsbawmin esittämän teorian heikkous on siinä, että 
Pohjoismaiden kohdalla itsenäisten talonpoikien asema oli perinteisesti vahva 
niin varallisuudessa kuin oikeuksien kohdalla.12 Suomi oli agraarinen maa, 

                                                           
10 Liikanen 2003, 282. 
11 Liikanen 2003, 301–302; Naumanen 1990, 26. Naumanen näkee, kansalaisuuden taloudelli-

sesta näkökulmasta. Kansalaisuus oikeuksineen kytkeytyi laajenevaan vaihtoon ja kehitty-
vään markkinatalouteen.  

12 Hobsbawm 1994, 20–21. 
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jossa talonpojat olivat itsenäisiä. Suomessa kansallisen tietoisuuden kehitty-
mistä voidaan tarkastella talonpoikien mutta erityisesti tilattoman väestön 
kautta.  

Kansallisen tietoisuuden kehitys voidaan jakaa kansallisten liikkeiden 
kolmeen vaiheeseen. Ensimmäinen vaihe on kulttuurinen, kirjallinen ja folk-
loristinen. Toisessa vaiheessa ilmaantuvat ensimmäiset ”kansallisen aatteen” 
kannattajat ja ensimmäiset aatteen puolesta käytävän kampanjan alkumerkit. 
Kolmannessa vaiheessa kansalliset ohjelmat saavat joukkokannatusta.13 Tämä 
kolmijako toteutui myös tutkimuskohteena olevassa Kuopion maalaiskunnas-
sa. Ensin alueen sivistyneistön piirissä syntyi valveutumista, mikä teki Kuo-
piosta vahvan kulttuurikeskuksen 1800-luvulla. Toisessa vaiheessa fenno-
maanit yhdistivät kansakoulujen perustamisen kansallisvaltion rakentami-
seen. Kolmannessa vaiheessa talonpojat omaksuivat ”kansallisen tietoisuu-
den” ja aktivoituvat ajamaan yhteisiä kansallisia pyrkimyksiä, mikä vaikutti 
modernin kansalaisyhteiskunnan muotoutumiseen. Teoriaa voi kehittää nel-
jänteen vaiheeseen, jossa kansan enemmistönä oleva tilaton väestö sitoutuu 
kansalaisuuteen ja aktivoituu osallistumaan kansakoulujen perustamiseen ja 
hallintoon.   

Mikä sai ihmiset kokemaan, että he kuuluivat tiettyyn kansaan? Hobs-
bawm siteeraa Massimo d’Azegliota: ”Me olemme tehneet Italian. Nyt mei-
dän täytyy tehdä italialaiset.” Esimerkillä Hobsbawm korostaa protokansalli-
sia siteitä ja niiden syntymistä. Hän tarkoittaa ihmisten yhteenkuuluvuuden 
tunteita, joita valtiot ja kansalliset liikkeet pystyivät käyttämään omiin tarkoi-
tuksiinsa.14 

Valtion näkökulmasta kansalaisten kasvattaminen kansallisvaltiota var-
ten oli tärkeätä toimintaa, mutta oliko kuntahallinnolla sama päämäärä? Ky-
symys yhteisestä päämäärästä on merkittävä, sillä kansalaisten kasvattaminen 
tapahtui koululaitoksen avulla. Valtio sääti asetuksella koulutoiminnan muo-
don ja antoi koulujen perustamiseen valtionapua. Tuesta huolimatta koulujen 
perustamisesta koituvat kustannukset lankesivat suurelta osin kuntien vastat-

                                                           
13 Hobsbawm 1994, 20–21. 
14 Hobsbawm 1994, 54–55, 56–57. Esimerkiksi Neitsyt Maria yhdistää superlokaalina siteenä 

katolilaisia. 
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taviksi. Kuopion maalaisyhteiskunnan yhteydessä selvitän kuinka kunta otti 
valtion tavoitteen omakseen. 

Suomessa fennomaanit tavoittelivat laajojen kansankerrosten mukaantu-
loa. Kansanomaiselle protonationalismille kansallinen kieli ei ollut keskeinen 
elementti, sillä luku- ja kirjoitustaidottomuus olivat yleisiä aikana ennen 
yleistä alkeiskoulutusta ja lisäksi paikallisesti puhuttiin erilaisia murteita. 
Kielen merkitys oli siinä, että se loi keskinäisessä vuorovaikutuksessa olevan 
eliitin. Yhteinen kansallinen kieli rakennettiin tietoisesti, ja kirjapainotaito 
teki siitä ”ikuisempaa” kuin se olikaan. Eliitin kieli iskostettiin viralliseksi 
kieleksi koulutuksen ja hallintokoneiston välityksellä.15 Hobsbawmin teoria 
ei kuitenkaan aivan toteutunut Suomessa. Täällä kansan puhuma suomi, mur-
teista puhdistettuna, tuli kansakoulujen opetuskieleksi eliitin kielen sijasta. 
Suomen kieli kehittyi tasa-arvoiseksi eliitin puhuman ruotsin kanssa. Merkit-
tävää oli se, että Suomen valtiokansalainen puhui ruotsia ja suomea. Kaksi-
kielisyydentaito kosketti kuitenkin pientä osaa suomalaisista. Fennomaaninen 
liike oli aluksi eliitin sisäinen ryhmä, joka pyrki oman asemansa vahvistami-
seen ottamalla oikeudekseen edustaa kansaa ja edistää kansan kieltä.  

Kansakoulu perustettiin kansalaisten kasvattamiseksi, kuten Massimo 
d’Azeglio ehdotti. Pauli Arolan väitöskirjatutkimuksessa Tavoitteena kunnon 
kansalainen, Koulun kansalaisuuskasvatuksen päämäärät eduskunnan kes-
kusteluissa 1917–1924 (2003), nähdään kansalaiskasvatus osana yhteiskun-
nallista vallankäyttöä. Kansalaiskasvatuksen osia olivat kansalaisen asema, 
kansalaisen velvollisuudet ja kansalaisihanne. Arolan mielestä kansalaiskas-
vatus oli poliittisten, uskonnollisten ja yhteiskunnallisten eturyhmien taiste-
lua. Se, joka määritti kansalaiskasvatuksen, kontrolloi kansalaisuutta.16  

Nationalismin joukkokannatus eli kansallisen identiteetin sisäistäminen 
korostui joukkopolitiikan nousun eli politiikan demokratisoitumisen ja mo-
dernin valtion luomisen myötä. Kansallisvaltiolle oli tärkeätä alemman keski-
luokan, pikkuporvariston ja talonpoikien kansallisen identiteetin vahvistumi-
nen, sillä nämä ryhmät kannattivat valtion itsenäistymistä vahvistaakseen 
omaa asemaansa. Hobsbawmin mielestä alempien keskiluokkien määritelmä 
itsestään ei perustunut luokkaan, vaan ajatukseen, että he olivat kunniallisim-

                                                           
15 Hobsbawm 1994, 62, 71–72. 
16 Arola 2003, 5. 
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pia isänmaan tyttäriä ja poikia.17 Suomessa sivistyneistö oli aluksi irrallaan 
kansan suuresta enemmistöstä. Kunnallishallinnon uudistuksissa talonpoikien 
valta kasvoi, kun uudistukset eivät koskettaneet tilatonta väestöä. Talonpoiki-
en sosiaalinen ero tilattomaan väestöön jyrkkeni. Sivistyneistö ja talonpojat 
lähestyivät toisiaan. Samalla tilaton väestö lähentyi poliittisesti työväestön 
suuntaan. Matti Peltosen mukaan säätyraja talonpoikien ja muun maalaisvä-
estön välillä oli suuri. Lisäksi talonpojat olivat eriytyneet suurtilallisiin ja 
pienviljelijöihin.18 Ilmeisesti Suomessa etnisperäinen kansallisvaltiojäsenyyt-
tä korostava ”yhteinen kansa” -käsite muodostui kahdesta kansanosasta, 
joista vain toisella oli yhteiskunnallisia oikeuksia. Kansallisvaltiojäsenyyttä 
välittäväksi tahoksi tarvittiin kansakoulu.  

 
Moderni yhteiskunta ja koulun tehtävä 

Modernisaatio on haasteellinen käsite. Käsitettä voi lähestyä useasta näkö-
kulmasta. Tutkimuksessani määrittelen käsitteen prosessina, joka mahdollisti 
modernin kansalaisyhteiskunnan muotoutumisen kansakoulujen perustamisen 
kautta. Risto Alapuro on tutkinut modernisoitumista yksittäisen tapahtuman 
kautta. Huittisten meijerikahakan kautta hän on avannut näkökulmaa kuinka 
Suomi modernisoitui poliittisesti. Hän on tutkinut kuinka suuret joukot tulivat 
politiikan näyttämölle. Kahakassa ihmiset tekivät yhteistyötä muodollisesti 
tasa-arvoisina, määrittelivät itseään ja muita sekä edistivät yhteiseksi koke-
miaan asioita.19 

Risto Heiskala luetteloi kymmenen modernin yhteiskunnan erityispiir-
rettä. Kuusi ensimmäistä määritelmää luonnehtivat moderneja yhteiskuntia 
ylipäätään. Näitä ovat 1) teollistuminen, jossa tuotannollinen tehokkuus jä-
sentää niukkuuden juontumaan pikemminkin yhteiskunnan kuin luonnonym-
päristön rakenteesta. 2) Talouden ja politiikan erottautuminen omiksi sfää-
reiksi. 3) Markkinaorientoitunut talous, jossa yrityksen ja kotitalouden ero, 
hyödykkeiden tuotanto ja jako tapahtuvat markkinoilla, ja tuotantovälineet 
ovat markkinoiden piirissä. 4) Oikeusvaltio, jossa yhteiskunnallisen tilan 
oikeudellinen säätely on ennakoitavissa. 5) Byrokraattinen valtiokoneisto, jo-

                                                           
17 Hobsbawm 1994,  123, 131–133, 135. 
18 Peltonen 1992, 131–133. 
19 Alapuro 1995, 12. 
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ka jäsentää yhteiskunnallista ja poliittista tilaa. 6) Kommunikaatioympäristö-
jen rakennemuutos. Seuraavat Heiskalan neljä määritelmää ovat ominaisia 
erityisesti länsimaiden moderneille yhteiskunnille, joista modernisoitumis-
prosessit lähtivät liikkeelle. 7) Kansallisvaltio, joka sitoo tietyn valtiobyro-
kratian hallitseman alueen väestön kulttuurisin lojaalisuussitein tähän byro-
kratiaan. 8) Demokratia, jossa jokaisella ihmisellä on luovuttamattomat oi-
keudet osallistua yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. 9) Atomistinen minä-
identifikaation muoto, jossa yhteiskunnan perussolu on yksilö. 10) Maallis-
tuminen, jossa olemassaolon tarkoitus-pohdinnat määrittyvät yksityisiksi 
kysymyksiksi.20 Määritelmät soveltuvat osittain 1800-luvun Suomeen. Suomi 
ei ollut kansallisvaltio, mutta sillä oli vahva autonominen asema ja oma hal-
lintokoneisto. Suomi oli agraarinen maa. Se sääteli talouden ja yhteiskunnan 
rakenteita. Maanomistus määritti ihmisen oikeuden osallistua paikallishallin-
toon ja valtiopäivätyöskentelyyn. Kansalaisten oikeutta osallistua yhteiskun-
nalliseen päätöksentekoon laajennettiin niin kunnallishallinnon uudistuksilla 
vuonna 1865 ja eduskuntauudistuksella vuonna 1906.   

Andy Green ja John Boli pohtivat tutkimuksissaan kuitenkin käynnisti-
kö koululaitos modernisaatiota vai oliko se modernisaation tuotosta.21 Koulu-
laitoksen synty oli osa modernin kansalaisyhteiskunnan syntyä. Lapsista 
haluttiin kasvattaa moderneja kansalaisia. Sosialisaation välineeksi valittiin 
koululaitos. Mahdollistiko koulujen perustaminen kansalaisyhteiskunnan syn-
nyn vai mahdollistiko kansalaisyhteiskunnan syntyminen kansakoulujen pe-
rustamisen?  

Perinteisesti kansakoulujen perustaminen on nähty valistuksen aikaan-
saannokseksi. Valistusfilosofian aatteet vaikuttivat kasvatusajattelun kehityk-
seen. Ne puolsivat vapautta ja älyllistä kehitystä. Koulut olivat kuitenkin 
perustamisaikansa arvojen leimaamia, joten kansakouluihin kohdistetut aat-
teelliset ihanteet eivät aina toteutuneet. Jyrkimmillään on esitetty, että valis-
tuksen ihanteet kääntyivät kontrollivaateiksi: kansakoulut olivat enemmän 
huolestuneita rahvaan sosiaalisesta kontrollista, moraalista ja poliittisesta 

                                                           
20 Heiskala 2000, 11–15. 
21 Boli 1989, 249–259; Green 1990, 309–312. 
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myötämielisyydestä kuin heidän henkisestä vapauttamisestaan.22 Kontrolli-
teoriaa käsitellään tutkimuksessa edempänä. 

Sosiologit ovat pohtineet sosiaalista integraatiota. Funktionalistisen teo-
rian mukaan yhteiskunnan monimutkaistuminen ja työvoiman erikoistuminen 
synnyttivät kaksi ongelmaa. Tarvittiin uusi perusta sosiaaliselle integraatiolle 
ja toiseksi tarvittiin väline kouluttaa yksilö ammattiin. Sosiaalinen integraatio 
mahdollisti yksilön identiteetin, antoi perustan yhteisöllisyydelle ja kasvatti 
isänmaallista tunnetta. Ammattien erikoistuminen teki mahdottomaksi perin-
teisen sosialisaation perheen piirissä. Koululaitoksen tehtäväksi tuli kasvattaa 
ammattitaitoista työvoimaa. Samalla kun koulutus eriytti lapset ammatteihin, 
se kiinnitti heidät yhteiseen kulttuuriin. Lisäksi yhteiskunnan uudistuminen 
edellytti asiantuntijoiden ottavan vastuun sosialisaatiosta, jotta lapset saatai-
siin kasvatetuksi aikuisuuteen laajoin tiedoin ja taidoin.23  

Funktionalistisen teorian heikkous on siinä, että teollistumisen varhai-
sessa vaiheessa työntekijä tarvitsi vain vähäisiä teknisiä taitoja. Toisaalta 
teollinen vallankumous alkoi maissa, joissa luku- ja kirjoitustaito oli jo tietyl-
lä tasolla. Teollistumisen toisessa vaiheessa luku- ja kirjoitustaito tulivat 
tärkeimmiksi uusien taitojen jakajina.24  

Yhteiskunnan muuttuessa modernit organisoitumisen muodot vaativat 
yksilöllisiä taitoja, joita perhepiirissä ei voitu enää siirtää. Koulun käyneet 
lapset oppivat luku- ja kirjoitustaidon lisäksi arvoja, asenteita ja käyttäyty-
mistapoja, jotka olivat merkityksellisiä heidän myöhemmälle kehitykselleen 
ja koko maan tulevaisuudelle. Moderni valtio tarvitsi osallistuvia kansalaisia, 
jotka pitivät huolta julkisista asioista ja hoitivat vastuita yhteisön jäseninä. 
Modernit instituutiot tarvitsivat ihmisiä, jotka osasivat noudattaa abstrakteja 
sääntöjä ja tehdä päätelmiä objektiivisesti.25 

Talcott Parsons näki koulut lasten sosialisaation välineinä monimutkais-
tuvassa yhteiskunnassa. Hän kohdisti huomionsa sosiaalisiin normeihin ja 
arvoihin. Koulussa oppilas kasvaa vastuulliseen kansalaisuuteen. Hänen on 
kunnioitettava opettajaa, opittava huomioimaan oppilastoverit ja tekemään 

                                                           
22 Green 1990, 31–32. 
23 Durkheim 1973, 49, 73, 79, 144–157; Boli 1989, 11–12; Green 1990, 36–37. 
24 Green 1990, 40–41. 
25 Inkels, Smith 1974, 3–4, 143; Fägerlind 1983, 17, 48. 
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yhteistyötä.26 Oppilaan täytyy kehittää itsessään luonteenpiirteitä kuten täs-
mällisyyttä, tuotteliaisuutta, kurinalaisuutta ja lojaalisuutta, joita häneltä 
vaaditaan aikuisena. Hänen on myös ymmärrettävä demokraattisen poliittisen 
järjestelmän sääntöjä, oikeuksia ja velvollisuuksia.27  

Kansakoulujen perustaminen on nähty myös pyrkimyksenä harjoittaa 
yhteiskunnallista kontrollia. Kaupungistuminen ja proletarisoituminen muut-
tivat perherakennetta. Perheet irtosivat perinteisestä patriarkaalisesta kontrol-
lista. Työssä käyvät lapset olivat alttiina kaupunkielämän ja työn vaikutuksil-
le, kun he olivat vanhempien hoidon ja kasvatuksen ulottumattomissa.28 
Kontrolliteoriaan liittyi se, että proletarisoituminen ja uudet arvot koettiin 
uhkana vallitseville oloille. Koululaitos nähtiin keinoksi valvoa rahvasta. 
Kansakoulu syntyi sosialisaatiokontrollin tarpeesta. Bengt Sandin päätteli 
tutkittuaan köyhien lasten asemaa, että kaikki alempien luokkien lapset koet-
tiin uhaksi yhteiskunnan tasapainoiselle kehitykselle. Koulu-uudistukset oli-
vat 1800-luvun alkupuolella vahvasti sidoksissa köyhäinhoidon uudistami-
seen. Lasten kohdalla koulujen nähtiin vastaavan siihen tarpeeseen, joka 
syntyi työssäkäyvien vanhempien poissaolosta tai vanhempien vastuutto-
muudesta.29  

Koulutus on nähty myös keinona määrittää ihmisen yhteiskunnallinen 
arvo. Randall Collinsin teorian perusteella koulutus oli väline 1800-luvulla 
ylläpitää sosiaalista hierarkiaa ja epäsuorasti kontrolloida alempia luokkia 
koulutuksen kautta ja rajoittaa heidän mahdollisuuksiaan arvostetumpiin 
ammatteihin ja sosiaaliseen nousuun.30 Koulujen oppikirjoja tutkinut Herbert 
Tingsten huomioi, että koulujen oppikirjat 1800–1900 -luvuilla legitimoivat 
vallitsevaa poliittista järjestelmää.31 Osmo Kivinen on kirjoittanut saman-
suuntaisesti, että Suomessa sääty-yhteiskunnan aikana ajatus säädyssä pysy-
misestä ilmeni ajan koululaitoksessa.32 Ilmeisesti 1800-luvulla ei tiedostettu 

                                                           
26 Parsons 1959, 303–304, 318. 
27 Boli 1989, 12; Naumanen 1990, 88. Naumanen huomioi, että talous vaikutti myös kansalai-

suuden ihannemääreisiin. Ihmiselle iskostettiin kouluopetuksen kautta arvoiksi kuinka tul-
laan toimeen omillaan. 

28 Green 1990, 48–51. 
29 Sandin 1986, 180–86, 195–196; Isling 1980, 190–111, 113–114. 
30 Collins 1971, 1003–1004, 1008–1014. 
31 Tingsten  1969, 102–113. 
32 Kivinen 1988, 24–26. 
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koululaitoksen ja modernisaation yhtyettä, vaan koululaitos haluttiin nähdä 
sosiaalista hierarkiaa säilyttävänä voimana.  

Boli toteaa, että edistykselliset talonpojat alkoivat kannattaa ”koulua”, 
jossa he oppisivat sellaisia aineita, joita he tarvitsisivat nopeasti muuttuvassa 
ja kaupallistuvassa maataloudessa. Koulu antaisi heille taidot myös osallistua 
poliittiseen toimintaan.33 

Koulun tarkoitus oli edistää tasa-arvoa. Sen tuli vähentää luokkaeroa 
ensinnäkin teollisuustyöväestön ja käsityöläisten välillä ja toisaltaan näiden ja 
säätyläisten välillä.34 Bolin mukaan erityisesti tasa-arvoisuus oli koululaitok-
sen läpäisevä ajatus. Perustettavat koulut olivat hyvin yhdenmukaisia. Niissä 
ei ollut erilaisia koulutusohjelmia. Lisäksi eri uskontojen parissa toimivilla 
kouluilla oli pitkälti samanlaiset opetussuunnitelmat.35 Bolin mukaan tasa-
arvovaatimuksen perusta oli se, että kaikilla yksilöillä oli oikeus kansalaisuu-
teen. Hänen mielestään tasa-arvoisuus toteutuisi pakollisuuden kautta. Pakol-
lisuus edisti hyvinvointia ja kansallista valtiomuotoa sekä yksilön hyvinvoin-
tia ja menestystä. Koulusta tuli lasten siirtymäriitti: sen suorittamalla nuori 
sai kansalaisuuden. Kansallisen valtiomuodon menestys riippui lasten muun-
tumisesta kunnon kansalaisiksi.36  

 
 

1.2 Tutkimustehtävä 
 

Risto Alapuro on tutkinut modernin poliittisen Suomen syntyä yhden paikka-
kunnan näkökulmasta kysyen, miten kansallinen tilanne ilmeni paikallisella 
tasolla. Hänen päätelmänsä on se, että reagoiminen kriiseihin on Suomen 
poliittisen modernisaation tyypillinen piirre. ”Ihmiset tulivat osaksi koko 
maata ja sen politiikkaa paikallisesti.”37 Kuopion maalaiskunnassa keskushal-
linnon lakialoite haastoi paikallisen ja pysähtyneen olotilan. Tämä synnytti 
paikallisen väestön parissa reagointia, kuten innostusta, yhteistyötä ja torjun-

                                                           
33 Boli 1989, 21. 
34 Thunander 1946, 404–405. 
35 Boli 1989, 21–27, 44; Green 1990, 55–58. 
36 Boli 1989, 44–50. 
37 Alapuro 1995, 14–15. 



15 

 

taa. Ihmiset saivat kansallisen identiteetin paikallisen osallistumisen ja kou-
luopetuksen avulla. Heistä tuli kansalaisia.  

Kunnissa ihmiset osallistuivat kuntakokouksiin päättääkseen kansakou-
lupiirien perustamisesta. Kylien tasolla ihmiset järjestivät kyläkokouksia, 
perustivat kansakouluja, rakensivat ja ylläpitivät niitä. Se oli paikallisen tason 
reagointia kansalliseen ja keskushallinnon poliittiseen päätöksentekoon. Pai-
kallisella tasolla toimien ihmiset tulivat osaksi koko maata ja sen politiikkaa. 
He eivät voineet vaikuttaa kansakoulun aatteelliseen sisältöön, mutta perus-
tamalla tai olemalla perustamatta kansakouluja he reagoivat koulutuspolitiik-
kaan. Vuoden 1866 kansakouluasetus velvoitti perustamaan kansakouluja 
vain kaupunkeihin. Maaseudulla kansakoulujen perustaminen jäi vapaaehtoi-
suuden varaan. 

Tutkimuskohteenani on Kuopion maalaiskunta Kuopion läänissä. Pää-
kysymykseni on, miten Kuopion maalaiskunnan kuntakokous ja kyläyhteisöt 
reagoivat keskushallinnon tavoitteeseen perustaa kouluja ja miten tavoite 
toteutui. Tutkimustehtäväni voi jakaa kahteen osaan: kunnallisen itsehallin-
non tarkasteluun ja tarkasteluun kuinka kansakoulujen perustaminen koetteli 
kunnallista itsehallintoa. 

Luvussa kaksi tutkin miten keskushallinnon ja kunnallisen itsehallinnon 
valtasuhde rakentui ja ketkä olivat päätösvaltaisia kansalaisia. Kuntakokouk-
sessa äänioikeus oli maanomistajilla, mutta he olivat pieniosa alueen koko 
väestöstä. Kyläkokouksessa ei ollut vastaavia osallistumisrajoituksia. Kun-
nalliseen itsehallintoon liittyvä kysymys kansalaisuudesta on merkittävä. 
Väestö oli jaettu kahteen osaan. Kunnallisen itsehallinnon tehtäväksi tuli 
perustaa kansakouluja kansalaisten kasvattamiseksi. Miten suhtautuminen 
koulun perustamiseen ilmeni äänioikeutetun väestön ja sitä vailla olevan 
väestön välillä?  

 Luvussa kolme tutkin kansakouluaatetta ja sitä miten kansakoulutyö 
erosi perinteisestä kirkollisesta kansanopetuksesta. Keskushallinnolla, kun-
nalla ja kyläyhteisöillä oli tarkoin suunniteltu, tärkeä tehtävä kansakoulun 
perustamisessa ja toiminnan käynnistämisessä. Luotettiinko keskushallinnon 
tasolla liian paljon talonpoikien vapaaehtoisuuteen perustaa kouluja?  

Kuopion maalaiskuntaan perustettiin 27 kansakoulua. Luvuissa kaksi ja 
kolme tarkastelunäkökulmani on kansallisella tasolla. Luvussa neljä tutkin 
asioita paikallisesti, Kuopion maalaiskunnan tasolla. Miten alueen väestölli-
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nen ja taloudellinen tilanne vaikuttivat kuntakokouksen ja kyläyhteisöiden 
tahtoon perustaan kouluja. Koulujen perustamisen olen jakanut ajallisesti 
kolmeen ryhmään kansakouluasetuksen säätämisen, maalaiskunnan piirijaon 
vapauttamisen ja piirijakoasetuksen säätämisen perusteella. Millaisia erityis-
piirteitä koulujen perustamisessa oli eri vaiheissa? Lukuun sisältyy laaja 
tilastoaineisto, jossa ilmenee mitkä sosiaaliryhmät ottivat koulut omakseen ja 
kuinka oppilaat sitoutuivat koulun käyntiin.  

Luvussa viisi tarkastelen, kuinka kansakoulujen perustaminen haastoi 
kunnallishallinnon. Valtion ja paikallisen itsehallinnon suhde ilmeni kansa-
kouluasiassa. Talonpojat, tilattomat ja säätyläiset suhtautuivat kansalaisyh-
teiskunnan muotoutumiseen kukin omista lähtökohdistaan. Kansakouluhan-
keen eteneminen ja koulujen perustaminen riippui eri ryhmien pyrkimysten 
kohtaamisesta. Miten tämä prosessi koetteli kunnallishallintoa?  

Tutkimuksen ajallinen rajaus käsittää ajan 1800-luvun puolivälistä vuo-
teen 1907. Tänä aikana Kuopion maalaiskunnassa toteutettiin kunnallinen 
itsehallinnon uudistus ja perustettiin ensimmäiset kansakoulut. Koska tutki-
musajanjakso kattaa lähes 40 vuotta alkuinnostuksesta kansakoulun aseman 
vakiintumiseen, ajanjakson aikana selkiytyvät myös mahdolliset siirtymät 
oppilaiden sukupuolen ja sosiaalisen taustan mukaan. Vuosi 1907 on tarkas-
telujakson rajana selkeä niin kunnallishallinnon näkökulmasta kuin koulujen 
perustamisen näkökulmasta tarkasteltuna. Vuonna 1907 käynnistettiin Kuo-
pion maalaiskunnassa valtuuston perustaminen. Tämä merkitsi kuntakokouk-
sen toiminnan ja päättäjien koostumuksen muuttumista. Vuonna 1907 kansa-
koulujen hallintoa ryhdyttiin uusimaan. Koulujen lukumäärän kasvu oli li-
sännyt koulujen hallinnon eroja. Kuntakokous halusi tehostaa ja yhtenäistää 
hallintoa. Vuoden 1898 piirijakoasetuksen tuoma muutos kansakoulujen 
perustamisessa ilmeni selvästi vuoteen 1907 mennessä. Muutokset oppilas-
määrissä ja oppilaiden sosiaalisessa taustassa olivat vakiintuneet vuoteen 
1907 mennessä. 

Tutkimuksen rajaan Kuopion maalaiskuntaan, joka 1800-luvun lopulla 
oli väkiluvultaan maan suurimpia maalaiskuntia ja sen väestötiheys oli Savon 
korkeimpia. Tutkimuskohteenani ovat olleet kaikki Kuopion maalaiskunnan 
kylät, joihin perustettiin vuosina 1872–1907 kansakoulu. Hankkeen toimi-
joista keskityn paikalliselle tasolle eri sosiaaliryhmiin: säätyläisiin, talonpoi-
kiin ja tilattomiin. Sen sijaan kirkon ja uuden toimijaryhmän, opettajat, jätän 
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ulkopuolelle. Kirkko keskittyi oman kansanopetuksensa edistämiseen ja opet-
tajien asema ei noussut erityisemmin esille kuntakokousten pöytäkirjoissa, 
kyläkokouksien pöytäkirjoissa, sanomalehtiartikkeleissa eikä kansakoulujen 
johtokuntien pöytäkirjoissa.  

Tutkimalla asiaa paikallisesti pyrin valottamaan valtakunnallista hanket-
ta. Mahdollistiko koulujen perustaminen kansalaisyhteiskunnan synnyn, vai 
menikö kehitys toisinpäin siten, että kansalaisyhteiskunnan syntyminen ja 
yhteiskunnan demokratisoituminen vasta mahdollistivat kansakoulujen perus-
tamisen? Esitettyjen rajausten puitteissa käy ilmi, kuinka kansakoululaitoksen 
kehittyminen edisti modernin Suomen syntyä. 

 
 

1.3 Lähteet ja metodi 
 

Lähteet 

Keskeistä materiaaliani ovat Kuopion maalaiskunnan kuntakokousten pöytä-
kirjat vuosilta 1865 -1907 ja kuntakokousta edeltäneen seurakunnan pitäjän-
kokouksen pöytäkirjat vuosilta 1865–1867. Pitäjänkokouksen pöytäkirjat 
selvittävät kunnallishallinnon uudistuksen toimeenpanoa Kuopion maaseura-
kunnassa. Kuntakokousten pöytäkirjat selvittävät paikallishallinnon päätök-
sentekoa kansakouluja perustettaessa. Lähdemateriaalin etu on siinä, että 
pöytäkirjat kertovat tarkasti, luotettavasti ja kronologisesti, mitä kuntakoko-
uksessa päätettiin. Pöytäkirjat ovat tiukasti asiakeskeisiä. Tämä kaavamai-
suus on tavallaan lähdemateriaalini heikkous. Yksittäisten ihmisten värikkäät 
puheenvuorot eivät pääse esille. Tunteiden kuumetessa tyydytään ilmauksiin 
”vastustus” ja ”keskustelu”. Pöytäkirjat ovat ilmeisesti säätyläisten kirjoitta-
mia, sillä niiden käsiala on harjaantunutta. Tämä selittää sen, että pöytäkir-
jaan merkittävät asiat suodattuivat tietyn seulan kautta. Pöytäkirjoissa ei 
kommentoida poliittisia tapahtumia. Paljon monimuotoisemman ja värik-
käämmän kuvan pidetyistä kokouksista saa paikallisten lehtien uutisista. 
Toimittaja saivat seurata kuntakokouksia, joten kokouksen pöytäkirjamerkin-
töjä on voinut rinnastaa kokouksista kirjoitettuihin artikkeleihin. 

Kunnassa käytyä kunnallishallintoon ja kansakoulujen perustamiseen 
liittyvää keskustelua selvitän alueen sanomalehtien Kuopion Sanomat, Tapio, 
Savo ja Savo - Karjala, avulla. Tapio ilmestyi vuosina 1861–1876, 1877–



18 

 

1888. Lehden toimittajana oli alkuvuosina Edvin Nylander, joka oli merkittä-
vä ja monipuolinen vaikuttaja Kuopion maalaiskunnassa. Savo-lehti perustet-
tiin vuonna 1879. Tapio yhdistettiin Savo-lehteen vuonna 1889. Savon en-
simmäisenä päätoimittaja oli A. Kuokkanen vuosina 1879–1886, ja häntä 
seurasi tehtävässä Juhani Aho. Lehti lakkautettiin vuonna 1891, ja sen tilalle 
tuli Uusi Savo, kunnes vuonna 1904 lehti nimettiin Otavaksi. Savo - Karjala -
lehti ilmestyi vuosina 1888–1901. Lehden vastaava toimittaja oli alkuaikoina 
O.J. Cantell. Hänen jälkeensä tuli tehtävään Bruno Granit, joka toimi päätoi-
mittajana useampaan otteeseen. Granit oli Nylanderin ohella merkittävä vai-
kuttaja Kuopion maalaiskunnassa. Savo - Karjala lakkautettiin vuonna 1901. 
Kuopion Sanomat ilmestyi vuosina 1856–1857 ja 1880–1882. Sen päätoimit-
taja oli Tapio-lehdestä tuttu Edvin Nylander vuosina 1881–1882.  

Kansanopetukseen, kansakoulunopettajiin, kansakoulun ja kiertokoulun 
suhteeseen liittyvää keskustelua olen tutkinut kasvatukseen ja koulutukseen 
erikoistuneen lehdistön kautta. Näitä lähteitä ovat olleet Koti ja koulu vuodel-
ta 1862 ja Kansakoulunlehden vuosikerrat. Materiaalinani ovat olleet myös 
kansakoulunopettajien julkiset Suomen kansakoulukokousten pöytäkirjat 
vuosilta 1869–1899, piiritarkastajien kokousten pöytäkirjat vuodelta 1899 ja 
valtiopäiväkeskustelut. 

Valtiopäivillä keskusteltiin vilkkaasti kansakoulun eduista, uhista, kir-
kon roolista, kunnan ja valtion vastuun jaosta kansakouluja perustettaessa ja 
opettajien palkkauksesta päätettäessä. Valtiopäiväkeskusteluja olen tutkinut 
vuodelta 1862, pappissäädyn valtiopäiväkeskusteluja vuosilta 1885–1897 ja 
talonpoikaissäädyn vuosilta 1863–1897. Kansakouluasetukseen liittyen olen 
käyttänyt lähteinä Tuomiokapitulien lausuntoja kansanopetuksen järjestämi-
sestä Suomessa ja Snellmanin kansakouluasetukseen liittämän vastalauseen. 
Ne kertovat valinneista arvoista ja siitä, mikä koettiin normaalina ja epänor-
maalina.  

Kuopion maalaiskunnan kansakoulujen historiaa olen tutkinut kansa-
koulujen omista arkistoista. Tutkimuksessani olen käyttänyt lähteenä kansa-
koulun johtokuntien, kansakoulupiirien ja kyläkunnan kokousten pöytäkirjoja 
ja kansakoulujen perustamista varten pidettyjä pöytäkirjoja. Käytössäni ovat 
olleet vuosijuhlahistoriikki Hirvilahdelta ja Hiltulanlahden kansakouluopetta-
jan Jorma Koivusalon kirjoittama lyhyt muistelo. Kyläkokousten ja kansa-
koulujen johtokuntien pöytäkirjat, asiapaperit ja muistilaput kertovat yksityi-
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sistä toimijoista ja arjen pienistä tapahtumista. Tämän lähdemateriaalin heik-
kous on ollut arkistojen satunnainen säilyminen. Koulujen johtokuntien pöy-
täkirjat ovat sisällöltään myös hyvin toteavia ja niukkoja. Niissä ei raportoida 
kokousväen keskustelua tai yksittäisiä mielipiteitä. Pöytäkirjat ovat ilmeisesti 
säätyläisten kirjoittamia tai ainakin koulutettujen ihmisten tekemiä, sillä 
pöytäkirjat ovat harjaantuneella käsialalla kirjoitettuja. Virallisten pöytäkirjo-
jen ja vapaamuotoisten arpajaisluetteloiden ja lahjoitusluetteloiden käsiala ja 
oikeakielisyys vaihtelevat suuresti. Sama ero toistuu myös virallisen tekstin 
ja allekirjoitusten välillä. Pöytäkirjanpitäjät pystyivät kontrolloimaan sitä, 
mitä asioita kirjattiin kokouksesta ylös. Lähdemateriaalin rajoituksena on 
ollut myös se, että henkilökohtaisia kirjeitä, juhlapuheita tai päiväkirjoja ei 
ole säilynyt. Maaseudun väestön heikko kirjoitustaito ja vähäinen tottumus 
tuottaa kirjallista materiaalia selittävät henkilökohtaisen lähdemateriaalin 
vähäisyyden. Tällaisen lähdemateriaalin niukkuus kertoo myös arjen histori-
asta, eli vain viralliseksi luokiteltu asiapaperi on arkistoitu. Sanomalehtien 
artikkelit ovat kuitenkin tuoneet lisätietoa siitä, mitä koulujen avajaisissa tai 
vuositutkintokuulustelussa tapahtui.  

Kansakoulutarkastajien tekemät Kuopion maalaiskunnan kansakoulujen 
vuosikertomukset ovat olleet tärkeä lähdemateriaali. Niissä on raportoitu 
kansakoulujen toiminnasta ja oppilasmääristä. Vuosikertomukset kattavat 
alueen kansakoulut niiden perustamisesta vuoteen 1907 asti. Tarkastajan 
kertomus kansakoulun toiminnasta viiden vuoden ajalta on Jännevirralta ja 
Riistavedeltä. Tarkastajien raportit muodostuvat kaavakkeista, jotka olivat 
pikkutarkkoja ja tilastointia varten laadittuja. Kaavakkeet muuttuivat säännöl-
lisesti. Muutosten seurauksena tarkastajien vapaa kerronta väheni ja tyrehtyi 
lopulta pelkiksi ei-toteamuksiksi. Vuosikertomukset kuvasivat ainakin sitä 
totuutta, joka haluttiin kertoa koulusta viranomaisille. Oppilaiden sosiaalinen 
tausta luokiteltiin neljään ryhmään. Ensimmäisessä ryhmässä oppilaan van-
hemmat kuuluivat virkamiehiin, tehtailijoihin ja kauppiaisiin. Toisena ryh-
mänä olivat talolliset, kolmantena tehtaan työväki ja viimeisenä ryhmänä oli 
tilaton rahvas ja torpparit.  

Kuopion maalaiskunnan väestön lukutaitoa ja sivistysoloja olen tutkinut 
piispantarkastuskertomuksista ja niihin liittyneistä tausta-aineistoista, tuomi-
kapitulien tilastoista vuodelta 1874, kinkeripäiväkirjoista ja pöytäkirjoista 
vuosilta 1865–1905 sekä rippikirjoista vuosilta 1864–1900. Kinkeripäiväkir-
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jojen ongelmana oli se, että ne ovat hyvin niukkatietoisia. Yleensä niissä 
todettiin lukutaito melko välttäväksi, luetteloitiin lisäopetusta tarvitsevien 
nimet ja nuhdeltiin huonomaineisia. Rippikirjoihin merkittiin ihmisen luku-
taito rastilla. Jos rasti oli kokonainen, henkilön lukutaito oli hyvä. Mitä 
enemmän sakaroita rastista puuttui, sitä heikompi ihmisen lukutaito oli. Hei-
kon lukutaidon omasivat pääsääntöisesti iäkkäät henkilöt, joiden syntymä-
vuosi oli 1700-luvun lopussa tai 1800-luvun alussa. Lukutaito parani selvästi, 
jos henkilö oli syntynyt 1840-luvun lopulla tai 1850-luvulla.38 Lukutaidon 
merkitseminen muuttui numeraaliseksi yhdestä neljään vanhan ruksi-mer-
kinnän sijasta vuoden 1881–1890 rippikirjoissa.39 Rippikirjat kertoivat kylän 
lukutaidon tason lisäksi kansanopetuksen vaikutuksesta alueella.  

Kunnan ja valtion suhdetta olen tutkinut kuvernöörin kertomuksista. 
Kuvernöörin kertomusten heikkoutena on laaja-alaisuus, sillä ne käsittelevät 
koko lääniä eivätkä anna yksityiskohtaista tietoa Kuopion maalaiskunnan 
tilanteesta. Sen takia olen painottanut tutkimuksessani kuvernöörin kertomus-
ten tausta-aineistoa eli aineistoa, josta kuvernöörin kertomus koottiin. Olen 
käyttänyt tutkimuksessani myös kruununvoudin vuosikertomuksia. Niidenkin 
heikkoutena on kaavamaisuus eivätkä ne anna kovin yksityiskohtaista tietoa 
juuri Kuopion maalaiskunnan asioista. Kunnallisesta itsehallinnosta, valtion 
hallinnosta ja kansakoulujen perustamiseen liittyvästä vallankäytöstä antavat 
tietoa Kuopion maalaiskunnan kansalaisten kuvernöörille tekemät valitukset. 
Valituksiin sisältyivät selvitykset, kuvernöörin päätökset ja lääninhallituksen 
saamat lausunnot. Valituksista selviää, millaisia kiistoja koulujen perustami-
nen synnytti kunnan alueella. 

Jokaisen tutkittavan kylän kohdalla olen selvittänyt kylän sosioekono-
misen koostumuksen vuoden 1875 henkikirjan mukaan, jotta kylät olisivat 
yhteismitallisesti verrattavissa toistensa kanssa. Vuosisadan vaihteessa perus-
tettujen kansakoulujen oppilaiden sosiaalista jakautumista olen verrannut 
myös kylän vuoden 1900 henkikirjan tietoihin. Henkikirjojen tiedot olen ja-
kanut neljään ryhmään: talollisiin, tilattomiin eli ihmisiin, joilla on suhde 
maahan, työväestöön, kurjiin. Kansakoulujen vuosikertomusten ja henkikirjo-
jen vertaamisen ongelma on se, että vuosikertomuksissa laskettiin yhdeksi 

                                                           
38 Kuopion maaseurakunnan, Kehvon rippikirjat 1864–1873.  
39 Kuopion maaseurakunta, Hirvilahden rippikirjat vuosilta 1881–1890. 
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ryhmäksi torpparit, vuokraajat, mäkitupalaiset ja tilojen työvoima, vaikka 
kylän tasolla näiden ryhmien sosiaalinen ja ekonominen asema erosi suuresti 
toisistaan. Toinen ongelma on se, että vuoden 1900 henkikirjassa ei mainita 
enää työväestöä, vaan puhutaan loisväestöstä. 

Voidaan olettaa, että keskushallinnon tasolla vuosikertomuslomakkei-
den laadintaa ohjasi käsitys kansakoulusta talollisten lasten kouluna. Maa-
seudulla asuva tilaton väestö nähtiin yhtenäisenä rahvaana, vaikka osalla 
heistä olisi ollut yhteys viljeltyyn maahan. Kylissä suurin väestöryhmä oli 
tilojen palvelusväki ja heidän lapsensa. Nämä käsityöläisten, työmiesten, 
renkien, piikojen, muonamiesten, loisten ja kurjaliston lapset jäivät tavallaan 
vuosikertomusten luokittelun ulkopuolelle, sillä he eivät olleet tilattomia. 
Heillä ei ollut yhteyttä maahan.  

Kylien sosioekonomista rakennetta olen selvittänyt myös vuonna 1901 
Kuopion läänissä tietoja keränneen ”Tilattoman väestön alakomitean” taus-
tamateriaalin avulla. Komitea selvitti hyvin tarkasti 1.9.1901 Kuopion maa-
seurakunnassa asuvat ruokakunnat ja niiden taloudelliset olot. Lähteen on-
gelma on se, että siinä ihmisiä käsitellään ruokakuntina, joihin kuului elättä-
jän lisäksi palkollisia. Lähteen etuna on se, että ruokakuntatietojen pohjalta 
käy selville viljeltyjen peltopinta-alojen suuruus. Väestön olen jakanut 10 
hehtaarin viljeltyä peltopinta-alarajaa käyttäen pientilallisiin ja talollisiin.  

Olen käyttänyt tutkimuksessani Keisarillisen Majesteetin Armollisia 
asetuksia. Asetuksista selviää kuinka kunnallishallinto maaseudulla haluttiin 
järjestää, miten kansakoulun hallinto ja valvonta jaettiin kunnan ja valtion 
kesken ja miten kunnat velvoitettiin perustamaan kansakouluja. Asetusten 
säätämistä edelsi komiteatyöskentely ja valtiopäiväkeskustelu. Komiteamie-
tinnöistä selviää, millainen tilanne Suomessa vallitsi ja millaisia toimia valtio 
edellytti kunnilta ongelmien korjaamiseksi. Valtiopäiväkeskusteluista selviä-
vät edustajien yksittäiset mielipiteet.  

 
Metodi 

Tutkimuksessa paikallista kehitystä käytetään valottamaan valtakunnallista 
hanketta. Metodina käytän historiantutkimuksen tavanomaista lähdekritiik-
kiä. Tutkimukseni on saanut virikkeitä mikrohistoriallisesta tutkimusotteesta 
aihevalinnan, lähtökohtien, lähteiden ja metodin kannalta. Tutkimuksessani 
pyrin etsimään erilaisia toimijoita, jotka edistivät kansakoulujen perustamista 
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yksittäisessä pitäjässä, odotuksin, että kansakoulujen perustaminen ei ollut 
1870-luvulla massojen liike, vaan että se oli maaseudulla yksittäisten kansa-
kouluaatteen kannattajien työn tulosta. Kunnallisen vallankäytön lisäksi tut-
kin vallankäyttöä kyläkokousten ja kansakoulun johtokuntien päättäjien pa-
rissa. Tästä kertovat Kuopion maalaiskunnan kyläkokousten ja kansakoulujen 
johtokuntien pöytäkirjat, valitukset ja sanomalehtiartikkelit. Vertailukohtana 
olen käyttänyt myös muiden pitäjien vastaavia lähteitä. Lähteiden käytön 
ongelman muodostaa lähteiden aukollisuus. Paikalliset tapaukset eivät ole 
yhteismitallisia keskenään.  

Tutkimuksessa tarkastelen modernin kansalaisyhteiskunnan kehittymis-
tä yksittäisten arjen tapahtumien avulla. Arjen tapahtumat kylätasolla ovat 
laajemman maailman pienoismalli. Voidaan kysyä kuinka yleistettäviä yksit-
täistapauksista saadut tutkimustulokset ovat? Ainakin poikkeava tapaus saat-
taa kertoa jotain siitä, mikä on ollut normaalia. Poikkeustapaus voi paljastaa 
jatkuvasti läsnä olevia sosiaalisia jännitteitä, jotka vasta avoin ristiriita nostaa 
esille.40 Paikallisesti rajatussa tutkimuksessa voidaan saada yli paikkakunnan 
menevää tietoa siitä tavasta, miten ihmiset tulivat tietoisiksi kansallisuudes-
taan ja luokastaan.41 

1800-luvun maaseudun tutkiminen on sikäli ongelmallista, että henkilö-
historiaa koskevia lähteitä, kuten kirjeitä ja päiväkirjoja on vähän. Ihmisillä ei 
ollut riittävän hyvää kirjoitustaitoa, ja tällaiset henkilökohtaiset lähteet ovat 
huonosti arkistoituja. Paikallisia taloudellisia-, sosiaalisia- ja sivistyksellisiä 
lähteitä tutkien voidaan kuitenkin löytää ”sosiaalinen ihminen”.    

Jorma Kalela pohtii mikä on ”oikeaa” historiaa ja tehdäänkö historian-
tutkimusta tiedeyhteisölle vai maallikoille? Lukevalla yleisöllä on tarve histo-
rian kautta ymmärtää omaa tilannettaan. Tutkijat näkevät kuitenkin tieteelli-
syyden ja populaarisuuden toistensa vastakohtina. Kalela ja Pertti Haapala 
kallistuvat ajatukseen, että tutkimustyössä tulisi huomioida yleisön omat 
lähtökohdat ja tavallaan ottaa ”oman historian” ja ”uusien historioiden” kuten 
arjen historian tutkiminen tutkimussuuntauksiksi perinteisten tutkimussuun-
tausten rinnalle.42  

                                                           
40 Burke 1992, 41–42. 
41 Alapuro 1995, 14. 
42 Kalela 2000, 29, 31–33, 218–219, 221; Haapala 1990, 69–70. 



23 

 

2 Kunnallisen itsehallinnon uudistus – vallanjako 
paikallisen- ja keskushallinnon välillä 
 

Keisari antoi vuonna 1865 autonomiselle Suomen suuriruhtinaskunnalle ase-
tuksen kunnallisesta itsehallinnosta. Uusi hallintojärjestelmä perustui maa-
seudun itsehallintoon. Vallanjakoprosessi synnytti kuitenkin vastakkaisuutta 
valtion ja kunnan välille. Kuntakokouksessa toimivien talonpoikien mielestä 
valtion etu ei aina edustanut paikallista etua.  

 

 
Kuopion maalaiskunnan alue oli suuri. Väestö asui harvassa. Maasto oli karua ja vesistöjen hal-
komaa. Matkat olivat usein pitkät ja vaikeakulkuiset. Valokuva on vuodelta 1894. Taustalla nä-
kyy Kuopio, joka sijaitsi keskellä Kuopion maalaiskuntaa. Valokuva on Victor Barsokevitcin 
kokoelmasta. Museovirasto. 

 
 

2.1 Kihlakunnankäräjistä pitäjänkokoukseen ja 
kuntakokoukseen 
 

Maaseudun vanhin itsehallinnon muoto, pitäjänhallinto, perustui suoraa kan-
sanvaltaa käyttäviin pitäjänkäräjiin. Käräjiin ja sen päätöksentekoon osallis-



24 

 

tuivat pitäjän kaikki ”vapaat” miehet. Kauko Heuru toteaa, että tuolloin suo-
raan kansasta lähtevää velvoittavaa julkista valtaa ei ollut ajatuksellisesti 
olemassa. Paikallisen itsehallinnon valta oli luonteeltaan institutionaalista 
valtaa. Yhteisö kokoontuessaan muodosti tahdon, johon kaikki yhteisön jäse-
net sitoutuivat. ”Vapaat” miehet olivat maanomistajia ja henkilöitä, joita 
päätettävä asia koski.43 Pitäjänkäräjien rinnalle luotiin 1400-luvulla kihla-
kunnankäräjälaitos. Hannu Soikkanen sanoo, että käräjien muovautuessa 
paikallisen itsehallinnon elimeksi, on epäselvää, miten kansanomainen pitä-
jänkäräjälaitos yhdistyi kihlakunnankäräjiin. Yrjö Blomsted arvioi, että kih-
lakunnankäräjät keskittyivät aluksi vain oikeudellisia tehtäviä varten.44 Kan-
sanomaiset pitäjänkäräjät sulautuivat lopulta osittain kihlakunnankäräjiin ja 
kirkollisiin pitäjänkokouksiin.45  

Kirkolla oli merkittävä asema talonpoikaisen itsehallinnon organisoimi-
sessa. Kristinuskon tullessa muinaispitäjät otettiin kirkon alueellisen seura-
kuntalaitoksen jaotuksen pohjaksi. Katolinen kirkko antoi pakanuuden aikai-
sille pitäjille uuden merkityksen kristillisinä seurakuntina, kirkkopitäjinä. 
Näistä kirkkopitäjistä muodostuivat vuonna 1865 maalaiskunnat. Eino Jutik-
kalan mukaan henkisenä jatkumona talonpoikaisen itsehallinnon eri vaiheissa 
säilyi yhteisöllisyyden perinne. Kun asetus kunnallishallinnon uudistamisesta 
annettiin, Suomessa oli 468 maaseurakuntaa. Näistä 36 sijaitsi Kuopion lää-
nin alueella.46  

Maaseudun paikallinen itsehallinto keskittyi kihlakunnankäräjille 1500- 
ja 1600-luvuilla. Kihlakunnankäräjien tehtävät voitiin 1600-luvulla jakaa it-
sehallinnollisiin tehtäviin ja valtion toimeksiantoihin. Hannu Soikkanen kat-
soo, että valtionhallinnon ja paikallisen itsehallinnon raja oli monesti epäsel-
vä, mutta myös käräjien ja kirkkokokousten eli myöhemmin pitäjänkokous-
ten toimivallan raja oli hyvin vaihteleva. 1600-luvulla käräjien itsehallinnol-

                                                           
43 Heuru 2000, 32. Vuoden 1739 asetus papinvaalista määräsi, että äänioikeus oli seurakunnas-

sa verotettavaa omaisuutta omistavilla, ja äänet laskettiin manttaaliin pannun maan mukaan. 
Sen ohella vaikutti kuitenkin myös perinteinen ajattelu, jossa kokouksiin olivat oikeutettuja 
saapumaan kaikki ne, joita asia koski. Papinvaalin määräys siirtyi vähitellen pitäjänkokous-
tenkin käytäntöön. 

44 Soikkanen 1966, 11. 
45 Hoikka 1990, 36; Soikkanen 1966, 9–11; Oja 1955, 140; Hoikka 1981, 76–77. Keskushal-

linnon uudistuksista kuten hallintopitäjistä luovuttiin 1800-luvulla.  
46 Jutikkala 1946, 44; Holopainen 1969, 115–116; Hoikkaa 1990, 34; Pystynen 1965, 58–60; 

Letto-Vanamo 1991, 113. 
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linen luonne heikkeni, kun käräjät tulivat tiukasti maaherran valvontaan, ja 
useat päätökset oli alistettava hänelle. Sen lisäksi kihlakunnankäräjien tehtä-
viä siirrettiin vuoden 1634 hallitusmuodossa perustetuille lääninhallituksille. 
Seuraavalla vuosisadalla käräjien toimipiiristä siirtyi asioita valtion viran-
omaisten huostaan ja myös seurakunnallisille pitäjänkokouksille.47  

Käräjien tilalle alkoi nousta joustavampi ja helpommin koolle kutsutta-
va instituutio, pitäjänkokous.48 Itsehallinnon pohjalla toimivan paikallishal-
linnon oikeudellinen perusta ankkuroitiin vuosien 1650, 1675, 1723 papiston 
privilegioihin, joissa annettiin pitäjänkokoukselle toimivalta päättää muista-
kin kuin uskonnollisista asioista.49 Pia Letto-Vanamo huomauttaa, että vaikka 
paikallinen itsehallinto ei perustunut talonpojille myönnettyihin erioikeuk-
siin, talonpoikien itsehallinto pysyi seurakunnan puitteissa pitkään laajana.50 
Keskushallinnon vaikutusvallasta huolimatta talonpojat säilyttivät paikallisel-
la tasolla vahvan aseman päätöksentekijöinä. Panu Pulma toteaa vapauden 
ajalla tapahtuneen keskushallinnon vahvistumisen merkinneen sitä, että pai-
kallinen ja alueellinen taso eivät kyenneet keskusvallan linjaa muuttamaan. 
Keskusvalta oli kuitenkin sidoksissa paikalliseen tasoon. Se ei pystynyt aja-
maan läpi paikallisyhteisön hylkäämiä ratkaisuja.51  

Pitäjänkokousten toimipiiri laajeni 1700-luvulla. Sen tuli edistää pitä-
jänmakasiinien perustamista, lastenopetusta, köyhäinhoitoa, sairaanhoitoa ja 
elinkeinoja. Keskushallinto laajensi paikallishallinnon vastuita asetuksin. 
Monia lausuntoja ryhdyttiin pyytämään käräjien sijasta pitäjänkokouksilta. 
Lisäksi valitsijamiehiä valtiopäivämiehen vaalia varten ryhdyttiin valitse-
maan pitäjänkokouksissa. Siellä suunniteltiin myös pitäjän valitukset.52 Kuu-

                                                           
47 Hoikka 1990, 38; Soikkanen 1966, 17–21; Kuusanmäki 1966, 361. Itsehallinnollisia tehtä-

viä olivat maanjakoasiat, teiden ja siltojen rakentaminen ja ylläpito, rasitusten jako, köy-
häinhoito ja sairaanhoito. Valtion toimeksiantoja olivat kruunun julkisten rakennusten ra-
kentaminen ja korjaus. Lisäksi valtio edellytti kihlakunnankäräjien huolehtivan verolle-
panosta ja verohelpotuksista, talonpoikaissäädyn valtiopäivämiesten valitsijoiden valinnasta 
ja ulosottopäätösten antamisesta. Käräjien merkitystä vähensi myös se, että monet kruunun 
vaatimat työsuoritukset vakiinnutettiin. 

48 Soikkanen 1966, 21–22. 
49 Holopainen 1969, 125. 
50 Letto-Vanamo 1991, 114. 
51 Pulma 1982, 256. 
52 Kuusanmäki 1966, 364–365; Wirilander 1960, 338. Kun käräjähallinto asteittain supistui, 

tehtävät siirtyivät pitäjänkokouksien käsiteltäviksi.  Pitäjäkokousten asioita olivat seurakun-
nan asioiden lisäksi pitäjänpalvelijoiden valinta, palkkaaminen ja palkollisvalvonta, perunan, 
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sanmäki tukeutuu Jutikkalaan ja Kaukovaltaan todetessaan, että autonomian 
alussa senaatilla ja maaherroilla oli käsitys, jonka mukaan pitäjänkokous 
saattoi tehdä päätöksiä kaikissa paikallishallinnon asioissa, joita ei vuoden 
1734 laki ollut määrännyt kihlakunnanoikeudelle.53 

Pitäjänkokousten tehtävät osoittavat, että kirkolla ja sen papistolla oli 
vahva asema paikallisessa itsehallinnossa. Seurakunnasta tuli paikallishallin-
non hoitaja, papisto muuttui valtion virkakunnaksi, ja sen osuus pitäjän hal-
linnossa nousi keskeiseksi.54 Juuri tämä maallisten ja seurakunnallisten asioi-
den lisääntyminen pitäjänkokouksissa synnytti tarpeen edustuksellisuuteen 
perustuvasta suppeammasta elimestä.55  

 
Säätyjärjestelmästä enemmistöperiaatteeseen 

Paikallishallinnon päätöksenteossa valitsi säätyjärjestelmä, joka perustui 
privilegioihin. Se määritti vallankäyttäjät, näiden aseman ja asennoitumisen 
toisiinsa. Talonpojat olivat oma säätynsä valtiopäivillä, mutta heidän osallis-
tumisensa yhteiskunnassa keskittyi pitkälti verojen maksamiseen ja paikallis-
ten tehtävien hoitamiseen. Talonpoikien asemaa alkoi määrittää erityisesti 
yksilöllinen omistusoikeus ja siihen liittyvä itsenäisyys. 56 Äänioikeus oli seu-
rakunnassa verotettavaa omaisuutta omistavilla, ja äänet laskettiin manttaaliin 
pannun maan mukaan. Kokouksiin olivat oikeutettuja saapumaan kaikki ne, 

                                                                                                                             
pellavan ja hampun viljely, käräjätupien ja maanjako-oikeuksien perustaminen, maantie- ja 
kyytilaitosten koskevat asiat, sotilastarkastuksen pito sekä verotusta, viljamakasiineja, vii-
nanpolttoa, petojahteja, postinkuljetusta, valtiopäiväedustusta, isojakoa, järvenlaskua, kana-
vointia, koskenperkausta, karjatauteja, lasarettia, rokotuksia, kätilöintiä, lääkehankintoja 
koskevat asiat ym. Vuoden 1766 asetus mahdollisti paloapuyhdistysten perustamisen, vuo-
den 1778 paloviina-asetusta tuli noudattaa, vuonna 1788 sallittiin pitäjään muuttaminen, 
vuonna 1794 eräiden kruununverojen poisto- ja lyhennysluetteloiden tutkiminen, ja vuonna 
1811 kruununkyytiluetteloiden lukeminen tulivat pitäjänkokousten asioiksi. 

53 Kuusanmäki 1966, 366; Soikkanen 1966, 73–81. Vuodesta 1919 Suomen hallitusmuodossa 
lain käsite vakiinnutettiin koskemaan kaikkia eduskunnan säätämiä normistoja. Asetuksen 
käsite jäi tällöin tasavallan presidentin antamien oikeussääntöjen nimikkeeksi. Sitä ennen 
vain yleinen laki, kuten Ruotsin vuoden 1734 laki. Rikoslaki kantoi lain käsitettä. Kansan-
edustuslaitoksen avulla tehdyt oikeussäännökset olivat asetuksia.   

54 Holopainen 1969, 122; Hoikka 1990, 38–39; Heilimo 1958, 17–35. Luterilainen kirkko ei 
korostanut kirkon erillisyyttä valtiosta. 

55 Kauppinen 1975, 595. 
56 Holopainen 1969, 118. 
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joita asia koski, sillä osallistumisen avulla ihmiset haluttiin sitoa mukaan pää-
töksiin.57  

Paikallishallinnossa päätösten toimeenpanijat ja valvojat olivat yhteises-
ti valittuja, palkattomia luottamushenkilöitä. Tällaisia olivat käräjillä alkujaan 
valitut verokuntamiehet. Toimi oli luottamustehtävä, jota verovelvolliset vuo-
ronperään hoitivat. Kansanvallan perinne säilyi, kun talonpojat valitsivat 
luottomiehiään hoitamaan paikallishallinnon tehtäviä.58  

Usein pitäjänkokouksissa itsehallinnollinen tehtävä oli syrjässä. Koko-
uksissa kirkkoherra tai maaherra taivutti talonpoikia hyväksymään valtion 
asettamia uusia rasituksia. Pitäjäläisten asennoitumiselle oli tyypillistä se, että 
kaikkia uusia asioita vastustettiin kiivaasti.59 Juva toteaa, että kirkkoherra oli 
tunnetusti kirjeenvaihdossa viranomaisten kanssa. Hän myös useimmiten toi-
mi kokouksissa puheenjohtajana, esitteli asian ja yleensä ehdotti ratkaisua. 
Seurakuntalaisilla ei ollut aikaa perehtyä asiaan etukäteen. Mikäli he vastus-
tivat päätöstä, kirkkoherra saattoi kuitenkin merkitä pöytäkirjaan haluamansa 
päätöksen. Talollisten kiinnostus osallistua kokouksiin väheni.60  

Hoikka katsoo, että valtion asettamien tehtävien myötä paikallishallinto 
muotoutui luonteeltaan rasituspainotteiseksi. Tämä merkitsi, että paikallishal-
linto jäi puolustuskannalle keskushallintoon päin ja sen merkitys oli estää 
uusien rasitusten syntyminen.61 Voidaan olettaa, että keskushallinnon vahvis-
tuminen merkitsi pitäjäläisten vetäytymistä heille varatusta muodollisesta 
vallankäytön mahdollisuudesta. Tämä merkitsi vastakkainasettelua keskus-
hallinnon ja paikallishallinnon välillä. 

                                                           
57 Soikkanen 1966, 46. Kunnallishallinto oli autonomian ajan pääasiassa maataomistavien 

miesten asia. Vain aviomiehen edusmiehisyydestä vapaa, täysi-ikäinen nainen omasi kunnal-
lisen äänioikeuden. Yleinen ja yhtäläinen äänioikeus kunnallisvaaleissa toteutui vuonna 
1917.  

58 Holopainen 1969, 117; Heuru 2000, 27–28; Jutikkala 1958 92, 117; Ylikangas 1996 20–27. 
Muita talonpoikien luottohenkilöitä ja johtajia olivat laamanni, tuomari, nimismies, silta-
vouti ja jahtivouti, jotka ajan mittaan tulivat kruunun virkamiehiksi.  

59 Soikkanen 1966, 36. 
60 Juva 1966, 314. 
61 Hoikka 1990, 47; Ylikangas 1990, 116–117. Heikki Ylikangas näkee, että paikallisen itse-

hallinnon heikentymistä ja keskusvallan vahvistumista selittää osittain kaupunkilaitoksen 
kehittymättömyys. Kartanolaitos ei päässyt vahvistumaan, koska siltä puuttuivat ylijäämä-
viljalle tarkoitetut markkinat. Ruotsissa maa-aateli siirtyi helposti virka-aateliksi, joka tuki 
vahvaa valtiota. Tuloksena syntyi vahva virkamiesvaltio.  
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Pitäjänkokousinstituutio perustui siihen, että tilalliset tuli saada hyväk-
symään kustannukset. Pitäjäläisten yleistynyt poisjäänti pitäjänkokouksista 
uhkasi pitäjänkokousten toimintaa. Ratkaisu haettiin jumalanpalveluspakosta. 
Se edellytti tietyn määrän kirkossakäyntejä vuodessa tai henkilö joutui sako-
tettavaksi. Pia Letto-Vanamo katsoo käytännön luoneen oikeushistoriaa, sillä 
siitä on lyhyt matka periaatteeseen, että kokouksen päätös sitoi myös koko-
uksesta aiheetta poisjääneitä. Sama pakko ulotettiin pitäjänkokouksiin. Vuon-
na 1697 määrättiin sakkoja henkilöille, jotka jäivät pois pitäjänkokouksista 
ilman laillista estetä.62 

Ensimmäinen merkki enemmistöpäätösten suuntaan oli se, kun pitäjän-
kokouksen päätökset säädettiin poissaolevia sitoviksi vuonna 1697. Enem-
mistöperiaate tunnustettiin myös vuoden 1795 kuninkaallisessa kirjeessä 
kirkkojen rakentamisesta ja korjaamisesta. L. Hambraeus neuvoo vielä vuo-
den 1804 käsikirjassaan, että pitäjänkokouksissa tuli pyrkiä yksimielisyyteen. 
Jos asioista ei päästy sopuun, päätöstä ei tullut tehdä, vaan tuli kääntyä maa-
herran tai tuomiokapitulin puoleen.63 Yleinen säännös enemmistöpäätöksestä 
annettiin vasta kunnallishallinnon uudistuksen yhteydessä.64 Äänestäminen 
pitäjänkokouksissa saattoi tapahtua myös siten, että isännät saivat kehotuksen 
asettua eri puolille kirkkoa. Näissä tilanteissa ilmeni, että vastustajia pyydet-
tiin siirtymään naisten puolelle kirkkoa tai eri puolille alttaripöytää. Tällöin 
hitaat, ujot ja epävarmat jäivät helposti aloilleen istumaan.65  

 
Virkamiehet ja virkavastuu 

Paikallishallinnon tehtävät ja niihin liittyvä valta alkoivat keskittyä talonpoi-
kien luottomiehiltä erityistoimihenkilöille, virkamiehille. Työtehtävien vaa-
timukset kasvoivat ja tekijä joutui henkilökohtaiseen vastuuseen työstään. 
Näin tapahtui nimismiehen ja pitäjänkirjurin kohdalla. Heidän tehtävänsä 
laajenivat. Nimismiehiltä vaadittiin diaarien pitämistä ja tätä työtä oppimaton 
talonpoika ei kyennyt tekemään. Jos nimismies laiminlöi diaarien pidon, hä-

                                                           
62 Ylikangas 1990, 111; Jutikkala 1958, 284; Letto-Vanamo 1991, 120; Wirilander 1960, 319–

320. Kruunun kuulutusten hallinnollista vaikutusta vähensi ruotsinkielisyys. Kansa ei ym-
märtänyt kuulutusta ja teki omat päätelmänsä. 

63 Kuusanmäki 1966, 373. 
64 Heuru 2000, 30–31; Jutikkala 1958, 179; Holopainen 1961 78. 
65 Kuusanmäki 1966, 381. 
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nen katsottiin syyllistyneen virkavirheeseen. Virkamieskunnan ote paikallis-
hallinnossa vahvistui.66 Raimo Savolainen toteaa, että aina kun valtio on ot-
tanut hoitaakseen uusia tehtäviä, sen toimintakanavaksi on valittu keskusvi-
raston, viraston ja laitoksen perustaminen.67 Voidaan päätellä, että hallinnos-
sa tapahtuneet muutokset vaikuttivat sääty-yhteiskuntaan muuttaen sitä kah-
den ryhmän, säätyläisten ja rahvaan, yhteiskunnaksi. Virkamiehistö syntyi, 
kun itsehallintoon kuuluneet luottamustehtävät muuttuivat virkatehtäviksi ja 
siirryttiin palkkatyöyhteiskuntaan. Paikallista itsehallintoa harjoittivat kau-
pungit ja seurakunnat, molemmat huolehtivat oman virkakuntansa palkkaus-
menoista.   

Kun vertaa pitäjänkokousten toimintaa ja kunnallishallinnon uudistuk-
sen tuomaa kuntakokouksen toimintaa, voi todeta, että talonpoikaisen itsehal-
linnon perinne ei hävinnyt kunnallishallinnon uudistuksen myötä. Perinne 
siirtyi kyläkokouksiin, jotka toimivat kuntakokousten rinnalla ilman virallista 
asemaa. Edelleen keskushallinnon uudistukset edellyttivät, että talonpojat 
tukevat keskushallinnon hanketta kuntakokouksissa. Talonpoikien tuki oli 
edellytys hankkeen toteutumiselle. Keskushallinnon ja paikallishallinnon 
vastakkaisuus ilmeni siinä, että paikallishallinto muodostui rasituspainottei-
seksi ja talonpoikien hyväksyntää oli vaikea saada. 

 
 

2.2 Vaivaishoito keskushallinnon ja paikallisen 
itsehallinnon kiistana  
 

Keskushallinto kytkeytyi vähitellen suomalaiseen paikallisen itsehallinnon 
perinteeseen ja alkoi kaventaa sitä.68 Kauko Heuru katsoo, että ensimmäinen 
valtion ja paikallishallinnon välistä suhdetta luova säännöstö oli vuosien 
1642 ja 1698 kerjuujärjestykset. Kaupungin ja pitäjän tuli huolehtia omista 
köyhistään.69 Voidaan todeta, että köyhäinhoidosta tuli ensimmäinen valtion 
paikalliselle hallinnolle asettama velvoite, jonka kautta valtio alkoi säädellä 

                                                           
66 Holopainen 1969, 117; Jutikkala 1965, 24–40, 80–83; Hoikka 1990, 46; Ylikangas 1996, 

121. 
67 Savolainen 1999, 110; Sthålberg 1913, 28–29. 
68 Hoikka 1990, 43. 
69 Heuru 2000, 43. 
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paikallista yhteisvastuuta. Vuoden 1723 palkollissääntö kuului myös köy-
häinhoidon järjestelyihin, mutta muita enemmin sillä oli taloudellinen perus-
ta. Tämä laillisen suojelun järjestelmä merkitsi sitä, että jos maaton, työky-
kyinen henkilö ei tehnyt palvelusopimusta, hänet luokiteltiin irtolaiseksi, 
jonka saattoi laittaa pakkotyöhön linnoitukseen tai hän saattoi joutua armei-
jaan.70 

Köyhäinhoidon juuret ovat löydettävissä uskonpuhdistuksesta ja luteri-
laisuudesta. Protestanttisuudessa korostettiin armeliaisuuden lisäksi valtion 
vastuuta. Valtion tuli ottaa vaivaishoidon järjestäminen vastuulleen. Vaikka 
uskonpuhdistuksen maissa vaivaishoito tuli valtion asiaksi, se ei joutunut 
valtion huostaan. Vaivaishoito tuli joko kirkon seurakuntien asiaksi tai maal-
listen kuntien vastuulle.71  

Hannu Soikkanen näkee vaivaishoidon säännöstön merkityksen erityi-
sesti siinä, että lainsäädäntö velvoitti vapaaehtoiseen armeliaisuuteen, mutta 
se kuitenkin käänsi kehitystä kohti pitäjän huoltovelvollisuutta. Almusta 
alkoi kehittyä verorasitus. Vuoden 1763 hospitaalijärjestyksessä järjestettiin 
valtion ja pitäjän suhde vastuiden ja kustannusten jaossa. Varsinaisesti lain-
säädännössä siirryttiin pakolliseen vaivaishoitoon edellä mainitun hospitaali-
järjestyksen ja vuoden 1788 vaivaishoitojulistuksen myötä.72 Siinä määritel-
tiin pitäjän velvollisuudet, avunannon periaatteet ja vaivaisen kotipaikkaoi-
keus.73 Köyhäinhoidon asetuksilla, kuten myöhemmin kansakouluasetuksilla, 
pyrittiin vastaamaan yhteiskunnan muutokseen. Keskushallinnon tapa organi-
soida asetuksilla köyhäinhoito voidaan nähdä alkavana yhteiskunnan institu-
tionalisoitumisena. Siinä valtio vakiinnutti velvoitteiden kautta valtaansa 
paikallisella tasolla. Valtion ja kunnan vastakkaisuus ilmeni siinä, että valtio 
velvoitti kuntaa uusilla menoilla. 

Uusien paikallishallinnon velvoitteiden myötä ajankohtaistui niin hal-
linnon kuin rahoituksen järjestäminen velvoitteiden kattamiseksi. Köyhäin-

                                                           
70 Pulma 1982, 35; Aho 1988, 81–82. Laillisensuojelunjärjestelmä oli myöhäismerkantilistista 

työvoimapolitiikkaa, jonka tavoite oli turvata privilegioitujen ryhmien työvoiman saanti. 
Samalla laillinen suojelu sitoi ihmisen köyhyyteen, vieritti työttömyyden yksilön omaksi 
syyksi ja toteutti ankaraa irtolaislainsäädäntöä.  

71 Talas 1905, 14–16. Lutherista kerjuuta ja sen vaaroja vastaan pystyttiin taistelemaan menes-
tyksekkäästi, kun vaivaishoidon kautta pidettiin huolta hätää kärsivien tarpeista. 

72 Hospitaalijärjestys 1763, 1766; Vaivaishoitojulistus 1788; Pulma 1994, 48. 
73 Talas 1905, 51–56; Soikkanen 93.  



31 

 

hoidon kustannusten jako aiheutti tyytymättömyyttä, mitä yritettiin ratkaista 
vuoden 1766 hospitaalijärjestyksessä. Siinä pitäjille annettiin valtuudet itse 
päättä köyhien hoidosta. Hannu Soikkasen mukaan käytäntö muodostui hyvin 
kirjavaksi.74 Onni Talas katsoo, että samalla kun korostettiin pitäjän velvolli-
suutta huolehtia omista köyhistään, samalla siihen sisältyi ajatus, että veron-
maksu pitäjässä takasi oikeuden avunsaantiin.75 Köyhäinhoitouudistukset 
herättivät pitäjissä valveutuneisuutta pitäjän omista vastuista. Erityisesti koti-
paikkaoikeuskysymys synnytti riitoja pitäjien välille ja niihin liittyviä asioita 
puitiin pitäjänkokouksissa. Hannu Soikkasen mukaan pitäjien keskinäiset 
kiistat vahvistivat tuntoa siitä, että pitäjänkokouksessa oli valvottava yhteisiä 
etuja.76 Kiistat ulottuivat myös pitäjäläisten keskuuteen. Päätöstentekoa ja 
toimeenpanoa kehitettiin, koska kokouksissa ei saavutettu aina yksimielisyyt-
tä. Köyhäinhoitoon liittyvät ratkaisut olivat ensimmäisiä päätöksiä, joiden 
tekemisessä turvauduttiin enemmistöpäätöksiin ja äänestyksiin. Lisäksi huo-
mattiin tarve perustaa suppeampi elin, köyhäinhoitojohtokunta, joka konk-
reettisten toimien kautta purkaisi ongelmaa.77  

Keskushallinnon käynnistämä institutionalisoituminen synnytti painetta 
paikallisella tasolla hallinnon järjestäytymiseen. Mauri Mönkkönen toteaa, 
että Kuopion maalaiskunnassa vaivaishoidon järjestäytyessä alkoi samalla 
syntyä pitäjän hallintojärjestelmä.78  

Paikallisen itsehallinnon sisällä yhteiskunnallinen järjestäytyminen 
käynnistyi johtokuntien, kuten köyhäinhoito- ja makasiinijohtokuntien, aset-
tamisen myötä 1810-luvulta alkaen. Uusien toimikuntien ja johtokuntien 
perustaminen pitäjänkokousten yhteyteen merkitsi entistä laajemman väestö-
ryhmän ottamista mukaan maaseudun itsehallinnollisiin tehtäviin. Kuopion 
pitäjä oli tässä suhteessa useita muita alueita edistyksellisempi, sillä siellä 
toimi pitäjänkokouksen alaisuudessa laaja hallitus-, komitea- ja luottamus-

                                                           
74 Soikkanen 1966, 92–93; Piirainen 1958, 34–36; Hospitaalijärjestys 1766. 
75 Talas 1905, 51–56; Soikkanen 1966, 93. Vuoden 1788 hospitaalijärjestyksen kotipaikkaoi-

keus merkitsi sitä, että pitäjänkokous sai oikeuden estää mahdollisesti köyhäinhoidon varaan 
joutuvan henkilön muutto pitäjään. 

76 Kuusanmäki 1966, 396; Soikkanen 1966, 93. 
77 Soikkanen 1966, 94–95; Kauppinen 1975, 601 Vuonna 1887 myytiin 230 henkeä. Huuto-

kaupat lakkautettiin Kuopion maalaiskunnassa vuonna 1890. 
78 Mönkkönen 1996, 113. 
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miesjärjestelmä.79 Vuoden 1852 köyhäinhoitoasetuksella perustettiin köy-
häinhoitoyhdyskuntia, joilla oli oma organisaatio, verotusoikeus ja talous.80 
Tässä on havaittavissa yhtymäkohta myöhempään kansanopetuksen järjestä-
miseen. 

Köyhäinhoidon järjestäminen on verrattavissa kansanopetuksen järjes-
tämiseen. Keskushallinto vahvisti molemmissa tapauksissa velvoittein val-
taansa paikallishallinnossa. Kansanopetuksen ja köyhäinhoidon järjestämisel-
lä tavoiteltiin köyhyyden vähentämistä ja yhteiskuntarauhan säilyttämistä. 
Kansanopetuksen järjestämisen etuna oli se, että köyhäinhoito oli jo luonut 
järjestäytymisen rakenteet valmiiksi ja sitouttanut ihmiset osallistumaan. 
Talonpoikaisen itsehallinnon perinne näkyi siinä, että paikallinen yhteisö, ku-
ten kylät tai kylien muodostamat piirit, otti vastuun palveluiden järjestämises-
tä. 

 

 
Kuopion tuomiokirkko kohoaa keskellä kaupunkia. Valokuvaaja on tuntematon. Museovirasto. 

                                                           
79 Mönkkönen 1996, 115. 
80 Heuru 2000, 36; Soikkanen 1966, 99–101; Tarasti 1952, 19. Kun maalaiskuntien hallinto 

erotettiin seurakuntien hallinnosta, lakkasivat samalla köyhäinhoito- ja kansakouluyhdys-
kunnat.  
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Köyhäinhoidon uudistusten kohtaama vastustus ennakoi myös kansanopetuk-
sen myöhemmän järjestämisen kohtaamaa vastustusta. Molemmissa tapauk-
sissa vastustus keskittyi palveluiden rahoittamiseen. Kustannusten kasvu 
kasvatti pitäjäläisten valveutuneisuutta. Uusien palveluiden perustamispää-
tökset eivät syntyneet pitäjäläisten keskuudessa yksimielisesti, vaan ne piti 
tehdä enemmistöpäätöksin. Valtion velvoitteisiin kohdistunut vastustus siirtyi 
kuntakokouksen päättäjien keskinäiseksi kiistelyksi. 

 
 

2.3 Vuoden 1865 kunnallishallinnon uudistus  
 

Paikallisen itsehallinnon uudistamisen valtion kokoavalla lainsäädännöllä 
voidaan sanoa alkaneen Ranskan suuresta vallankumouksesta. Kunnat eivät 
saaneet valtio yhteydessä menettää kunnan perinteistä oikeutta olemassa-
oloon ja itsehallintoon.81 Kunnallishallinnon uudistus toteutui Preussissa 
vuosina 1808 ja 1813, Englannissa vuonna 1835 ja Belgiassa vuonna 1836. 
Pohjoismaissa kunnallishallinnon uudistus toteutettiin Tanskassa vuosina 
1837 ja 1841, Norjassa vuonna 1837 ja Ruotsissa vuonna 1862.82 Suomen 
kunnallishallinnon uudistus oli osa suurta Venäjällä 1850-luvulla käynnisty-
nyttä reformia. Merkantilismin murtuminen ja yhteiskunnan liberalisoinnin 
laajentuminen synnyttivät tarpeen tehostaa valtionhallintoa.83 Kunnallishal-
linnon uudistus oli koko Eurooppaa koskeva reformi. Suomen autonominen 
yhteys Venäjään määritti toteutumisen ajankohdan Suomessa. Samalla tavoin 
toteutui Suomessa kansakouluasetus.  

Soikkanen kertoo kunnallishallinnon uudistamisen käynnistyneen, kun 
Kuopion läänin kuvernööri esitti vuoden 1857 kertomuksessaan huomautuk-
sen pitäjänlautakuntien asettamisen tarpeellisuudesta. Lisäksi talonpoikien 
siirtymistä paikallistason vallankäyttäjiksi helpotti vuoden 1858 asetus, jossa 
pitäjänkokousten pöytäkirjat määrättiin pidettäväksi suomeksi.84 Kuvernöörin 
ehdotuksen seurauksena senaatti antoi 31.1.1859 lausunnon, jossa se mainitsi 

                                                           
81 Heuru 2000, 72–73; Holopainen 1969, 232–233.  
82 Heuru 2000, 34. 
83 Heuru 2000, 40–41; Tiihonen 1996, 405; Soikkanen 1966, 88–89. 
84 Soikkanen 1966, 88–89. 
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pitävänsä kunnallishallinnon uudelleen järjestämistä toivottavana. Maalis-
kuussa asetettiin Kellanderin johtama komitea valmistelemaan asiaa.85 

Kunnallishallinnon uudistamista vauhditti myös vuonna 1858 Kuopion 
hiippakunnan tuomiokapitulin ehdotus, että kirkkoherrat ja kappalaiset va-
pautettaisiin velvollisuudesta olla seurakuntien vaivaishoitohallitusten esi-
miehiä. Ehdotus toteutui vuonna 1859, kun tuomiorovastin sijalle valittiin 
maallikkomies. Kuopion tuomiokapitulin aloitteesta syntynyt kysymys tuli 
esille monta kertaa vuoden 1860 täysi-istunnoissa. 86  

Heuru toteaa, että vuoden 1865 uudistus alkoi suomalaisista lähtökoh-
dista, mutta päätyi noudattamaan Ruotsin vuoden 1862 uudistusta. Kunnallis-
lain varsinainen laatija oli E. von Knorringin komitea. Se hylkäsi edellisen 
Kellanderin komitean mietinnön ja otti komiteatyön perustaksi vuonna 1862 
julkaistun Ruotsin kunnallisasetuksen ja ryhtyi muotoilemaan sitä Suomen 
oloihin sopivaksi.87  

Kunnallishallinnon uudistusta käsiteltiin Suomessa vuoden 1863–1864 
valtiopäivillä. Talonpoikaissäädyn istunnoissa lakiuudistus kohtasi vastustus-
ta. Esteeksi nähtiin se, että seurakunnissa ei ollut jäseninä kunnollisia miehiä, 
jotka olisivat voineet ottaa uudet tehtävät vastaan. Vanha hallintomalli koet-
tiin paremmaksi, sillä kunnissa työskenteli virkamiehiä, ja heidän toivottiin 
hoitavan vastakin kunnan asioita. Kaikki talonpoikassäädyn edustajat eivät 
hyväksyneet puhetta kuntalaisten kykenemättömyydestä hoitaa oman kunnan 
asioita. Useat edustajat kokivat siirtymäajan tärkeäksi välivaiheeksi, ennen 
kuin kuntalaiset ottaisivat uudet tehtävät haltuunsa. 88  

                                                           
85 Rauhala 1921, 38. 
86 Kähkönen 1982, 87–88; Juva 1966, 314–315. Paikallisessa itsehallinnossa kokousten johta-

minen, päätösten kirjaaminen ja pöytäkirjojen tarkastaminen lepäsivät pitkälti kirkonmiesten 
vastuulla. Papin tehtäviin kuului lisäksi köyhäinhoito, lainamakasiinien hoito, kirkon ja pap-
pilan rakennuksista huolehtiminen, palovakuutusyhtiön hoito, kuvernöörin, kruununvoudin 
ja nimismiehen kanssa tapahtuva kirjeenvaihto, lukuisten luetteloiden, todistusten ja monien 
asioiden kirjoittaminen ja hoito. 1850-luvulla syntyy pappispula, joka osittain johtui kirkon 
ja sivistyneistön vieraantumisesta. Esimerkiksi siviilivirkamies perheitten poikia vihittiin 
saarnavirkaan 1850-luvulla 69. Seuraavalla vuosikymmenellä vastaava määrä oli enää 14.  

87 Kaukovalta 1940, 77–78. Kellanderin komitean tavoitteina olivat kirkkoherrojen vapautta-
minen kunnallisasiainhoidosta, sääntöjen asettaminen pitäjänkokousten toiminnalle ja kirk-
koneuvostoa vastaavan elimen luominen. 

88 Tiainen ja Teräs-Rautila 15.2.1863 ja Keto 17.2.1863 talonpoikaissäädyn istunnoissa vuoden 
1863–1864 valtiopäivillä.  
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Suomessa kunnallishallinnon uudistamisasetus annettiin 6.2.1865, ja ai-
kaa sen toteuttamiseen annettiin kolme vuotta. Asetuksessa ylin päätösvalta 
kunnassa määrättiin kuntakokoukselle. Kunnallislautakunnan tehtäväksi tuli 
hoitaa hallintoa ja panna toimeen kuntakokouksen päätökset. Kunnallislauta-
kunnan perustaminen oli merkittävä uudistus sillä vanhan järjestelmän suurin 
puute oli ollut se, että seurakunnilla ei ollut yhteistä elintä, joka olisi hoitanut 
päätösten toteuttamisen ja hallintotehtävien käytännöllisen hoidon.89 Kau-
pungeissa päätösvaltaa käytti raastuvankokous. Maistraatin tehtävä oli hoitaa 
päätösten toimeenpano ja hallinto. 

Vuoden 1865 asetuksessa lueteltiin yksityiskohtaisesti kunnan käsittely-
valtaan kuuluvia asioita.90 Talousvaliokunta huomautti mietinnössään, että oli 
mahdotonta luetella kaikkia kuntakokouksen käsiteltäväksi tulevia asioita. 
Luettelon merkitys oli siinä, että se ohjeisti kunnanmiehet tietämään, mitkä 
asiat kuuluivat kunnalle, mitkä seurakunnalle. Kuntakokouksen tuli neuvotel-
la ja antaa lausunto niistä asioista, jotka kuvernööri tai jokin virasto antoi sen 
käsiteltäväksi. K.V. Kaukovalta katsoo, että asetuksella oli kaksi tavoitetta. 
Ensiksi kunta sai itse päättää mitä asioita se otti hoitaakseen. Toiseksi vahvis-
tettiin se, että kunta oli valtion osa. Tästä seurasi, että kunnan tuli pakollisesti 
hoitaa määrätyt tehtävät.91 Kirkon asema paikallishallinnossa muuttui kunnal-
lishallinnon uudistuksessa merkittävästi. Se keskittyi entistä enemmän hen-
gellisiin asioihin.  

J.V. Snellman oli valtio-opillisissa pohdinnoissaan korostanut luotta-
musta talonpoikiin ja itsehallintoon. Hänestä kuntaa ei pitänyt sitoa monen-
laisilla säännöksillä, ja päätösten toimeenpanon tuli jäädä kunnan haltuun. 
Snellmanin mielestä vaivaishoidon järjestäminen, maanteiden ylläpito ja pos-

                                                           
89 Holopainen 1969, 132. 
90 Kaukovalta 1940, 78; Asetus 6.2.1865. Uusia tehtäviä olivat kansakoulujen perustaminen, 

köyhäinhoidon järjestäminen, terveydenhoidon, kuten rokotusten, järjestäminen, kätilöiden 
palkkaaminen, heikkomielisten hoidon sekä sokeiden ja kuurojen huollon järjestäminen. 
Kunnan tehtävä oli pitäjäntuvan ja kunnan yhteisten rakennusten rakentaminen ja hoito, lai-
na ja apumakasiinien perustaminen ja hoito, petoeläinten hävittäminen, sopimusten teko tu-
lipalon ja kulovalkean estämisestä, rahain taksoitus ja lainanotto teiden rakentamiseen ja 
niiden huoltoon sekä puiden istuttaminen. Kunnan tuli vastata kunnan kassan ja yhteisten 
varojen hallinnosta ja tilintarkastuksesta, kunnan valtuusmiesten asettamisesta, kuntakoko-
uksen, kunnanvaltuuston ja kunnallislautakunnan esimiehen, varaesimiehen ja kunnallislau-
takunnan jäsenten ja varajäsenten valitsemisesta. Kunnan tehtävä oli valita yhteisiä asioita 
toimittava asiamies ja irtolaisista huolehtiva kaitsijamies.  

91 Kaukovalta 1940, 106–107. 
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tilaitoksen pito saattoivat olla liian raskaita kunnan tehtäviksi. Valtio voisi 
hoitaa asiat helpommin.92 Kun asetuksen velvoitteita vertaa Snellmanin 
suunnitelmiin, on huomattava kuntien velvoitteiden kasvu. Ilmeisesti syinä 
olivat 1800-luvun nopea yhteiskunnallinen muutos ja kansainvälisten uudis-
tusten omaksuminen. 

Paavo Hoikka toteaa, että valtion velvoitteet eriarvoistivat kuntia, sillä 
kunnilla oli erilaiset alueelliset, taloudelliset ja väestölliset olot.93 Toivo Ho-
lopaisen mukaan käytännön edellytys kunnan velvoitteiden kasvattamisessa 
oli se, että valtio alkoi maksaa kunnalle avustusta tehtävien suorittamisesta. 
Tästä kehittyi valtionapujärjestelmä, mikä merkitsi keskushallinnon otteen 
tiivistymistä paikallishallinnosta. Aluksi avun myöntäminen riippui valtion 
viranomaisen harkinnasta, mutta sitten valtionavut tulivat lakisääteisiksi.94 
Kuntien valtionavut merkitsivät valtion taloudellisen ohjauksen kasvua, sa-
malla kun kunta houkuteltiin laajentamaan palveluitaan. Ensimmäiset valtio-
avut maalaiskansakouluille myönnettiin vuonna 1861. Valtionapua kohden-
nettiin seminaarilaitoksen tarpeisiin, tarkastajien ja opettajien palkkaukseen, 
tekijäpalkkioihin, lahjapalkkioihin, matka-apurahoihin ja käsityönopetuksen 
edistämiseen. Lisäksi Pohjois- ja Itä-Suomen kunnille maksettiin ylimääräisiä 
apulisiä koulutointa varten. Vuodesta 1891 alkaen säädyt myönsivät suostun-
tavaroista määrärahoja koulurakennusten perustamiseen ja senaatin esitykses-
tä myönnettiin maan pohjoisosiin apurahoja kansakoulujen perustamiseen.95 
Säännönmukaiset valtionavut tulivat vasta 1900-luvulla. 

Valtionavun vastaanottaminen merkitsi sitä, että kunta suostui valtion 
kontrolliin. Kunta joutui täyttämään erilaisia ehtoja saadakseen valtionapua. 
Tämän jälkeen esimerkiksi kansakouluntarkastajat valvoivat, kuinka koului-
hin myönnetyt valtionavut käytettiin. Kuntien talous tuli riippuvaiseksi valti-
onavuista, ja valvonnasta tuli olennainen osa valtion ja kunnan välistä toimin-
taa.  

Maaherrojen vastuulle tuli paikallishallinnon ohjaus ja valvonta. Kes-
kushallinto vahvisti kunnallista itsehallintoa, mutta samalla se halusi jättää 

                                                           
92 Snellman V1901, 189–193. 
93 Hoikka 1990, 62. 
94 Holopainen 1969, 158. 
95 Halila II 1949, 414–415. Kunnallishallinnon uudistamiseen ei liittynyt ajatusta, että valtio 

maksaisi kuntien palkkamenot. 
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itselleen oikeuden valvoa kunnan itsehallintoa. Valtion ohjaus- ja valvonta-
toimenpiteet kuuluivat läheisesti yhteen. Valtio valvoi sitä kuntien toimintaa, 
josta oli lailla säädetty. Valtion viranomaisen oikeus tutkia kunnallisten toi-
mielinten kunnallisasetuksen nojalla tekemiä päätöksiä rajattiin vuoden 1865 
asetuksessa. Alistusviranomainen sai tutkia alistetun päätöksen lain- ja tar-
koituksenmukaisuutta ja joko vahvistaa tai jättää vahvistamatta, mutta ei 
muuttaa sitä. Yksityinen henkilö sai tehdä kuntien toimielinten päätöksistä 
lainmukaisuusvalituksen.96 Valvonta- ja ohjausmekanismin järjestämisessä il-
meni valtion ja kunnan vastakkaisuus. Valtion tasolla ei täysin luotettu, että 
kunnallinen itsehallinto jakaisi valtion päämäärät ilman valvontaa.  

Kaukovalta toteaa, että kunta käsitettiin valtion alueella olevan omai-
suuden haltijain, omistajain ja elinkeinonharjoittajain pakolliseksi yhtymäksi, 
jota jokaisen etu vaati hyvin hoidettavan.97 Lainsäätäjien taholta valtionhal-
linnon ja paikallishallinnon etuja ei nähty toisilleen vastakkaisina. Lisäksi 
paikallishallinnon ja valtionhallinnon suhde perustui oikeusjärjestykseen.98 
Kunnallishallinnon uudistus loi organisaation, jota kautta keskushallinto 
saattoi toteuttaa, rahoittaa ja valvoa hankkeita paikallisella tasolla. Lainsäätä-
jien näkemystä valtion ja kuntien yhteisistä päämääristä ei välttämättä jaettu 
paikallishallinnon päättäjien parissa.  

 
 

2.4 Kuka kelpasi kunnan täysivaltaiseksi jäseneksi?  
 

Kunnallishallinnon uudistuksen yhteydessä nousi esille kysymys kunnallises-
ta äänioikeudesta. Se puolestaan liittyy kysymykseen kansalaisuudesta ja 
yhteiskunnan jäsenen oikeuksista valtiota kohtaan. Snellmanin mielestä ih-
minen nautti suurinta vapautta valtion kansalaisena. Hänestä osallistuminen 
kunnalliseen toimintaan antoi kunnan jäsenille tietoisuuden valtiollisesta 
vapaudesta. Yhteiskunta vaati yksilöltä työtä ja lainkuuliaisuutta. Ihminen 

                                                           
96 Hoikka 1990, 67; Holopainen 1969, 139, 164–165. Vuoden 1865 asetus tunsi jo alistamis-

menettelyn (70 ja 71 §), josta muodostui merkittävä valtion valvonnan muoto. Kunnan toi-
mivaltaa siirrettiin vahvistusviranomaiselle, joka tutki asian laillisuuden ja tarkoituksenmu-
kaisuuden. Sen vallassa oli vahvistaa päätös tai olla sitä vahvistamatta; Alistusviranomaise-
na toimi kuvernööri ja tietyissä tapauksissa senaatti.  

97 Kaukovalta 1940, 118–119. 
98 Hoikka 1990, 61; Holopainen 1969, 138. 
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puolestaan edellytti yhteiskunnalta aineellista toimeentuloa. Snellman siis 
liitti kunnallisen osallistumisen ja kansalaisuuden toisiinsa.99 Hän piti edusta-
jien valintaa ongelmallisena, sillä se edellytti kunnan jäseneltä sivistystä. 
Snellman näki uhkana sen, että valitsijoiden sivistystaso olisi alempi kuin 
valittavien hallintomiesten. Hänestä rahvas saisi valita ainoastaan neuvoa 
antavia henkilöitä kunnan esimiehen avuksi. Jos kunnan jäsenet valitsivat 
oman säätyluokkansa kansalaisia hallintomiehiksi, niin heiltä ei voinut vaatia 
samaa älyllistä ja siveellistä sivistystä kuin muilta virkamiehiltä.100 Snellman 
ei kannattanut poliittista vapautta, sillä hänestä se saattoi johtaa enemmistönä 
olevien valistumattomien joukkojen pakkovaltaan.101  

Valtiopäiväedustajat väittelivät kunnallishallinnon uudistusta valmistel-
taessa, mitkä väestöryhmät saisivat käyttää paikallishallinnon valtaa. Kuten 
Snellmanin kirjoituksissa, keskustelussa heijastuivat sääty-yhteiskunnan 
arvot ja maaseudun muutosvastarinta. Vallalla oli perintein katsomus, että 
palkolliset olivat isäntävallan alaisia ja isännät valvoivat palkollistensa etuja. 
Palkollisten äänioikeuden katsottiin tuovan sekaannusta kuntakokouksiin, joi-
ta pidettiin tehottomina suuren osallistujamäärän takia. Heidät koettiin myös 
kunnan jäsenyydestä irralliseksi ryhmäksi, sillä he saattoivat muuttaa asuin-
paikkaansa vaihtaessaan työpaikkaa. Lisäksi kunnan asioiden ei katsottu liit-
tyvän palkollisiin. Heitä lähinnä koskeva asia oli vaivaishoitomaksun mää-
rääminen, ja palkolliset olivat tunnetusti olleet vastahakoisia maksun suorit-
tamista kohtaan. Uhkana nähtiin myös se, että palkolliset käyttäisivät äänioi-
keuttaan vapautuakseen maksusta, ja tilalliset saisivat kaikki maksut hoidet-
tavakseen. Pienenä myönnytyksenä edustaja Holma koki, että palkolliset 
voisivat valita jäseniä kunnallishallintoon, kun he eivät voisi itse tulla vali-
tuksi tietämättömyytensä takia.102  

                                                           
99 Snellman 1901, 70–71, 133; Niemi-Iilahti 1992, 155, 162. Niemi-Iilahti esittää, että kansa-

laisyhteiskunnassa itsehallinto-organisaation äänioikeuden ja vaalikelpoisuuden perusta oli 
verojen maksamisessa, sääty-yhteiskunnassa ammattiryhmään kuulumisessa ja sukuyhteis-
kunnassa perinnöllisessä maanomistuksessa. Verojenmaksu toi siten kansalaisyhteiskunnan 
jäsenyyden. 

100 Snellman 1901, 188–189. 
101 Snellman 1842, 497. 
102 Vuoden 1863–1864 valtiopäivillä talonpoikaissäädyn istunnossa Klami, Mansten, Östrig, 

Holma ja Hagman 15.2.1863. 
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Talonpoikien parissa oli myös laajan äänioikeuden puolustajia. Nämä 
pitivät äänioikeuden rajoitusta ihmisen luonnollisten oikeuksien vastaisena. 
Ainakin palkollisten, torppareiden ja ammattilaisten oikeutena piti olla mah-
dollisuus ottaa kantaa heitä itseään koskeviin asioihin. Edustaja Klami totesi, 
että palkollinen oli ihminen, jonka piti elättää itsensä. Sen tähden hänelle oli 
annettava ihmisen oikeudet. Lisäksi äänioikeuden puolustajat korostivat maa-
seudun väestön yhdenvertaisuutta. Talonpoikaissäädyssä oli aiemmin pyritty 
irrottautumaan jyrkistä säätyrajoista. Edustaja Peltosesta tilalliset ja palkolli-
set olivat alkuperäisesti yhtä säätyä. Tätä näkemystä tuettiin korostamalla 
palkollisten halua ryhtyä tilallisiksi. Kyseistä siirtymistä rajoittivat vain van-
hat maanmyyntirajoitukset. Kuntakokousten tehottomuuden syyksi ei nähty 
liian suurta osallistujamäärää. Kokousten ongelma oli keskustelun epäjärjes-
tys, ihmisten tottumattomuus ja keskustelun huono johtaminen.103   

Kunnan jäsen vuoden 1865 asetuksen mukaan oli henkilö, joka omisti 
kunnan alueella maata tai kiinteää omaisuutta, harjoitti teollisuutta, kauppaa, 
käsityötä tai muuta luvallista elinkeinoa; ja henkilö, jolla oli kunnan alueella 
asunto tai kotipaikka. Kunnan asioiden päätösvalta oli kuntakokouksella. 
Kuntakokouksessa puhe- ja äänivalta olivat Suomen kansalaisella, joka oli 
täysivaltainen, maksoi kunnalle veroa eikä hänellä ollut velkana useamman 
kuin edellisen vuoden kunnallisverot. Äänioikeus oli myös yhtiöillä, alaikäi-
sen holhoojalla, jakamattomalla kuolinpesällä, vararikkopesän uskotuilla 
miehillä ja omaa omaisuutta hallitsevilla naisilla. Äänioikeutta vaille jäivät 
suurena ryhmänä palkolliset. Lisäksi äänioikeutta ei ollut irtolaisilla, häpeäl-
lisestä rikoksesta tuomituilla eikä kansalaisluottamuksen menettäneillä. Jos 
kuntakokouksessa keskusteltava asetus koski manttaaliin pantua maata, niin 
päätösvalta oli vain maanomistajalla. Äänestys tapahtui äyrimäärän mukaan. 
Yksi äyri vastasi yhtä ääntä. Manttaaliin pantua maata koskevasta asiasta 
äänestettäessä oli 1/10 manttaalia yksi ääni, 2/10 oli kaksi ääntä ja lopulta 
koko manttaali oli 10 ääntä. Kuntakokous saattoi päättä äänestettävän veroäy-
rin mukaan, vaikka kyseessä oli manttaaliin pantu maa. Korkein mahdollinen 
äänimäärä oli 1/6 kokouksessa läsnä olevien äänimäärien summasta.104 

                                                           
103 Vuoden 1863–1864 valtiopäivillä talonpoikaissäädyn istunnossa Klami, Peltonen ja Puhakka 

15.2.1863. 
104 Asetus 6.2.1865 
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Kansakoulujen perustaminen liittyi kysymykseen kunnan jäsenyydestä. 
Asia oli kunnallisen päätöksenteon vastuulla. Palkollisten äänioikeuden puut-
tumista perusteltiin valtiopäivillä siten, että he eivät olleet kunnan jäseniä, 
eivätkä kunnan asiat liittyneet heidän elämäänsä. Jos kansakoulun tavoite oli 
kasvattaa kansalaisia, niin laskettiinko äänioikeuden ulkopuolelle jääneet 
väestöryhmät kansakoulujen kohderyhmäksi ja kansalaisiksi? Kunnallisen 
äänioikeuden puuttuminen tilattomalta väestöltä ei ilmentänyt valtion ja kun-
nan vastakkaisuutta, sillä tilattomalla väestöllä ei ollut äänioikeutta valtiolli-
sellakaan tasolla.  

Äänioikeussäädösten monimutkaisuus aiheutti kuntakokouksessa on-
gelmia, mikäli päättämässä oli manttaalimiehiä ja muita veronmaksajia. Ää-
nestystä hankaloitti lisäksi se, että kaikissa kunnissa ei ollut äyrikirjaa, jossa 
manttaalilta menevät veroerät olisi muunnettu veroäyreiksi. Erikoisuutena 
asetuksessa oli kuntalaisen oikeus luovuttaa äänioikeutensa toiselle hyvä-
maineiselle kansalaiselle. Valtakirjojen lukumäärää osallistujaa kohden ei 
asetuksessa rajoitettu. Kuntakokoukseen osallistujalla saattoi olla useampia 
edustettavanaan. Äänioikeussäädökset aiheuttivat sen, että valta kuntakoko-
uksessa oli varakkailla maanomistajilla eivätkä vähä-ääniset kuntakokouksis-
sa käyneetkään.105  

Pitäjissä kunnallishallinnon uudistamista valmistelevaan toimikuntaan 
valittiin eri sosiaaliryhmien edustajia, mutta köyhä väestö, torpparit ja tilat-
tomat, yleensä syrjäytettiin. Soikkanen toteaa, että itäsuomalaisen tilattoman 
väestön heikompi taloudellinen ja sosiaalinen asema näkyi siinä, että luotta-
mustehtävissä ei ollut torppareita ja käsityöläisiä. Lisäksi kuntalaisten suhtau-
tuminen uusiin luottamustoimiin ja niiden haltijoihin oli alussa epäluuloista. 
Varsinkin torpparit ja tilattomat vierastivat uusia velvoitteita. Talonpoikaiset 
luottamusmiehet eivät aluksi saaneet arvostusta kunnallisten tehtävien vuok-
si. Asenne muuttui kuitenkin vähitellen.106 

Kuten aiemmin todettiin, lainsäätäjän eli keskushallinnon näkökulmasta 
valtion- ja paikallishallinnon edut olivat yhtenevät, mutta kuntakokousten 
tasolla tilanne oli toinen. Lisäksi kunnallishallinnon uudistus eriytti maaseu-

                                                           
105 Asetus 6.2.1865; Kaukovalta 1940, 105–111. Kunnallishallinto perustettiin kaupunkeihin 

vuonna 1873. Paikallinen itsehallinto poikkesi monin tavoin kaupunkien ja maaseudun välil-
lä. Ero ilmenee myös vuoden 1866 kansakouluasetuksessa. 

106 Soikkanen 1966, 206, 215. 
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dun väestöä, se vahvisti talonpoikien asemaa, mutta samalla se vahvisti maa-
seudun väestön eriytymistä toisistaan. Talonpojat irrottautuivat omaksi sosi-
aaliryhmäksi torppareista ja maaseudun työläisistä. 

Vuoden 1865 asetus merkitsi demokraattisen hallintotavan etenemistä. 
Asetuksen merkitys kansakoulujen perustamisessa oli siinä, että keskushallin-
to saattoi velvoittaa ja houkutella kuntakokouksia tekemään päätöksiä. Kes-
kushallinto valvoi päätösten toimeenpanoa ja kansakoulujen toimintaa. Pää-
töksenteon siirtäminen paikalliselle tasolle mahdollisti kansakoulujen perus-
tamisen maaseudulle, sillä tätä kautta paikalliset ihmiset sitoutuivat kansa-
kouluaatteeseen ja ohjasivat taloudellisia resurssejaan koulujen perustami-
seen ja ylläpitoon. Keskushallinto ei olisi yksin voinut viedä eteenpäin kan-
sakouluverkon laajentamista koko maahan.    

 
Papisto vetäytyy maallisen vallan käytöstä 

Keskushallinnon ja paikallisen itsehallinnon vallankäytön rakentumiseen 
liittyi kirkon rooli. Kuten aiemmin mainittiin, papistolla ja seurakunnilla oli 
ollut vahva asema paikallisessa itsehallinnossa ennen kunnallisen itsehallin-
non uudistusta. Vuoden 1863–1864 valtiopäivillä talonpoikaissäädyn istun-
nossa käsiteltiin kirkkoherran irrottautumista paikallisesta hallinnosta. Moni-
en edustajien oli vaikeata hyväksyä muutospyrkimyksiä, sillä pitäjänkokous-
ten tavoin kuntakokouksen esimiehen työtehtävien hoidon katsottiin olevan 
osa kirkkoherran perinteistä työtä seurakunnassa. Katsottiin, että mikäli kirk-
koherra luopuisi velvollisuuksistaan, hänen tuli luopua myös osasta palk-
kaansa.107 Papiston taholta valitettiin, että papiston maalliset tehtävät raken-
sivat epäluuloa papin ja seurakuntalaisten välille. Pappi joutui valvomaan 
erilaisten määräysten noudattamista ja auttamaan viranomaisia saattamaan 
määräysten rikkojat edesvastuuseen.108 

Kirkon ja papiston toimien taustalla oli pappisihanteen muutos. Todelli-
nen uskonnollisuus alettiin nähdä nyt vakavaksi, sisäiseksi, ihmisen koko 
elämäntyylin muutosta vaativaksi asiaksi.109 Tärkeänä muutoksen käynnistä-

                                                           
107 Vuoden 1863–1864 valtiopäivillä talonpoikassäädyn istunto 15.2.1863.  
108 Juva 1950, 158–159; Salo 1939, 136–137; Halila I 1949, 228–229; Iisalo 1968, 123; Nurmi 

1988, 85. 
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jänä toimivat herätysliikkeet. Herätysliikkeiden toiminta kannusti ihmisiä 
osallistumaan ja tätä kautta se aktivoi yhteiskunnallista järjestäytymistä. Ne 
edesauttoivat myös kansakouluaatteen etenemistä haastamalla kirkon toimin-
nan ja aseman yhteiskunnassa ja tukemalla lukutaidon laajenemista. Ne ar-
vostelivat kirkkoa korostaen kansanvaltaisuutta, mikä auttoi talonpoikaisvä-
estön nousua ja mahdollisuutta omaksua yksilöllisiä mielipiteitä. Kirkon 
luoma kollektiivinen ajattelu väistyi yksilöllisemmän ajattelun tieltä.110  

Vuoden 1865 asetuksen myötä useat aiemmin seurakuntien vastuulla ol-
leet tehtävät siirtyivät kunnan hoidettavaksi. Seurakunnan vaikutusvalta ei 
kokonaan poistunut, vaan kirkkoherralla oli puheoikeus kunnallislautakun-
nassa kansakoulua, köyhäinhoitoa ja terveydenhoitoa koskevissa asioissa. 
Kunnallishallinnon uudistuksessa papiston asema murrosvaiheen ohjaajana 
oli merkittävä. Papit toimivat usein kuntakokousten ensimmäisinä puheenjoh-
tajina ja monessa kunnassa papit pysyivät useamman kauden puheenjohtajan 
tehtävissä.111 Uudistuksessa oli pyritty vapauttamaan papisto, mutta alkuvai-
heessa noin 42 prosenttia maamme ensimmäisistä kuntakokouksen puheen-
johtajista oli pappeja. Papin kuntakokouksen puheenjohtajana saattoi korvata 
säätyläinen.112 

Papiston vetäytyminen hengellisiin asioihin näkyi siten, että heidän ai-
empi asemansa paikallisen vallan käyttäjänä heikkeni. Kunnallisen kansakou-
lun järjestämisen kohdalla papiston asema muodostui alkujaankin heikoksi. 
Tämä oli suuri muutos aiempaan, sillä kirkko oli vastannut lähes kaikesta 
annetusta kansanopetuksesta. Kansakouluasetuksen jälkeen kirkko keskittyi 
oman kansanopetusjärjestelmänsä kehittämiseen.   

 
Kansakoulunopettajat uudeksi sosiaaliryhmäksi 

Byrokratisoitumisen uusi vaihe oli se, että papiston ja talonpoikien rinnalle 
kunnallishallinnossa nousivat kansakoulunopettajat. Aimo Halila on tutkinut 
seminaarivuosiluokkia 1867–1902 ja toteaa, että kuntakokousten jäseninä oli 
vanhimmasta opettajistosta yhteensä 391 opettajaa, joista miehiä oli 349 ja 
naisia 42. Halilasta määrää voi pitää suhteellisen suurena. Kuntakokousten 

                                                           
110 Soikkanen 1966, 119; Karonen 1999, 335; Suhonen  1974, 176; Hytönen 1933, 84. 
111 Soikkanen 1966, 193. 
112 Maalaiskuntien liiton lehti 1/62, Soikkanen, 7–8.  
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puheenjohtajina toimi 391 opettajasta 121 miesopettajaa. Alueellisesti tarkas-
teltuna kansakouluopettajien asema kunnallishallinnon johdossa oli suhteelli-
sesti voimakkain alueilla, joilla kansakoulukulttuuri oli voimissaan. Näin oli 
asia monissa Itä-Suomen pitäjissä. Kansakoulunopettajien asema oli myös 
vahva alueilla, joilla talonpoikainen itsehallinto ja pitäjänkulttuuri oli vanhin-
ta ja lujinta, kuten Etelä-Pohjanmaalla, Varsinais-Suomessa ja Vakka-Suo-
messa.113 Kansakoulunopettajia toimi kunnallislautakunnan jäseninä, köy-
häinhoidon ja lastensuojelun luottamustehtävissä, verotuslautakunnan tehtä-
vissä, tilintarkastajina ja lukuisissa lautakunnissa. Kansakoulunopettajat ete-
nivät johtaviin asemiin ja vastuullisiin tehtäviin erityisesti Pohjois-Sata-
kunnassa, Keski- ja Pohjois-Hämeessä, Keski-Suomessa ja Laatokan- Karja-
lassa. 114 

Kansakoulunopettajien valitseminen kunnallislautakunnan puheenjohta-
jiksi, varapuheenjohtajiksi tai jäseneksi oli sikäli ongelmallista, että vuoden 
1865 asetuksen mukaan kunnallisiin luottamustehtäviin ei yleensä valittu, jos 
henkilö sai kunnalta palkkaa tai oli kunnan asettama. Vuoden 1898 asetuksen 
jälkeen suhtautuminen lieveni, sillä opettajan tehtäviä ei nähty enää esteenä 
kunnallisten luottamustehtävien hoidolle. Kiertokoulunopettajien kohdalla 
esteitä ei ollut, sillä heidät katsottiin kirkollisiksi toimihenkilöiksi.115 Voidaan 
todeta, että kansakoulunopettajista muodostui uusi yhteiskunnallinen ryhmä. 
He olivat tavallaan virkamiehen asemassa. Kansakoulunopettajat olivat kor-
keasti koulutettuja alueen valtaväestöön verrattuna, mikä mahdollisti heille 
henkisen johtajuuden omalla alueellaan, mikäli he sitä tahtoivat. Heidän 
taitojaan tarvittiin niin kunnallisen hallinnon päätöksenteon tasolla kuin hy-
vin konkreettisten tehtävien suorittajina kansakoulujen johtokuntien työssä.    

 
Talonpoikien esiinmarssi 

Eino Jutikkala toteaa, että talonpojat kypsyivät nopeasti osallistumaan ja 
johtamaan kunnallista päätöksentekoa, vaikka alkuvaiheessa papistoa ja sää-
tyläisiä tarvittiin pitämään pöytäkirjaa tai valvomaan sen pitämistä. Tähän oli 
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ollut syynä talonpoikien luku- ja kirjoitustaidon heikkous.116 Talonpoikainen 
henkilö tuli kysymykseen, kun säätyläinen ei suostunut tai heitä ei ollut. 
Kaikissa kunnissa valittiin kunnallislautakuntaan ainakin yksi talonpoika.117 
Kunnallishallinnon uudistus nosti luku- ja kirjoitustaidon tärkeäksi osallistu-
misen kriteeriksi. Koti ja koulu -lehti totesi, että kunnallishallinnossa tuli 
tehdä pöytäkirjat ja ne oli osattava lukea. Kunnalliset ja kruunun maksut sekä 
muut ulosteot oli suoritettava. Lehti otaksui, että herravihan syynä oli kansan 
lukutaidottomuus. Lukutaidon puutteen takia kansalaiset eivät tunteneet lakia 
ja asetuksia, joita kunnallishoidossa on noudatettava.118  

Talonpoikien asema vahvistui sosiaalisesti kunnallishallinnon uudistuk-
sen ja kansakouluasetuksen vuoksi. 1800-luvulla Suomen kansallista identi-
teettiä ryhdyttiin rakentamaan itsenäisen talonpoikaiston varaan. Maata omis-
tavasta talonpojasta tuli kansalaisuuden malli. Koti ja koulu -lehdessä määri-
teltiin talonpoika: vapaa, omaa vaatimattomat tavat, asuu maatilallaan, hurs-
kas luonne, taitavasti ja ahkerasti viljelee maata. Kirjoittaja toteaa lehdessä, 
että talonpoika oli löytänyt onnen, jota usein saa turhaan etsiä rikkaista kau-
pungeista ja loistavista hoveista. Talonpoika oli löytänyt hiljaisen rauhan ja 
tyytyväisyyden onnen. ”Jos todella ja vähän syvemmältä ajattelemme ihmis-
elämän eri suhteita ja tarpeita, niin täytyy tulla siihen päätökseen, että talon-
poikainen sääty on se, joka ihmiskuntaa ylläpitää. Sen vuoksi onkin itsestään 
talonpojan sääty kaikista hyödyllisin, tarpeellisin ja kunnianarvoisin”.119 

Snellman ihaili myös talonpojan työtä ja asemaa yhteiskunnassa.120 
Snellman ei puhunut ihmisten sosiaalisen nousun puolesta. Hänestä kansa-
koulun ei tarvinnut olla pohjakoulu ja kaikista kansalaisista ei tarvinnut kou-

                                                           
116 Jutikkala 1958, 400. 
117 Maalaiskuntien liiton lehti 1/62, Soikkanen, 7–8; Kauppinen 1975, 597. Soikkanen toteaa, 

että talonpoikia saattoi olla kuntakokouksen ja kunnallislautakunnan varaesimiehinä ja par-
haimmillaan esimiehinäkin. Näillä talonpojilla oli kokemusta lautamiehen työstä, suntiona ja 
jopa valtiomiehenä olosta. Rautalammilla uutta kunnallishallintoa valmistelevaan toimikun-
taan oli valittu myös kolme torpparia, loismies, nahkurin poika ja räätäli. Tilatontakin väes-
töä oli otettu mukaan.  

118 Koti ja koulu n: 35, 1865. Koti ja koulu n:42, 1865. Lehdessä arvioitiin herravihan olevan 
syynä kansakoulun epäsuosioon. Lasten pelättiin ”herrastuvan” ja vieraantuvan kansan elä-
mäntavasta. Lisäksi lehti arvioi talonpoikien kokevan herrasväen elämäntavan liian maalli-
sena. 

119 Koti ja koulu n: 19, 1864.  
120 Snellman 1901, 131. 
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luttaa virkamiehiä.121 Ihanteellinen käsitys tiivistyi päätelmään, että talonpoi-
kaissäädyssä esiintyvä puute ja tyytymättömyys aiheutuivat talonpoikien 
sivistymättömyydestä. Tämän ongelman ratkaisu oli kansakoulu. Jos talonpo-
jat eivät ymmärtäneet paikkaansa yhteiskunnassa, koulun tehtävä oli korjata 
myös tämä pulma. 

Kunnallishallinnon toiminta perustui ajatukseen, että ”yhteinen kansa” 
oli vallan lähde. Tässä yhteydessä käsite ”yhteinen kansa” ei sisältänyt tila-
tonta väestöä. Kunnallinen päätöksenteko koulutti tavallisista kansan miehis-
tä henkilöitä valtiollisiin tehtäviin. Sääty-yhteiskunnan arvot murtuivat, kun 
valtiollisiin tehtäviin voitiin ”rekrytoida” miehiä suoraan kansan piiristä.122 
Se ilmensi modernin kansalasiyhteiskunnan etenemistä. Tämä poikkesi Snell-
manin ajatuksista. Talonpoikaissäädyn merkitys kohosi 1800-luvun loppu-
puolella valtiollisessa elämässä, ja se ryhtyi edustamaan valtiopäivillä maa-
seudun väestön tarpeita. Aiemmin talonpoikaissääty oli valinnut edustajansa 
muista säädyistä, sillä sen piirissä oli ollut vähän opillista sivistystä saanei-
ta.123 

 
Vuoden 1897 kunnallishallinnon uudistuksella korjataan epäkohtia 

Vuonna 1897 kunnallishallintoa uudistettiin jälleen. Muutos talonpoikaissää-
dyn valtiopäiväkeskusteluissa vuodesta 1863–1864 vuoteen 1897 oli se, että 
säädyssä ei vastustettu kunnallishallintoa eikä keskusteluissa ilmennyt epä-
luottamusta talonpoikien kykyyn hoitaa kunnan asioita. Tämä asennemuutos 
heijasti kansansivistyksen laajentumista ja modernin kansalaisyhteiskunnan 
kehittymistä. 

Kansansivistyksen etenemistä tilattoman väestön parissa ja osittain sen 
tuomaa yhteiskunnallista murrosta osattiin ennakoida muutamissa talonpoi-
kaissäädyn ja pappissäädyn puheenvuoroissa. Talonpoikaissäädyn edustaja 
Pitkäsen mielestä palvelijoiden tietämys oli kasvanut niin paljon, että toiset 
olivat jo ”samalla älykannalla” kuin pehtorit ja voudit. Mikäli palkolliset 
suorittavat kansakoulukurssin, ”niin sitä tärkeämmäksi, ja sitä kireämmäksi 

                                                           
121 Snellman 1901, 53, 131. 
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123 Melin 1977, 24. 
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kysymyksessä olevan oikeuden tarvis palkollisille tulee”.124 Kirkkoherra 
Päivärinta totesi, että palkolliset saattoivat olla paljon kykenevämpiä kuin 
heidän isäntänsä ratkaisemaan kunnan asioita. Rovasti Karlsberg puolestaan 
näki, että palkollisia ei pitänyt sulkea äänioikeuden ja kunnan asioiden ulko-
puolelle, jos he olivat näihin toimiin kykeneviä. Hänestä alempien kansan-
luokkien etua ei pitänyt jyrkästi vastustaa. Siitä saattaisi syntyä paljon suu-
rempia vaaroja, kuin jos alemmille luokille myönnettäisiin jonkun verran 
oikeutta.125 Äänioikeuden puolustajat kokivat, että palkollisten äänivallan 
kielto ja sulkeminen pois kunnallisten asioiden käsittelystä oli vastoin ihmi-
syyttä ja oikeudentuntoa. He syyttivät vastustajia siitä, että nämä rinnastivat 
palvelijan alaikäiseen lapseen, joka oli isän holhouksen alla. Laajan äänioi-
keuden nähtiin kehittävän kunnallista itsehallintoa126 ja toimivan yhteiskunta-
rauhan takaajana. 

Asenteiden lieventymisestä huolimatta perustelut äänioikeuden laajen-
tamisen puolesta ja vastaan olivat säilyneet entisellään. Äänioikeuden laajen-
tamisen vastustajat vetosivat isäntävallan tärkeyteen. Pelättiin, että äänioi-
keuden laajennus lisäisi kustannuksia ja aiheuttaisi ristiriitoja isännän ja pal-
kollisten välillä. Jos palkolliset saisivat äänioikeuden, heidän täytyisi myös 
maksaa veroja. Verojen maksu koituisi lopulta isäntien maksettavaksi, kun 
palkolliset sopisivat palkastaan isännän kanssa. Palkollisten osallistuminen 
kuntakokouksiin olisi pulmallista, sillä työt jäisivät tekemättä. Mitä tapahtui-
si, jos isäntä ei antaisi lupaa palkollisen poissaoloon? Muutospaineista huo-
limatta keskustelussa päädyttiin vuoden 1863–1864 valtiopäivien periaattee-
seen. Isäntä hoitaa palkollisten asioita kuntakokouksessa, sillä hänen tavoit-
teensa on kunnan menestyminen ja paikkakunnan vaurastuminen. Kun kunta 
menestyy, palkollinenkin menestyy.127   

Varsinaisesti vuoden 1898 kunnallishallinnon asetuksella haettiin rat-
kaisua kahteen vuoden 1865 asetuksen tuomaan ongelmaan – verotuksen 
epämääräisyyteen ja yhteistä kuntakokousta koskevien säännösten vaillinai-
suuteen. Äänestysoikeutta ei laajennettu palkollisiin, eikä asetus muuttanut 

                                                           
124 Vuoden 1897 valtiopäivillä talonpoikaissäädyn istunnossa Pitkänen 6.5.1897. 
125 Vuoden 1897 valtiopäivillä pappissäädyn istunnossa Karlsberg ja Päivärinta 6.5.1897. 
126 Vuoden 1897 valtiopäivillä talonpoikaissäädyn istunnossa Laitinen, Torppa, Jalkanen 

6.5.1897. 
127 Vuoden 1897 valtiopäivillä talonpoikaissäädyn istunnossa Tensikkala ja Pöysti 6.5.1897. 
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kunnan tehtäviä. Verotusongelma ratkaistiin säätämällä 79 §:ssä siten, että 
kunnan verotus perustui taksoitukseen. Pulmallista valtakirjojen käyttöä ra-
joitettiin siten, että yksi edustaja sai käyttää puhe- ja äänivaltaa kahden valta-
kirjan edestä – sukulaisia saattoi edustaa useampi. Korkein äänimäärä rajat-
tiin 1/5 äänestykseen osallistuvien äänimäärästä. Edelleen pidettiin tiukasti 
kiinni siitä, että kunnan toimet olivat luottamustehtäviä, joista ei maksettu 
palkkaa.128 Kunnallishallinnon asetukset selkeyttivät valtion ja kunnan val-
lanjakoa, valtio velvoitti ja kunta toteutti. Asetuksilla järjestettiin kunnan 
uusien vastuiden rahoittaminen.  

Valtiopäiväkeskustelussa heijastui muutos, joka oli tapahtunut kansa-
koulujen työn myötä. Kansansivistyksen ajateltiin kuuluvan talonpojille, 
tilattomille ja palkollisille. Näiden ryhmien tiedot ja taidot olivat lisääntyneet, 
ja väestöryhmien osaaminen oli samanlaistunut. Tilatonta väestöä ei haluttu 
kuntakokouksen päättäjiksi, koska se olisi kasvattanut maatalouden työvoi-
makustannuksia. Yleinen ja yhtäläinen äänioikeus toteutui kunnallisella tasol-
la myöhemmin kuin valtiollisella tasolla eduskuntavaaleissa. Venäjällä puh-
jenneet levottomuudet ja suurlakko Suomessa mahdollistivat eduskuntauudis-
tuksen vuonna 1906. Tuolloin ei puututtu kunnallislakeihin. Kunnallislakien 
uudistaminen käynnistyi heti eduskuntauudistuksen jälkeen vuonna 1907, ja 
eduskunta hyväksyi kunnallislait vuonna 1908. Keisari ei kuitenkaan vahvis-
tanut lakeja. 

                                                           
128 Asetus 15.6.1898 6§, 9§, 10§, 11§, 12§, 79§; Kaukovalta 1940, 284–304; Taksoituksen 

suoritti kunnallislautakunta tai tehtävään valittu taksoituslautakunta. Lautakunnan tuli arvi-
oida, kuinka paljon tuloa kunnassa verotettava henkilö oli taksoitusvuotena saanut kiinteis-
töstään, elinkeinostaan, ammatistaan, palkastaan, eläkkeestään tai muista varoistaan. Sen 
jälkeen lautakunta määräsi hänelle maksettavat äyrit. 
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3 Kansakoulujen perustaminen – valtion 
käskystä, kunnan toimesta 
 

3.1 Kansakoulu kasvattaa kansalaiset 
 

Kun kansakouluaate saapui Suomeen, se miellytti filantrooppeja, liberaaleja, 
nationalisteja ja konservatiiveja. Filantroopit näkivät koulutuksen ihmisoi-
keutena. Liberaalit liittivät koulutuksen yhteiskunnalliseen edistykseen. Na-
tionalistit pitivät koulua kansallisen tietoisuuden herättäjänä kansan parissa. 
Konservatiivit kokivat koululaitoksen iskostamat yhteiset arvot puskuriksi 
kumouksellisille voimille. Kaikkien näiden tahojen yhteinen päämäärä oli 
kuitenkin kansakoulujen perustaminen Suomeen. Sirkka Ahonen toteaa, että 
kansakouluasetuksen laatimisen yhteydessä suurimmat erot keskittyivät sivis-
tyksen käsitteen määrittelyyn ja koulujärjestelmän yhteiskunnalliseen tehtä-
vään.129  

Kansakouluaatteen ja kansakouluasetuksen sisältöristiriidat kulminoi-
tuivat valtiokeskeisyyttä kannattaneen Snellmanin ja filantrooppi Uno Cyg-
naeuksen välille. Heidän kansakoulujen perustamista käsitelleet pohdinnat 
vastaavat siihen, miksi Suomessa kansakoulu valittiin lasten sosialisaation 
välineeksi. Kun Snellmanin mielestä koulun tehtävä oli kasvattaa ihminen 
kansalaisuuteen, Cygnaeus ajatteli, että köyhälläkin ihmisellä oli oikeus kan-
sanopetuksen kautta tavoitella hyvää elämää. Kun Snellman näki kansakou-
lun valtion tehtäväksi, Cygnaeus piti kansakoulua kunnan kouluna. Kun 
Cygnaeus ehdotti lastentarhojen perustamista ja niiden liittämistä osaksi 
kansakoulujärjestelmää, Snellman paheksui sitä, että Cygnaeus halusi antaa 
kansakoululle perheen ja kodin tehtäviä.130  

Snellmanin valtiokeskeisessä ajattelussa koulujärjestelmän yhteiskun-
nallinen tehtävä oli sosiaalistaa oppilaat eli opettaa heille yhteiskuntaa ylläpi-
tävät yhteiset arvot. Hän näki valtiollisen järjestelmän toteutuvan pienois-
koossa kodin ja perheen tasolla. Sen tähden kouluopetuksen tuli rakentua 

                                                           
129 Ahonen 2003, 22, 43. 
130 Sarjala 1981, 61–62; Lilius 1950, 129–131. Cygnaeuksen ja Snellmanin välit menivät 

henkilökohtaisten loukkausten tasolle.  
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kotiopetuksen päälle.131 Valtion kustantama sivistys ei kyennyt jalostamaan 
ajattelua ilman perhekasvatuksen myötävaikutusta.132 

Sääty-yhteiskunnan arvot hallitsivat 1800-luvun koulutuspoliittista kes-
kustea kansakoulun yhteiskunnallisesta tehtävästä. Koulujärjestelmän yhteis-
kunnallinen tehtävä oli erilainen ihmisen sukupuolen ja sosiaaliryhmän mu-
kaan. Ahonen huomauttaa, että Snellmanista kansakoulun yhteiskunnallinen 
tehtävä oli kouluttaa päättäjiä kunnallisen itsehallinnon tarpeisiin, ja sen 
tähden Snellman tarkasteli opetusta paljolti miesten kannalta.133 On todettava, 
että Snellman ei vaatinut sukupuolten välille yhtäläisiä oikeuksia, vaan yhtä-
läisiä ihmisoikeuksia, kuten oikeutta sivistykseen. Snellman puhui naiskasva-
tuksen puolesta, mutta liitti sen naisen tehtävään äitinä.134 Hänestä naiselle 
tuli antaa mahdollisuus olla kansalaisyhteiskunnan jäsen.135 Ajatus, että nais-
ta tuli sivistää vain siksi, että nainen oli välikappale muiden edistymiselle, 
herätti vastustusta. Minna Canthin toimesta Kuopiosta tuli naiskasvatuksen 
radikalismin keskus. Tyttöjen kouluttaminen haluttiin uudistaa. Kuopiossa 
esitettiin ensimmäisenä vaatimus naislyseon perustamisesta ja innostus nais-
lyseosta levisi sieltä Helsinkiin.136 

Cygnaeuksen ja Snellmanin mielipiteet erosivat erityisesti pohjakoulu-
kysymyksessä. Cygnaeuksen mukaan kansakoulua ei saanut suunnata vain 
alempien sosiaaliryhmien käyttöön, vaan kansakoulun tuli olla pohjakoulu, 
jossa kaikki lapset saivat pohjatietonsa.137 Snellman kaavaili kansakoulusta 
koulua, joka olisi samalla kertaa rahvaan koulu ja yliopisto eli sen tuli omas-
sa piirissään saada aikaan samat vaikutukset kuin koulu ja yliopisto omas-
saan. Hänestä kansakoulusta ei voinut jatkaa opintoja ylempiin kouluastei-
siin.138 Snellmanille yhteinen koulu tarkoitti kouluastetta, joka soveltui tytöil-
le ja talonpoikien lapsille. Säätyläispojille tuli varata oppikoulu ja ylemmät 
kouluasteet. Cygnaeus tavoitteli koko kansan yhtäläistä kouluttamista.  

                                                           
131 Sarjala 1981, 61–62; Snellman, 6, 2002, 264, 267, 270. Esitelmä keväällä 1844. 
132 Snellman, 6, 2002, 72. Artikkeli on julkaistu 1.2.1844. 
133 Ahonen 2003, 45. 
134 Snellman, 6, 2002, 80. Artikkeli on julkaistu 7.3.1844. 
135 Snellman, II, 1900, 435. Artikkeli on julkaistu Litteraturbladetissa n: 5, n: 6. 1848. 
136 Wilkama 1938, 281, 285, 290. 
137 Halila II 1949, 284; Kansakoulun lehti 1903, 123–125; Lehmusto 1926, 105–107. 
138 Snellman, 7. 2002, 392–394. Artikkeli on julkaistu Saimassa 5.4.1845. 
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Pohjakoulukysymykseen liittyi kysymys kansakoulun kohderyhmästä. 
Oliko kansakoulu koko kansan koulu? Snellman paheksui kansan halua kou-
luttaa lapsiaan päämääränä pääsy ”herrojen” joukkoon.139 Kaikkien ihmisten 
ei odotettu suorittavan kansakoulun oppimäärää, eikä kansakoulun suoritta-
mista mielletty sosiaalisen nousun väyläksi. Lisäksi tuolloin koulutuspolitii-
kan päättäjien taholla eli ajatus, että henkilön varallisuuden, sosiaalisen ase-
man ja älykkyyden välillä valitsi yhteys.140 Ahonen toteaa, että Snellman ei 
edellyttänyt kansakoulujen perustamista kaikkein köyhimpiin kyliin. Kouluja 
oli perustettava sen verran, että koulunkäyneitä talonpoikia oli riittävästi 
hoitamassa kunnallista itsehallintoa.141 Yrjö-Koskinen katsoi, että koulu olisi 
kaikkien säätyjen lapsille – heistä terävimmälle kärjelle.142 Kirjoituksessaan 
Työväenseikka vuonna 1874 hän kuitenkin totesi, että eriasteinen kansanope-
tus eri kansanluokkia varten oli vastoin demokraattista perinnettä ja kansan 
enemmistön mielipidettä.143 Yrjö-Koskisen mielipide oli merkityksellinen, 
sillä hän oli fennomaanivaikuttaja. Vertaamalla hänen ja Snellmanin käsityk-
siä voidaan päätellä, että Snellmanille kansa ei ollut tasa-arvoinen ryhmä.144 
Vaikka Yrjö-Koskinen ei tavoitellut koko kansan kouluttamista, hänen ajatte-
lussaan oli jo mukana kansalaisyhteiskunnan syntyyn liittyvä tasa-arvon 
elementti.  

Snellmanin ajattelussa kansakoulun tehtävä oli rakentaa kansalaisyh-
teiskuntaa. Koulun tuli valmistaa ihmiset ammatin sijasta yhteiskunnalliseen 
osallistumiseen ja kouluttaa talonpojat hoitamaan paikallishallintoa. Snell-

                                                           
139 Snellman II 1900, 222, 232–233.  Artikkeli on julkaistu Saima n: 4 ja n: 14 vuonna 1845, 

1858; Halila I 1949, 211; Huuhka 1955, 218 219. Halila kirjoittaa Snellmanin mietteistä. 
”Ruumiillista työtä ei pidetty arvossa, ja juuri siksi oli murheellisena todistuskappaleina noi-
ta juurettomia puita, uraltaan horjahtaneita, noita sisäisesti usein onnettomia ja tyhjiä ”kirju-
reita, asianajajia ja kotiopettajia”. Huuhka toteaa, että niin kauan kuin talonpoikaisväestö si-
joittui maatalouteen, sosiaalista liikkuvuutta edistävällä koulunkäynnillä oli heille toisarvoi-
nen merkitys.   

140 Härkönen 1982, 42–43; Rommi, 1989, 75. Härkönen selvittää von Kothenin harjoittamaa 
koulupolitiikkaa. Fennomaanit edustamalla kansaa halusivat tunkeutua vallitsevaan byro-
kraattisen järjestelmään sen omia voimia käyttäen.  

141 Ahonen 2003, 45. 
142 Ensiö 1917, 1- 5; Laamanen 2002, 186–187. Yrjö-Koskinen ei välttämättä tarkoittanut sitä, 

että kaikki lapset suorittaisivat kansakoulun. Asia saattoi koskea alemman kansakoulun pe-
rustamista, jonka käymisestä tulisi velvollisuus. Tällainen järjestely ei aiheuttaisi kustannuk-
sia, koska koulu olisi ollut kiertävä.   

143 Yrjö-Koskinen III 1916, 207. Kirjallinen kuukausilehti 1874 n. 1, 4, 8, 9. 
144 Snellman 6. 2002, 78. Artikkeli on julkaistu 29.2.1844. 
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manin luottamus talonpoikien haluun ja kykyyn tuli esille Saiman artikkelissa 
vuonna 1845, kun hän kysyi, mitä muuta talonpoika voi olla kuin maanvilje-
lijä ja sotilas, ja vastasi, että ihminen voi edistää kaikkia kunnan ja perheen 
asioita, hän saattoi edistää inhimillistä tietämystä huolehtimalla seurakunnan 
koulusta ja jakamalla tietoa oman perheensä sisällä. Hän saattoi työskennellä 
lain ja järjestyksen ylläpitämiseksi myös perheen ulkopuolella sovintotuo-
mioistuimen jäsenenä, kylävoutina tai köyhäinhoidon organisoijana ja ylläpi-
täjänä. Toimiessaan omalla alueellaan hän toimi myös valtion ja isänmaan 
puolesta. Esimerkiksi hyväntekeväisyyttä voitiin paremmin harjoittaa osallis-
tumalla köyhäinhoitoon kuin almuja jakamalla. Tällöin kaikilla ihmisillä olisi 
velvollisuus pohtia, ottaa kantaa siihen, miten köyhäinhoidosta olisi paras 
huolehtia. Samoin oli kaikissa yhteiskunnallisissa asioissa.145 Koulun tehtävä 
ei ollut sosiaalisen kierron vauhdittaminen. Snellman suhtautui varaukselli-
sesti laajamittaiseen kansakoulujen ja suomenkielisten oppikoulujen perus-
tamiseen. Esitetty talonpoikavertaus nostaa esille myös kysymyksen, mikä oli 
torpparien ja työväestön asema kansalaisyhteiskuntaan kuulumisessa ja osal-
listumisessa?  

 
Puolisivistyksen uhka 

Cygnaeuksen ja Snellmanin näkemykset koulun antamasta sivistyksestä ero-
sivat. Cygnaeus halusi tehdä kansakoulusta oppilaan persoonallisuutta kas-
vattavan.146 Snellmanin katsoi, että kansakoulun tuli opettaa lapsi ymmärtä-
mään äidinkieltään ja kirjoittamaan. Laskennon ohessa lapselle tuli opettaa 
käytännöllisiä aineita, kuten pellonmittausoppia ja maanviljelysoppia. 147 
Snellman korosti oppiaineita, joista saattoi oppia perhe- ja yhteiskuntaelämän 
perusteita, lainsäädännön, kansakunnan, valtiollisen elämän sekä yleensä 
oikean ja väärän alkeistietoja.148  

                                                           
145 Snellman 7. 2002, 392–394. Artikkeli on julkaistu 5.4.1845. 
146 Sarjala 1981, 63; Vuoristo 1959, 134; Cygnaeus 1863, 27–138; Nurmi 1988, 113–114. 

Schauman puolestaan näki, että kansakoulun käyneistä ei pitäisi tulla työmiehiä, vaan sääty-
läisiä, kuten opettajia.  

147 Snellman 7. 2002, 402–403. Saima 10.4.1845; Laamanen 2000, 139. Maanviljelyn, käsitöi-
den ja puutarhanhoidon opettamista rahvaan lapsille pidettiin erittäin tärkeänä kansakouluis-
sa. 

148 Lehmusto 1926, 146. 



53 

 

Snellman näki uhkana opetussuunnitelmien liiallisen kasvun. Kaikilla 
ihmisillä ei olisi mahdollisuutta suorittaa oppimäärää, mikä synnyttäisi puoli-
sivistystä.149 Omaksutun tiedon tuli muuttua sivistykseksi jalostamalla ihmi-
sen luonnetta ja ohjaamalla tämän toimintaa. Kansakoulun opetus saavutti 
päämääränsä, kun se synnytti lapsessa tiedonjanoa.150 Puolisivistys oli Snell-
manista antiteesi sivistyksen käsitteelle. Tähän puolisivistyksen uhkaan sisäl-
tyi edellä mainittu Snellmanin näkemys kansakoulusta rahvaan yliopistona. 
Kansakoulu ei saanut vetää maanviljelijää pois omasta säädystään ja amma-
tistaan.151 Naumanen toteaa, että vallitsevan sääty-yhteiskunnan valtaideolo-
gia sisälsi pelon siitä, että koulun kautta ihminen vieraantuisi fyysisestä työs-
tä, eikä täyttäisi hänelle kuuluvaa tehtävää yhteiskunnan jäsenenä.152  

 
Kansakoulun järjestäminen valtion velvollisuudeksi 

Kansakoulun perustamisen yhteydessä nousivat keskustelussa esille myös 
kysymykset, minkä tahon velvollisuus oli järjestää kansakouluopetusta ja 
opettajakoulutusta. Oliko lapsilla velvollisuus käydä kansakoulua? Snellma-
nin näkemyksen mukaan valtion tuli huolehtia perheen oikeudesta kasvattaa 
lastaan, mutta samalla valtiolla oli oikeus huolehtia, että perhe täyttää kasva-
tusvelvollisuutensa.153  

Cygnaeus ja Snellman olivat samaa mieltä siitä, että kansakoulun me-
nestyksen tekijä oli hyvä opettajakoulutus ja valtion tuli ylläpitää kansakou-
lunopettajaseminaaria. Snellmanin mielestä vain uskonnon opetus tuli jättää 

                                                           
149 Snellman II, 1900, 436–437. Litteraturbladet n: 5. ja 6. 1848. 
150 Lehmusto 1926, 92–93. 
151 Lehmusto 1926, 93. Snellman paheksui turhamaisuutta, jossa ylemmän yhteiskuntaluokan 

vanhemmat halusivat kasvattaa kaikki poikansa virkamiesuralle. Kaupunkilaiset eivät pitä-
neet papin virkaa enää loistavana, vaan halusivat poikansa nimitettävän hovineuvokseksi. 
Vähäisemmät tilanomistajat, alemmat virkamiehet ja maaseudun käsityöläiset aina talonpoi-
kaan ja torppariin saakka uneksivat, että näkisivät poikansa papin puvussa ja kuulisivat hä-
nen hämmästyttävän seurakuntaa lainatulla saarnalla. Snellman 7. 2002, 322–323. Saima n: 
4 23.1.1845. 

152 Naumanen 1990, 89. 
153 Lehmusto 1926, 76–77. Kasvatus on perheen tehtävä, yhteiskunnan tehtävä ja valtion 

tehtävä on kansan opetuksen ja kaiken opetuksen järjestelmällinen hoitaminen. Valtion tulee 
huolehtia perheen lastenkasvattamisoikeudesta ja siitä, ettei kasvatus perheessä joudu rap-
piotilaan. Orpoja ja äidin hoitoa vailla olevia lapsia varten valtion tulee perustaa kasvatuslai-
toksia. 
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kansakouluissa papiston hoidettavaksi.154 Hänestä parhaimpia opettajia saa-
taisiin talonpoikien pojista, jotka olivat suorittaneet kansakoulun, viettäneet 
yksinkertaista elämää, tehneet ankaraa työtä ja 20-vuotiaina suorittaneet 
kaksivuotisen seminaarin. Tällainen tausta olisi tae siveellisestä elämästä.155 
Ihanne opettajiston vaatimattomasta koulutustaustasta oli sääty-yhteiskunnan 
säilymisen tae. Tavallaan kuvaus talonpoikaisopettajasta oli kansalaisuuden 
ihanne. 

Kansakoulun sivistyksen käsite ja koulujärjestelmän yhteiskunnallinen 
tehtävä liittyivät kysymykseen valtion ja kunnan vastuunjaosta kansakouluja 
perustettaessa. Cygnaeus kannatti kiinteää, yhtäläistä koulua, jossa olisivat 
samat oppimäärät, samat vaatimukset ja sama oppilasmäärä kautta koko 
maan. Hän painotti koulun järjestämisessä kunnan roolia.156 Snellman taas 
vaati valtiota ottamaan vastuun koulujen perustamisesta. Hänestä köyhyyden 
uhkia olivat työläisten yhdistykset, kapinat ja kommunististen oppien leviä-
minen. Rahvaan vähäinen sivistys erotti heidät parempiosaisista yhteiskunta-
luokista, ja harhaanjohtavia oppeja syntyi, kun rahvas tiedosti ylempien yh-
teiskuntaluokkien edut, mutta ”otti ne vastaan sivistymättömällä ja ajattele-
mattomalla mielellä” eli vaati niitä itselleen.157 Snellmanista kansanopetuk-
sen tehtävä oli ylläpitää yhteiskuntarauhaa opettamalla kaikille sääty-yh-
teiskuntaa ylläpitävät arvot. 

Kansakoulujen perustaminen maaseudulla jäi vuoden 1866 asetuksessa 
vapaaehtoiseksi. Ilmeisesti tällä kompromissilla haluttiin pehmittää talonpoi-
kaissäätyä, joka suhtautui torjuvasti menojen kasvuun. Maaseudun alkuope-
tusta ei alkuperäisessä kansakouluasetuksessa järjestetty. Mikael Soininen 
arvelee sen johtuneen Cygnaeuksen ajatuksista. Hän pelkäsi, että jos maaseu-

                                                           
154 Snellman 7. 2002, 402–403. Artikkeli on julkaistu Saimassa 10.4.1845; Cygnaeus 1910, 36. 

Cygnaeus piti huonona Ruotsin mallia, jossa seminaarit olivat tuomiokapitulin valvonnassa. 
Ruotsissa jokaiseen hiippakuntakaupunkiin oli perustettu seminaari. Niukat määrärahat jaet-
tiin 13 seminaarin kesken, kuhunkin seminaariin saatettiin palkata yhdestä kahteen opetta-
jaa. Cygnaeuksesta tuloksena oli se, että koulutuksen taso oli huono.  

155 Hollo 1911, 346–348; Lehmusto 1926, 100–101; Snellman III 1901, 73–74; Komiteamietin-
tö Ehdotuksia Suomen kansakoulujen järjestämiseksi 1856; Rinne 1898, 76. Opettajat olivat 
taustaltaan 1800-luvulla talonpoikais- ja virkamiesperheistä.  

156 Cygnaeus 1910, 115–116. 
157 Snellman 9, 2002, 28–29. Artikkeli on julkaistu Saimassa 28.3.1846; Snellman 7. 2002, 

402–403. Artikkeli on julkaistu Saimassa 10.4.1845; Iisalo 1968, 14–15; Brotherus 1923, 
57–58. Kansansivistyksen edistämiskomitea vuonna 1851 yritti tehostaa kansanopetusta, jot-
ta vallankumoukselliset ajatukset eivät leviäisi maahan. 
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dulla olisi säädetty tuolloin kunnallinen ala-kansakoululaitos, tämä olisi saat-
tanut muodostua vähempivaraisen kansanosan ainoaksi kouluksi ja ylempi 
kansakoulu olisi jäänyt varakkaamman väen kouluksi.158  

Kansakoulun katsottiin rakentuvan kotiopetuksen päälle. Se tarkoitti, et-
tä lapsen tuli hallita tietyt taidot ennekuin hän saattoi aloittaa kansakoulussa 
opiskelun. Lasten alkuopetuksen järjestäminen jätettiin vapaaehtoisuuden 
varaan. Kansakouluasetuksella ei velvoitettu kuntaa eikä kirkkoa huolehti-
maan lapsen kansakoulua edeltävistä opinnoista. Kirkko oli aluksi haluton 
vapaaehtoisesti järjestämään alkuopetusta, mutta kirkon asenne muuttui myö-
hemmin. Kansakouluasetus jätti myös koulujen perustamisen vapaaehtoisuu-
den varaan maaseudulla. Koko kansan kouluttaminen ei ollut edes tavoittee-
na. Kouluopetuksella ei haluttu siirtää ihmisiä pois omalta paikaltaan. 

 
Voiko valtio vaatia oppimispakkoa? 

Keskustelu koulupakosta ei tyrehtynyt asetuksen säätämiseen. Ajatus koulu-
pakosta muotoutui oppimispakoksi. Kansakoulujen työ osoitti sivistyksen 
merkityksen, mutta ylemmän kansakoulun oppimäärän vaatiminen kaikilta 
ihmisiltä koettiin vaikeaksi. Oppilaista tuskin 10 prosenttia suoritti koko kan-
sakoulun. Kirkon kansanopetus tavoitti runsaslukuisemmin lapsia. Kansakou-
lukokouksessa vuonna 1875 koulupakkokeskustelu liitettiin valtion tehtäviin. 
Kansakoulunopettaja Toivonen näki snellmanilaisessa hengessä, että valtiolla 
oli oikeus vaatia kultakin jäseneltään tietty määrä tietoa. Z.J. Cleven mielestä 
koulupakko ei tarkoittanut sitä, että jokaisen lapsen täytyisi käydä koulua, 
vaan jokainen kansalainen tuli pakottaa hankkimaan itselleen enemmän tietoa 
ja taitoa kuin tähän asti. Cleve korosti, että mikäli valtio vaati oppimispak-
koa, sen tuli myös perustaa yleinen kansakoulu, jota kaikki lapset voivat 
käydä. Hän totesi kuitenkin, että yleisen kansakoulun järjestäminen on mah-
dotonta, joten koulupakon säätäminen on myös mahdotonta. Useassa pu-
heenvuorossa esitettiin toivomus kirkolle, että se vaatisi alemman eli pikku-
koulun oppimäärän jokaiselta rippikouluun pyrkivältä tai rippikoululapsilta, 
ja ainakin talollisilta vaadittaisiin kansakoulutodistus.159 Näyttää siltä, että 
monet vaikuttajat halusivat kytkeä kansakoulun kirkon kansanopetukseen, 

                                                           
158 Soininen 1922, 456. 
159 Kolmas julkinen Suomen kansakoulukokous 1875, 37–45. 
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vastoin kansakouluasetuksen ratkaisua. Ajatus valtion ja kirkon yhteistyöstä 
ilmeni myös Kuopion maalaiskunnan alueella ilmestyneessä Tapio-lehdessä. 
Siinä suhtauduttiin myönteisesti kansakoulupakkoon. Nimimerkki ”R.G.L.” 
rinnasti koulupakon 200 vuotta kestäneeseen kirkon kansanopetukseen, jossa 
oli vaadittu tietty tietomäärä. R.G.L. kirjoitti, että pakon tai velvollisuuden 
toteuttajina tulisi olla valtio ja kirkko yhdessä, ei vain kirkko.160 

Yrjö-Koskinen puolsi kansakoulujen vapaaehtoista perustamista. Hän 
oli samalla linjalla Snellmanin kanssa siten161, että talonpojat ryhtyvät perus-
tamaan kouluja, kun he näkevät saavansa niistä oikeaa hyötyä. Mikael Johns-
son kannatti kouluvelvollisuutta, mutta tietyin varauksin. Hänestä se oli vai-
kea toteuttaa, sillä kouluja oli mahdotonta taloudellisista syistä rakentaa tihe-
ästi. Sen takia velvoitteen tuli koskea vain koulun lähellä asuvia lapsia.162 
Lauri Kemppisen mukaan Yrjö-Koskisen kannanotoissa näkyi varakkaan 
talonpoikaisväestön, fennomaanien kannattajakunnan, mielipide.163 Yrjö-
Koskisen mielipide vapaehtoisuutta kohtaan kuitenkin muuttui 1800-luvun 
loppua kohden tultaessa. Muutos näkyi Yrjö-Koskisen toimissa edistää piiri-
jakoesitystä.164   

 Kansakoulu oli fennomaanien hanke. He näkivät kansakouluopetuksen 
ihmisoikeutena, jonka kautta ihminen saattoi tavoitella hyvää elämää suku-
puoleen ja sosiaaliseen asemaan katsomatta. Toisaltaan kansakoulu nähtiin 
valtion välineenä kasvattaa kansalaisille yhteiset arvot ja ohjata heidät otta-
maan paikkansa kunnallisen itsehallinnon hoitajina. Lindert esittää, että kan-
sakoulujen perustaminen oli aktiivisinta alueilla, joissa paikallinen demokra-

                                                           
160 Tapio 29.1.1876. Kansakoulunlehden ja Tapion kiistaa käsiteltiin 1.4.1876. Kansakoulun-

lehden väite, että kansakoulut olivat muuttuneet pikkukouluiksi torjuttiin jyrkästi Tapiossa. 
Keskustelu jatkui 8.4.1876 ja 15.4.1876. 

161 Snellman 9. 2002, 82–83.  Artikkeli on julkaistu Saimassa 9.5.1846. Snellman tavallaan 
ennakoi oppivelvollisuuden tuloa tai ainakin näki sen yhdeksi kansakouluaatteen tavoitteek-
si, sillä ensimmäisessä vaiheessa kansakoulun ei tullut olla velvollisuus. Se aika koittaisi 
koulujen määrän kasvettua ja asutuksen tihennyttyä. 

162 Johnsson 1894, 95–97. 
163 Kemppinen 2001, 129; Yrjö-Koskinen I 1904–1905, 148–151. Suometar 17.4.1857; Yrjö-

Koskinen 1898, 155–156. Yrjö-Koskisen mielestä piirijako tuli toteuttaa siten, että ylemmän 
kansakoulun perustaminen oli tehtävä pakolliseksi ja alemman kansakoulu oli järjestettävä 
ylemmän kansakoulun perustaksi.  

164 Heikkilä 1958, 228–229; Autio 1995, 131. Numminen 1995, 131. Veli-Matti Autio näkee 
Yrjö-Koskisen vaikuttaneen merkittävästi piirijakoasetuksen säätämiseen. Hänen asenteensa 
oli siten lieventynyt ajan kuluessa. 
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tia oli edistyneintä.165 Vuoden 1866 asetuksessa kansakoulujen perustamista 
ei tehty pakolliseksi maaseudulla. Kansakoulujen perustaminen haluttiin 
jättää paikallisen päätöksenteon vastuulle. Syynä ei ollut usko paikallisen 
demokratian innokkuuteen perustaa kouluja, vaan se, että lainsäätäjät eivät 
halunneet ärsyttää talonpoikia uusilla ja pakollisilla menoilla.  

 
 

3.2 Koulu irrotetaan kirkon hallinnasta 
 

 
Kirkolla oli tärkeä tehtävä kansan kasvattajana. Valokuvassa on Kuopion pappila. Valokuvan on 
ottanut Daniel Nyblin vuonna 1890. Museovirasto. 

 
Kansanopetus oli 1800-luvun puoliväliin asti kirkon vastuulla ja valvonnassa. 
Kansakoulujen kannalta katsottuna kirkon merkittävin kansaopetuksen muoto 
oli kiertokoulu. Kiertokoulun opettaja kiersi kylästä kylään opettaen alkeis-
tietoja lapsille. Kiertävä koulu ei edellyttänyt investointeja, sillä tunnit pidet-
tiin lasten kotona. Opettajat nauttivat pientä palkkaa, joten koulu oli edullinen 
ja soveltui hyvin harvaan asutuille alueille. Kiertokoulun oppisisältö oli hen-
gellinen, minkä takia koulumuoto nautti kansan vahvaa tukea.  

                                                           
165 Lindert 2004, 88. 
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Opetuksen järjestämisen lisäksi koulujen valvonta oli ollut kirkon vas-
tuulla.166 Kirkkoa kohtaan alkoi kohdistua kritiikkiä koulukysymyksissä, 
opetuksen järjestämisessä ja kirkon asemaan koulun hallinnossa. Virallisissa 
opettajainkokouksissa sai kannatusta ajatus kouluhallinnon uudelleen järjes-
täminen uuden keskushallinnon varaan. Senaatti asettui opettajankokousten 
kanssa samalle kannalle.167 Kouluhallinnon uudistaminen oli vaivalloista. 
Näyttää siltä, että vaikka uudistustarve tiedostettiin, mielipiteet erosivat uu-
distuksen suunnasta ja tavoista.  

Koulutuspoliittisia puheenvuoroja käyttäneet Cygnaeus ja Snellman 
asettuivat kannattamaan koulun ja kirkon erottamista. 168 Cygnaeuksen mie-
lestä kansakoulun johtajat tarvitsisivat kasvatusopillista sivistystä.169 Snell-
man katsoi, että suurin syy erottaa kirkko ja koulu oli aikapula. Esimerkkinä 
hän käytti Kuopion emäseurakuntaa, jossa oli 15 000 henkeä ja piispa oli 
ainoa, joka saattoi hoitaa hiippakunnan, kirkon ja koulun asioita. Piispalla ei 
voinut olla aikaa paneutua kirkon ja koulun asioiden hoitamiseen.170 Snell-
man halusi pitää kirkon lähellä koulua. Piispat voisivat toimia edellä esitetty-
jen paikallishallitusten puheenjohtajina, ja uskonnonopetus olisi kirkollisten 
virastojen valvonnan alainen. Hänestä ei ollut syytä unohtaa, että tuomiokapi-
tuleilla oli suuret ansiot Suomen koulutoimen pidossa. Hän kuitenkin suhtau-
tui epäluuloisesti keskushallituksen perustamiseen. Snellman näki uhkana 
virkamiehistymisen ja hallinnon etääntymisen koulun toiminnasta. Keskus-
hallitus olisi myös hyvin riippuvainen esimiehen pätevyydestä. Koska koulu-
jen toimintaa pitäisi ohjata paikkakunnallisesti, hän ehdotti toisasteisia pai-
kallisia hallituksia, joissa olisi oppilaiden vanhempia, joilla olisi näkemys 
koulun tarpeista. Vanhempien osallistuminen lujittaisi myös luottamusta kou-
lua kohtaan. 171 Pohdinta heijasti kunnallishallinnon uudistuksen henkeä siir-

                                                           
166 Hanho 1955, 58. Vuoden 1843 koulujärjestyksellä koulujen valvonta annettiin piispojen ja 

tuomiokapitulien yhteiselle vastuulle. Koulujärjestys koski ala-alkeiskouluja, yläalkeiskou-
luja, lukioita ja naisväenkouluja. 

167 Rauhala 1921, 33–34; Vuorela 1980, 276. 
168 Yrjö Koskinen I 1904–1905, 152–154. Helsingin Uutiset 14.9.1863. 
169 Vuoristo 1959, 102, 106. Cygnaeus puhui pappien tietämättömyydestä ja perusteli väitettään 

vanhempien pappien kirjastoluetteloilla, joista ilmeni etteivät he olleet opiskelleet kasvatus-
oppia.   

170 Snellman 1901, III 288–289. Artikkeli on julkaistu Litteraturbladetissa n:o 5 1860. 
171 Snellman 1901, III 292–300. Artikkeli on julkaistu Litteraturbladetissa n:o 5 1860. 
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tää päätöksenteko paikalliselle tasolle. Samalla Snellman ennakoi kansakou-
lujen johtokuntien perustamista.  

Koulun luisuminen pois kirkon hallinnasta käynnistyi, kun keisari Alek-
santeri II saneli 24.3.1856 senaatin pöytäkirjaan toivomuksen selvittää kan-
sanopetuksen tilaa. Tuomiokapituleilta pyydetyissä lausunnoissa kuvastui 
kirkon muutosvastarinta. Papiston valvonnasta vapautuneen koulun koettiin 
uhkaavan ihmisten siveellisyyttä ja uskonnollisuutta. Tuomiokapitulien kanta 
oli se, että kansakoulun tuli olla rippikouluun valmistava koulu. Sen takia 
uskonnonopetusta tuli painottaa muiden oppiaineiden kustannuksella. Turun 
ja Kuopion tuomiokapitulien lausunnoissa koulu nähtiin kotiopetusta korvaa-
vana tahona.172  

Tuomiokapitulit eivät nähneet kansakoulua kovin korkeatasoisena oppi-
laitoksena. Kuopion hiippakunnasta esitettiin, että mikäli lukukinkereillä 
huomattiin, ettei 12-vuotias lapsi osannut rippikoulun suorittamisen edellyt-
tämiä taitoja, hänet tuli laittaa kansakouluun. Näissä kansakouluissa lukkarin 
ohjauksessa opiskeltaisiin lukemista, kirjoittamista, laskentoa, katekismusta, 
raamatun historiaa ja kirkkolaulua.173 Turun päähiippakunnan lausunnossa 
katsottiin, että kaiken opetuksen tuli tukea kristinopinopetusta. Maantieteen 
tuli ”ylentää mieltä Jumalan kaikkivaltaisuuden, viisauden ja hyvyyden kat-
selemiseen kaikesta hänen luomastaan”.174 Kuopion, Turun ja Porvoon hiip-
pakuntien tuomikapitulien lausunnoissa korostui opettajakoulutuksen merki-
tys. Sen nähtiin edistävän parhaiten kansansivistystä. Kuopiosta ehdotettiin, 
että valtio huolehtisi lukkareiden ja kansakoulunopettajien opetuksesta. Opet-
tajakoulutuksen opetusaineet suunniteltiin hyvin kristillispainotteisiksi ja 
tarpeellisiksi taidoiksi katsottiin myös virsikirjan osaaminen ja urkujen soit-
taminen.175 Kansakoulun valvonnan haluttiin kuuluvan kirkkoherran vastuul-
le. Lukukinkereiden jälkeen hänen tuli antaa selvitys lääninrovastille, miten 
koulut ja opettajat olivat edistäneet kristinoppia. Lääninrovastin tuli puoles-
taan käydä jokaisessa seurakunnassa kolmen vuoden aikana ja tutkia lasten 

                                                           
172 Rein II 1928, 102; Halila I 1949, 203–204; Juva 1950, 126. 
173 Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulin alamainen lausunto 1856, 75. KA 
174 Turun päähiippakunnan tuomiokapitulin alainen lausunto 1856, 18–19. KA 
175 Turun päähiippakunnan tuomiokapitulin alainen lausunto 1856, 15; Porvoon hiippakunnan 

tuomiokapitulin alainen lausunto 1856, 63–68; Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulin alai-
nen lausunto 1856, 71. KA 
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opetusta. Hänen tuli raportoida tilanteesta tuomiokapitulille, joka tiedottaisi 
asiasta senaatille.176  

Mikko Juva toteaa, että tuomiokapitulien lausunnot saivat ristiriitaisen 
vastaanoton. Edes papisto ei ollut asiasta yksimielinen. Kirkon piiristä esitet-
tiin uudistavia puheenvuoroja, joissa papiston tehtäväksi nähtiin sananjulistus 
ja sielunhoito.177 Voidaan todeta, että tuomiokapitulien lausunnot olivat jo 
tuolloin hyvin vanhanaikaiset. Merkittävää niissä oli valvonnan korostaminen 
opetuksen laadun takeena. Tämä korostui myös Cygnaeuksen esityksessä ja 
lopulta vuoden 1866 asetuksessa. 

Koululaitoksen hallinnon uudistaminen tarkoitti koulun erottamista kir-
kosta ja tuomiokapitulien valvonnasta oman johdon alaisuuteen. Prosessi 
liittyi kirkkolain uudistamiseen, jota käsiteltiin vuoden 1862 valtiopäivillä. 
Niin koulun ja kirkon ero kuin koulun hallinnon uusi rakenne puhuttivat 
valtiopäiväedustajia. Papiston piirissä suhtauduttiin sekä myönteisesti että 
kielteisesti koulun ja kirkon erottamiseen. Kirkkoherra Hackzellin mielipide 
edusti myönteistä kantaa. Hänestä tuomiokapitulien toiminta tehostuisi, kun 
se saisi keskittyä sille alkuperäisesti kuuluneisiin asioihin ja koululle perus-
tettaisiin uusi, oma hallitus. Lisäksi kokeneet opettajat keskittyisivät työhönsä 
kouluissa eivätkä hakeutuisi papin virkoihin. Papiston piirissä ilmeni myös 
vastakkaista ajattelua. Tuomiokapitulien kehnoutta koulun kehittämisessä ei 
myöskään hyväksytty. Tuomiorovasti Borg näki, että juuri tuomiokapitulin 
alaisuudessa koululaitos oli laajentunut maaseudulla niin hyvin kuin oli. 
Tuomiorovasti Renvall näki kirkollisen johdon koulun jatkuvuuden takeena. 
Kirkollinen johto mahdollisti koulun autonomian estämällä liian valtiollisen 
painotuksen. Renvall päätyi kuitenkin kannattamaan koulun eroa kirkosta, 
sillä hänestä koulut olivat painottuneet kansalliseen sivistämiseen, eivät enää 
papiston kouluttamiseen. 178 Papiston keskustelussa voi havaita ajatuksen 
koulun autonomisesta asemasta. Koulun tuli olla irrallaan valtion politiikasta.  

Voidaan sanoa, että papiston edustajat olivat lähes yhtä mieltä siitä, että 
koulu tarvitsee oman hallituksen valvomaan ja pitämään huolta koulun toi-
minnasta. Yksimielisyyttä ei löytynyt hallinnon tarkemmasta rakenteesta. 

                                                           
176 Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulin alainen lausunto 1856, 78–79. KA 
177 Juva 1950, 125; Lehtonen 1921, 173–174.  
178 Tammikuun valiokunta 3.2.1862 keskustelu Hackzell, Borg, Alopaeus, Andelin ja Lindh. 
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Kannatusta saivat niin keskitetty kuin piirikunnallinen johto. Piirikunnallisen 
johtomallin paremmuutta perusteltiin Suomen alueellisella laveudella ja kou-
lulaitoksen autonomian ihanteella. Se mahdollistaisi paikallisten erojen huo-
mioimisen kouluissa, ja piirien keskinäinen valvonta edistäisi koulujen kehi-
tystä. Kompromissina ehdotettiin myös sitä, että koululle perustettaisiin kes-
kusjohto ja sen lisäksi piirikunnalliset johtokunnat. Kontrahtirovasti Europa-
eus, joka piti koulun eroa kirkosta vaarallisena, katsoi, että eron toteutuessa 
yliopistojen olisi otettava koulu valvontaansa.179 Keskustelusta voi päätellä, 
että papistossa ymmärrettiin se, että koulu tarvitsi paikallisen hallinnon. 

Talonpoikien keskuudessa koulun ja kirkon eroon suhtauduttiin myön-
teisesti ja jopa radikaalisti. Valtiopäiväedustaja Puhakka ei suosinut minkään-
laista hallintoa. Opettajien tuli saada toimia itsenäisesti, ei olla jonkinlaisen 
korkeamman oikeuden vallassa. Talonpoika Jaatinen esitti tuomiokapitulien 
määrän rajoittamista kahteen. Porvoon tuomiokapituli ”sopisi hävittää” ja 
siitä vapautuvat varat käytettäisiin kouluhallituksen tarpeisiin. Äänestyksessä 
42 kannatti koulun ja kirkon eroa, kuusi vastusti.180 

Tammikuun valiokunta ehdotti, että koulun parhaaksi ja kirkon eduksi 
olisi erottaa koulujen hallinto tuomiokapitulien vallasta ja järjestää tuomio-
kapitulien asiat uudelleen.181 Säädyt puolsivat lopulta kouluhallinnon eroa 
tuomiokapituleista. Senaatin lausunnossa 7.11.1864 katsottiin, että uudistuk-
sen tuli odottaa kirkkolain julkaisemista. 24.4.1865 senaatti päätti antaa Cle-
ven johtamalle komitealle valmisteltavaksi ehdotuksen kouluhallituksen 
järjestämisestä.182  

Vuoden 1866 kansakouluasetuksen jälkeen vuonna 1867 hyväksyttiin 
uusi kirkkolaki. Siinä koulujen johto erotettiin tuomiokapituleista. Vuonna 
1869 annettiin asetus Suomen koulutoimen ylihallituksesta.183 Koulun ja kir-
kon ero nautti suurta kannatusta, mutta se ei saanut koko papiston hyväksyn-
tää, ja vielä vuonna 1887 G. Johansson piti tapahtunutta korvaamattomana 

                                                           
179 Tammikuun valiokunta 3.2.1862 keskustelu Renvall, Europaeus, Forssman, Pelkonen, 

Sohlberg. 
180 Tammikuun valiokunta 3.2.1862 keskustelu, Puhakka, Jaatinen. 
181 Tammikuun valiokunta, alamainen esitys, 681.  
182 Härkönen 1982, 4; Rauhala 1921, 34–35. 
183 Halila I 1949, 347. 
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erehdyksenä. Hänestä päätös oli askel kohti kirkon ja valtion eroa.184 Vaikka 
koulu ja kirkko erotettiin toisistaan, se ei kuitenkaan merkinnyt kirkon ase-
man heikkenemistä kansanopetuksen järjestäjänä. Kirkko keskittyi edelleen 
kiertokoulujärjestelmänsä kehittämiseen ja tavoitti moninkertaisen määrän 
oppilaita kansakouluun verrattuna.  

 
 

3.3 Asetus turvaamaan kansakoulun asemaa 
 

Aleksanteri II saneli 24.3.1856 senaatin pöytäkirjaan toivomuksen selvittää 
kansanopetuksen tilaa. Senaatti päätti, että asia valmistellaan kirkollisasiain-
toimituskunnassa ja esitellään senaatille. Lisäksi haluttiin saada jokaisesta 
tuomiokapitulista lausunto kansanopetuksen järjestämisestä. Kuten aiemmin 
todettiin, lausunnot osoittautuivat hyvin vanhakantaisiksi. Ne päätettiin jul-
kistaa ja tunnustella yleistä mielipidettä.  

Tähän tilaisuuteen tarttui Cygnaeus. Hän lähetti yksityishenkilönä se-
naatille lausunnon ”Hajanaisia mietteitä Suomeen aiotusta kansakoulusta” 
tuomiokapitulien ehdotuksista vuonna 1857. Snellman teki myös oman ehdo-
tuksensa Suomen kansakoululaitoksen järjestysmuotoehdotuksen perusteista. 
Hänen ehdotustaan ei kukaan uskaltanut arvostella, ja se sivuutettiin hiljai-
suudessa. Keisari antoi julistuksen ”Armollinen julistus perustuksista kansa-
kouluopetuksen järjestämistä varten Suomen suuriruhtinaanmaassa”.185 Kan-
sanopetuksen järjestäminen aloitettiin siten, että Cygnaeus valittiin tekemään 
opintomatka Eurooppaan: Ruotsiin, Tanskaan, Saksaan, Itävalta-Unkariin ja 
Sveitsiin. Suurimman vaikutuksen Cygnaeukseen teki Sveitsin koululaitos, 
sillä siellä oli yleinen kansakouluharrastus, tarkka valvonta ja usein pidettävät 

                                                           
184 Melin 1977, 28. 
185 Harju 1988, 50; Vuorela 1980, 235; Asetus 19.4.1858; Nurmi 1988, 84. Vuorela toteaa, että 

von Kothen vaikutti senaatissa siihen, että Cygnaeuksen ehdotukset hyväksyttiin käsittelyn 
lähtökohdaksi. Julistuksessa lukemisen alkuopetus tuli kotien, kylä- ja pyhäkoulujen tehtä-
väksi. Seurakunnan tehtävä oli vastata koulujen perustamisesta. Maaseudulle voitiin perus-
taa kansakouluja, jotka saivat tietyin edellytyksin valtionapua. Pappien asema uskonnonope-
tuksen antajina turvattiin. Kouluaikaa voitiin käyttää myös käytännön taitoihin, kuten käsi- 
ja ammattitöiden, maanviljelyksen ja puutarhanhoidon opettamiseen. Kansakoulun hallinto 
uskottiin koulun johtokunnalle ja ylin hallinto keskushallitukselle. Opettajien koulutusta var-
ten oli perustettava seminaari. Senaatilla oli oikeus valita henkilö, joka tekisi koti- ja ulko-
maisen opintomatkan ja laatisi matkasta mietinnön kansakouluasian lopullista ratkaisemista 
varten. 
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opettajainkokoukset. Hän laati matkastaan raportin, johon hän liitti Bernistä 
lainaamansa pedagogisen ohjelman. Veli Nurmi toteaa, että Cygnaeuksen 
merkitys Suomen kansakoulun suunnittelijana on siinä, että hän kokosi yh-
deksi suunnitelmaksi parhaat puolet eri valtioiden kansakouluista ja opetta-
jankoulutuslaitoksista. Häntä ohjasivat työssään lukeneisuus ja elämänkoke-
mus opetustyöstä.186  

Senaatti asetti kansakoulukomitean, jonka tehtävä oli tarkastaa Cygna-
euksen ehdotuksia, mutta heti alussa F.L. Schauman esitti Agathon Meurma-
nin kannattamana, että komitea laatisi kokonaan oman ehdotuksen ja jättäisi 
Cygnaeuksen ehdotukset huomiotta. Snellman loukkaantui siitä, että häntä ei 
valittu komiteaan. Cygnaeus puolestaan pahoitti mielensä siitä, että häntä ei 
kutsuttu asiantuntijana kuultavaksi pääasioita ratkaistaessa.187 Komitean 
ehdotus valmistui kesäkuussa vuonna 1862 ja Cygnaeus sai antaa siitä lau-
sunnon. Hän puuttui lausunnossaan pohjakoulukysymykseen, käsityön ar-
voon, fyysisen kasvatuksen tärkeyteen ja naisten koulutukseen. Senaatti vah-
visti komiteamietinnön, Gabriel Waenerbergin muistion ja Cygnaeuksen 
lausunnon 18.11.1862 kansakoulun kehittämistä varten.188  

Syyskuuhun 1865 mennessä senaattiin saapui vain kaksi lausuntoa Cyg-
naeuksen ehdotuksista. Ehdotuksista keskusteltiin senaatin jäsenten välillä 
epävirallisesti. Asiaa ei haluttu saattaa senaattoriksi valitun Snellmanin tie-
toon. Waenerberg valmisteli ehdotuksen kansakouluasetukseksi kansakoulu-
komitean työn pohjalta. Asetus sai komitean esittämän muodon ja Cygnaeuk-
sen esittämän sisällön. Senaatti käsitteli asetusehdotuksen 16.12.1865.189  

Snellman liitti ehdotukseen laajan vastalauseen, jossa hän kertasi koti-
opetuksen merkitystä perinteisten arvojen välittäjänä. Erityisen kriittisesti 

                                                           
186 Nurmi 1988, 112–115, 118. Cygnaeuksen matkaraportti nosti laajan vastarinnan, mikä 

järkytti kovasti Cygnaeusta.  
187 Nurmi 1988, 123–127. Suomen ensimmäisen kansakoulukomitean jäseniksi valittiin Maan-

viljelyksen ja yleisten töiden toimituskunnan päällikkö J. U. S. Gripenberg, professori Mat-
hias Arkiander, kirkkoherra J. F. Bergh, Helsingin yksityislyseon johtaja K. G. Leinberg, 
professori Elias Lönnrot, Kuopion maatalouskoulun johtaja A. Manninen, Liuksialan karta-
non isäntä A. Meurman, Turun tuomiorovasti T. T. Renvall, professori F. L. Schauman, re-
aalikoulun opettaja  A. Soldan ja opettaja, sanomalehtimies Anders Svedberg. Aimo Halila 
ei mainitse mitään komitean ja Cygnaeuksen välisestä kiistasta.  

188 Komiteamietintö Ehdotuksia ja mietteitä Suomen kansakoulu-toimesta 1866:2. Komitea 
mahdollisti valtionavun myös yksityisille kansakouluille ja koulupiireille, mikäli kunta ei 
järjestä yhtä tai useampaa kansakoulua alueelle. 

189 Nurmi 1988, 129–130; Halila II 1949, 356–377. 
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Snellman suhtautui seminaarin järjestämiseen. Hän paheksui, sitä että opiske-
lijoina olisi nuoria naisia ja mies- ja naisopiskelijat opiskelisivat yhdessä. 
Snellmanin mukaan naisille sovelias ikäraja olisi 25 vuotta, sillä sen ikäiset 
naiset eivät olleet enää vaarassa avioitua ja tulla äideiksi. Snellmanista kan-
sakoulu ja seminaari olivat ”alempaa kastia” varten. Koska seminaareihin ei 
hakeutuisi opiskelijoiksi sivistyneistöä, kolme vuotta kestävällä kurssilla 
opiskelija ehtisi oppia mekaanisella toistolla vain välttämättömät alkeistiedot. 
Snellman ajatteli, että opettajan virkojen ei tullut olla pysyviä, jotta opettajis-
ta ei muodostuisi omaa yhteiskuntaluokkaa. Suomen oloissa kansakoulun-
opettaja pitäisi itseään rahvasta parempana, mutta hänellä ei olisi koulutuk-
sensa ja elämistapansa edellyttämää varallisuutta. Lisäksi opettaja haluaisi 
kouluttaa lapsensa, joten opettajaperheet velkaantuisivat ja ajautuisivat köy-
hyyteen. Snellmanin mielestä seminaarista valmistuneen opettajan tulisikin 
työskennellä koulussa viisi vuotta ja sen jälkeen hakeutua teolliseen ammat-
tiin. Vastalauseensa lopussa hän kritisoi epäsuorasti Cygnaeusta. Snellman 
katsoi, että kansakoulu kykenisi antamaan oppilaille vain alkeistiedot, muu-
hun sillä ei olisi mahdollisuutta. Hän paheksui sitä, että jotkut saksalaispeda-
gogit halusivat nähdä kansakoulun kansakunnan elinvoimaa lisäävänä. 
Snellmanista se ei onnistuisi, koska seminaarien opiskelijat olivat niin heik-
koa ainesta.190    

Kun vastalausetta vertaa Snellmanin aiempiin kirjoituksiin, jotka käsit-
telivät kansakoulua, ero on suuri. Edelleen Snellman näki kansakoulun rah-
vaan yliopistona, mutta ihanteelliset suunnitelmat kansakoulun sivistävästä 
vaikutuksesta olivat poistuneet. Vastalauseessaan hän arvioi suurimmaksi 
esteeksi kansakoulun menestykselle opettajien puolisivistyksen. Kaukokat-
seisesti Snellman näki kansakoulunopettajien voivan muodostaa tulevaisuu-
dessa uuden yhteiskuntaluokan perinteisen sivistyneistön, talollisten ja tilat-
tomien rinnalle. Sääty-yhteiskunnan arvojen edustajana Snellman piti muu-
tosta haitallisena ennen kaikkea uudelle yhteiskuntaluokalle itselleen. Ilmei-
sesti vastalauseen kriittisyys johtui hänen syrjäyttämisestä asetuksen valmis-
telusta ja Snellmanin pettymys kohdistui erityisesti Cygnaeuksen suunnitel-
miin.  

                                                           
190 Snellman 1998, 1039–1043/Yttrande vid ekonomiedepartementet 16.XII 1865 RA, Senatens 

arkiv.  J.V. Snellman Samlade arbeten XI,2 (1862–1868) Helsingfors 1998. 
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Aleksanteri II antoi 11.5.1866 kansakouluasetuksen ”Keisarillisen Ma-
jesteetin Armollinen Asetus kansakoulutoiminnan järjestämisestä Suomen 
Suuriruhtinaanmaassa”. Asetuksessa määritettiin kansakoulun asema. Lisäksi 
kansakoulutointa varten tuli perustaa kansakoulutoimen ylihallitus, jonka tuli 
määrätä kansakoulujen ylitarkastaja. Ylihallituksen tehtäväksi säädettiin 
tarkastajien suorittaman valvonnan lisäksi kansakoulua koskevien vuosittais-
ten tilastojen teko ja käytettyjen oppikirjojen tarkastaminen. Sen tuli järjestää 
joka kolmas vuosi yleiset kansakoulukokoukset ja määrätä niihin keskuste-
lunaiheet.191  

 
 

3.4 Kouluhallinnon tarkkaan määritellyt vastuualueet 
 

Koululaitoksen hallinnon ja valvonnan järjestämisen ongelma oli saada ne 
toimimaan paikallisella ja keskushallinnon tasolla samanaikaisesti. Kuten 
aiemmin mainittiin, Snellmanin mielestä keskushallituksen perustamisen 
sijasta piti suosia paikallishallitusten perustamista, minkä voidaan tulkita 
viittaavan kansakoulujen johtokuntien perustamiseen. Cygnaeus suunnitteli 
kansakoulun hallinnon ja valvonnan kolmiportaiseksi. Kouluja lähellä toimi-
sivat kansakoulujen johtokunnat, tarkastajat tekisivät valvontamatkoja oman 
piirinsä kansakouluihin, ja ylin valvontavalta olisi Helsinkiin sijoitettavalla 
kouluylihallituksella.192 Cygnaeuksesta hyvä opettajankoulutus ja koulujen 
huolellinen tarkastus olivat kansakoulun menestyksen ehdot.193 Tähän pää-
telmään olivat tulleet myös Snellman ja tuomiokapitulit. 

Kansakouluasetuksessa ja ylihallituksen perustamista koskevassa ase-
tuksessa säädettiin myös kunnan ja keskushallinnon vallanjaosta. Kansakou-
luasetuksessa keskeiseksi tekijäksi vallanjaossa nousi valtionapu. Mikäli kun-
ta halusi valtion tukea, sen tuli suostua keskushallinnon vaatimuksiin. Tällöin 
kunta tuli sidotuksi keskushallinnon vallankäyttöön. Saadakseen tukea kunta 

                                                           
191 Asetus 11.5.1866. 
192 Cygnaeus 1910, 20. Cygnaeus esitti, että kouluylihallituksessa olisi esimiehenä Keisarillisen 

senaatin kirkollisasiaintoimituskunnan päällikkö ja hänen johdollaan toimisivat kasvatus-
opin, tieteidenjärjestelmän ja käytännöllisen teologian professorit, Helsingin yläalkeiskoulun 
rehtori, Helsingin teknillisen reaalikoulun ja lyseon johtajat, kirkollisasian toimituskunnan 
esittelijäsihteeri ja muita koululaitosta harrastavia miehiä yliopistokaupungista. 

193 Cygnaeus 1910, 37. 
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joutui raportoimaan ylihallitukselle kuinka lasten alkuopetus oli alueella hoi-
dettu sekä esittämään kansakoulun työ- ja opetussuunnitelmat. Kunta sitoutui 
kansakoulun vaatimien tilojen järjestämiseen tai rakentamiseen ja koulun yl-
läpitoon. Keskushallinto edellytti myös, että kunta järjestää opettajalle tar-
peelliset tilat ja palkkaan kuuluvat luontaisedut.194 

Asetus edellytti, että kunnan tai koulupiirin oli valittava koululle johto-
kunta, jonka tehtävä oli valvoa koulun etua. Kansakoulun paikallinen hallinto 
annettiin johtokunnan vastuulle. Kuntakokous vastasi keskushallinnolle kan-
sakoulun taloudellisista resursseista, mutta kuntakokouksella ei ollut mahdol-
lisuutta puuttua kansakoulun johtokunnan päätöksiin. Johtokunnan jäsenet 
tekivät yhteistyötä tarkastajan kanssa ja tarkastaja raportoi johtokunnan työs-
tä ja kansakoulun toiminnasta ylihallitukselle.  

 
Ylihallituksen perustaminen 

Kouluylihallituksen perustamista oli hahmoteltu vuoden 1858 julistuksessa, 
Cygnaeuksen kansakouluehdotuksessa, sitä tarkastaneen komitean mietinnös-
sä ja vuoden 1866 asetuksessa. Kansakoulun hallintokysymystä oli sivuttu 
myös kirkkolain ja maalaiskuntien kunnallishallinnon uudistuksen yhteydes-
sä. Ylihallituksen perustaminen annettiin Cleven koulukomitean tehtäväksi. 
Kun ylihallituksesta lopulta säädettiin asetus, komitean mietintö, senaatin 
esitys, valtiopäivien keskustelut, opettajakokousten ja tuomiokapitulien ehdo-
tukset eivät toteutuneet sen rakenteessa ja kokoonpanossa. Syynä oli se, että 
loppuvaiheessa kuvernööri Nikolai Adlerberg osallistui asetuksen laadintaan 
ja ehdotusta muokattiin kenraalikuvernöörin mielen mukaiseksi.195 

Cleven komitean ehdotukset Adlerbergin painotuksin hyväksyttiin ase-
tuksena 24.11.1869. Asetuksessa todettiin, että ylihallitus valvoi alkeisoppi-
laitoksia ja kansakouluja. Se valvoi opetusta ja kurinpitoa. Ylihallituksen 
tehtävä oli saada oppilaat kunnioittamaan esivaltaa ja olemaan säädyllisiä. 
Tämä merkitsi myös kasvatuksellista vastuuta. Ylihallituksen tuli antaa ker-
tomus oppilaitosten toiminnasta joka kolmas vuosi ja tilastollinen selvitys 
joka vuosi. Ylihallitukseen kuului esimies ja kuusi jäsentä, joiden pätevyys 

                                                           
194 Asetus 11.5.1866. 
195 Somerkivi 1979, 19–20; Halila II 1949, 406. 
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määräytyi vuoden 1866 asetuksen mukaan.196 Kirkon asema huomioitiin 
asetuksessa siten, että hiippakunnassa piispan ja tuomiokapitulien tuli valvoa 
uskonnon opetusta. Kirkkoherran tai pastorin tuli osallistua oppituntien kuun-
teluun ja vuositutkinnon seuraamiseen.197 

Ylihallitusta koskevassa asetuksessa korostui sen tehtävä valvoa kunnan 
kansakoulun toimintaa. Ylihallituksen edustajana paikallisella tasolla toimi 
tarkastaja, jonka hyväksyntä tarvittiin lähes kaikkiin merkityksellisiin johto-
kunnan päätöksiin. Ylihallitus oli myös korkein taho, joka tutki ja ratkaisi 
ristiriitatilanteen johtokunnan ja tarkastajan tai johtokunnan ja opettajan välil-
lä.198 Voidaan sanoa, että kuntakokouksen mahdollisuus vaikuttaa kansakou-
lun toimintaan oli vähäistä, koska kansakoulun toiminta oli johtokunnan vas-
tuulla. Kuntakokouksen yksi vaikutuskeino vuoteen 1898 asti oli estää kan-
sakoulun perustaminen. 

Valvonnan lisäksi kouluhallitus hyväksyi oppikirjat. Tässä työssä kou-
luhallitus käytti apunaan mietintöjä. Paikallisesti oppikirjat määrättiin opetus-
suunnitelman yhteydessä. Ennen mallikurssien laatimista vuonna 1881 saatet-
tiin opetuksen suunnittelussa käyttää esimerkkinä keisarin vahvistaman se-
minaarin mallikoulun toimintaa. Somerkivi toteaa, että näiden tekijöiden ta-
kia kansakoulun opetuksen kulttuurisisältö oli kullakin vuosiluokalla sangen 
yhtenäinen koko maassa.199  

Ylihallituksen perustaminen nosti pinnalle Suomen autonomiseen itse-
hallintoon liittyvän jännitteen. Kenraalikuvernöörin puuttuminen asetuksen 
laadintaan synnytti ristiriitaa. Hänen tahtonsa mukaan, aiemmista esityksistä 
poiketen, hallitsijalla annettiin oikeus nimittää jäsenet kouluhallitukseen 
kenraalikuvernöörin ehdotuksesta.200 Kenraalikuvernöörin esityksen mukai-
sesti Casimir von Kotheninsta tuli ylihallituksen päällikkö. Nimitys koettiin 
opettajainkokousten, koulukomitean ja senaatin kouluhallituksen puheenjoh-
tajalle asettamien korkeiden pätevyysvaatimusten väheksymisenä. Lehdissä 

                                                           
196 Asetus ylihallituksen asettamisesta koulutoimelle Suomen suurruhtinaanmaassa ja sen 

kanssa yhteydessä olevista muutoksista oppilaitosten peräänkatsannossa 24.3.1869; Somer-
kivi 1979, 20–21; Heikkilä 1985, 26–27.  

197 Asetus 24.3.1869; Somerkivi 979, 20–21. 
198 Asetus 24.11.1869. 
199 Somerkivi 1979, 17. 
200 Härkönen 1982, 5.  
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annettiin kuva, että von Kothen oli kenraalikuvernööri Adlerbergin suosikki-
na syrjäyttänyt pätevimmät puheenjohtajaehdokkaat.201 Osa von Kothenin 
kohdistuneista huolista osoittautuivat turhiksi. Hän ei ollut uudistaja siinä 
mielessä, että Suomen kielioloja olisi muutettu tai Suomi olisi hallinnollisesti 
kytketty kiinteämmin Venäjään. Ylijohtajaan kohdistunut kritiikki saattoi 
heijastaa yleisemmin pelkoa julkisen koulupoliittisen keskustelun mitätöity-
misestä ja koulun muodostumisesta liian valtiokeskeiseksi. 

Vuoden 1872 valtiopäivillä säädyt aatelistoa lukuun ottamatta tekivät 
hallitukselle anomuksen koulutoimen ylihallituksen järjestämisestä senaatin 
alkuperäisen ehdotuksen mukaan. Senaatti käsitteli anomuksen 10.2.1873, ja 
se päätettiin esitellä hallitsijalle. 12.8.1874 annettiin julistus muutoksista 
koulutoimen ylihallituksen perustamisesta annettuun asetukseen. Siinä pu-
heenjohtajan ja toisen ylemmän virkamiehen virat muutettiin täystoimisiksi. 
Ylitarkastaja oli nimitettävä hakemuksesta senaatin ehdollepanon jälkeen.202 

Von Kothenin jälkeen koulutoimen ylihallituksen johtajaksi tuli profes-
sori L.L. Lindelöf, joka toimi tehtävässä vuoteen 1902 asti. Hän keskittyi 
lähinnä yliopisto-, tiede- ja oppikouluasioihin. Kansanopetusasiat jäivät hä-
nen aikanaan vähemmälle huomiolle koulutoimen ylihallituksen ylimmän 
johon parissa. Suomalaisen kansakouluopetusväen tunnetta ylihallituksen 
etäisyydestä ja virkavaltaisuudesta kasvatti se, että virasto käytti virkakielenä 
ruotsia 1900-luvulle asti.203  

Valtion otteen tiivistäminen koulun hallinnossa nähtiin koulun kytkemi-
senä osaksi Venäjän valtakunnan politiikkaa. Tiihonen toteaa, että koululai-
toksen yleiseksi tehtäväksi haluttiin palauttaa yhteiskunnallisen kuuliaisuu-

                                                           
201 Härkönen 1982, 11, 19; Haavio1947, 120; Helsingfors Dagblad 20.11.1869/270 ja 23.11. 

1869/272. Helsingfors Dagblad kirjoitti, että kouluhallituksen saama kokoonpano, etenkin 
kenraaliluutnantti von Kothenin nimitys ylijohtajaksi toi kouluun sotilaspoliittisen valvonta-
järjestelmän, jota siiviili- ja kirkollisasiaintoimituskuntien jäsenten nimitys vain pahensi. 
Tarkastajat olivat erotettavissa olevia luottamusmiehiä, jotka eivät päässeet vaikuttamaan 
koulukysymykseen. Lehti pelkäsi, että keskittämispyrkimys tekee koululaitoksesta henkisen 
yhdenmukaistamislaitoksen ja hetkellisten poliittisten mielipiteiden temmellyskentän. Haa-
vion mukaan nimitys herätti levottomuutta myös kirkon piirissä ja synnytti epäröintiä, oliko 
koulun ja kirkon erottaminen ollut sittenkään oikea ratkaisu? 

202 Somerkivi 1979, 28–29. 
203 Halila II 1949, 408, 413. 
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den ylläpitäminen ja oikean käsityksen juurruttaminen alamaisten velvolli-
suuksista ja esivallan kunnioittamisesta.204  

 
Tarkastaja valtion virkamiehenä 

Keskushallinto ulotti valvonnan koko koululaitokseen ja sen opettajiin kaksi-
portaisen järjestelmän kautta. Valvontajärjestelmän keskeiseksi osaksi muo-
dostui kertomusten ja tilastojen laadinta. Ylitarkastajan tai muun jäsenen oli 
tarkastettava kansakouluja, toimitettava vuosittain tilastollinen selvitys kan-
sanopetuksen tilasta ja kutsuttava joka kolmas vuosi yleisiin kokouksiin 
mies- ja naisopettajat. Ylihallituksen tehtävä oli valvoa koko maan kansakou-
lutointa, antaa vuosittain kertomus kansanopetuksen tilasta ja tehdä mahdolli-
set kehittämisehdotukset. 205  

Tärkein kansakouluasioiden hoitaja ylihallituksessa oli kansakoulujen 
ylitarkastaja. Hänen tehtävänään oli asioiden valmistelu ja esittely ylihalli-
tuksen yhteisistunnolle. Ensimmäiseksi ylitarkastajaksi valittiin Uno Cygna-
eus ja näin hänen asemastaan tuli vahva.206 Hänelle myönnettiin virastoon 
apulainen vuodesta 1875 alkaen, mikä helpotti hänen työtään.207 Ylitarkasta-

                                                           
204 Tiihonen 1984, 156; Härkönen  1982, 17, 20; Somerkivi1979, 20; Pirkko Rommi - Maritta 

Pohls 1989, 87. Vuoden 1869 aikana pilkattiin kenraalikuvernööri Adlerbergin arvovaltaa ja 
tätä kautta itse keisaria. Tapahtumat selittävät osaltaan ylihallitukselle säädettyä kasvatuk-
sellista vastuuta ja kuria korostaneen von Kothenin nimityksen ylihallituksen puheenjohta-
jaksi. Tiihosen tavoin Härkönen arvioi myös, että von Kothenin valintaan vaikutti tarve uu-
distaa koulupolitiikkaa. Koulutoimen johtoon oli saatava henkilö, joka uskaltaisi suorittaa 
toimenpiteitä, jotka saattaisivat herättää voimakasta vastustusta. Ylioppilaat lauloivat pilkka-
lauluja kenraalikuvernööristä, Porvoon ylioppilaat järjestivät karnevaalissa pilanumeron 
kenraalikuvernööristä. Eräässä ravintolassa ylioppilaat häiritsivät keisarihymnin soittoa vi-
hellyksin, ja valtiopäiväjärjestyksen hyväksymistä varten pidetyssä juhlassa ylioppilaat kiel-
täytyivät laulamasta keisarihymniä. Kaiken lisäksi kyseinen tilaisuus päätettiin Porilaisten 
marssiin. 

205 Asetus 11.5.1866. Keisarin nimittämän ylitarkastajan ammatillisina ja opillisina vaatimuksi-
na säädettiin korkeampi tieteellinen sivistys, kokemus maan oppilaitoksista ja opetuksesta – 
erityisesti kansakoulusta. Ylitarkastajalta edellytettiin teoreettista osaamista ja käytännön 
kokemusta. Ylitarkastajan tuli osallistua ylihallituksen päätöksentekoon, valvoa opettajakou-
lutusta seminaareissa, tarkastaa vuosittain kansakouluja ja toimittaa tarkastuksista kertomus 
ja parannusehdotukset ylihallitukselle. Lisäksi hänen tuli johtaa puhetta kansakouluopetta-
jainkokouksissa. 

206 Harju 1988, 83. Kansa- ja oppikouluasiat erotettiin vuonna 1885 eri istuntoihin. Tästä muo-
toutui kansakouluosasto. Osastojako vahvistettiin virallisesti vasta vuonna 1898. 

207 Uno Cygnaeus toimi kansakoulujen ylitarkastajana vuonna 1861 alkaen. Hän toimi myös 
Jyväskylän seminaarin johtajana vuodesta 1863. Koulutoimen ylihallitukseen hän siirtyi 
vuonna 1870. Vuonna 1885 virka muutettiin kansakoulutarkastajan viraksi.  
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jan lisäksi kansakoulujen tarkastusta asetettiin hoitamaan paikallisia kansa-
kouluntarkastajia. 

Kaupungin ja maaseudun käsittäminen hallinnollisesti erilaisiksi alueik-
si heijastui myös tarkastustoimeen. Maaseudun tarkastajat asetti ylihallitus. 
Kaupungit saivat valita itse omat kansakoulujen tarkastajansa. Kaupungit 
olivat muutenkin erilaisessa asemassa kuin maalaiskunnat, sillä asetuksessa 
säädettiin kaupunkeihin kouluvelvollisuus. Maaseudulla kansakoulujen pe-
rustaminen säilyi vapaaehtoisena vuoteen 1898 saakka. Kaupunkien suurem-
pi itsenäisyys perustui ilmeisesti niiden itsehallinnon perinteeseen. Kaupun-
geissa hallinto oli järjestäytyneempää ja elinkeinorakenne monipuolisempaa 
kuin maaseudulla.208 Asetus paransi mutta myös yhtenäisti kaupunkien kou-
luoloja.  

Edellä kuvattu pelko kansakoulun liiallisesta valtiojohtoisuudesta näkyi 
heti kansakouluasetuksen säätämisen jälkeen. Kansakoulujen tarkastajien 
lukumäärää ei haluttu kasvattaa. Tarkastamista ryhdyttiin rakentamaan pai-
kallisten tarkastajien varaan. Vuonna 1874 saatiin valituksi 25 tarkastajaa, 
pääasiassa pappeja, jotka sivutoimisesti tarkastivat kouluja. Kansakoulujen 
lukumäärän kasvu vaikeutti tarkastamista. Tämän seurauksena monet piirit 
joutuivat vuosikausia olemaan ilman tarkastajaa.209 Tapio-lehti kirjoitti vuon-
na 1875, että kansakouluntarkastajilla ei välttämättä ollut mitään tietoa kou-
luasioista.210 

Valvonnan pääongelmiksi muodostuivat tarkastajien vähäinen lukumää-
rä ja tehtävän sivutoiminen luonne. Lisäksi tarkastajien välillä ei ollut tar-
peeksi yhteydenpitoa. Työn palkkioluonne koettiin myös ongelmalliseksi. 
Tarkastajiksi toivottiin kasvatusopillisesti sivistyneitä ihmisiä, joille tuli taata 

                                                           
208 Niemi-Iilahti 1992, 161–162. Niemi-Iilahti esittää, että ero kaupunkien ja kylien välillä oli 

se, että kaupungit kykenivät itsenäiseen toimintaan, kun maalaiskylät olivat pelkkiä valtion 
virkakoneiston toimeenpanoelimiä. Ero oli kiinnittynyt omistukseen ja maaseudun kylien 
maanomistukseen liittyvään pysyvyyteen.   

209 Halila II 1949, 399–400; Alamainen kertomus kansakoulun tilasta 1871–1872; Alamainen 
kirjelmä 27.1.1873. Ylihallitus ehdotti vuonna 1872 maan jakamista tarkastuspiireihin, jol-
loin jokaisen lääniin tulisi yksi tarkastaja. Tähän ei suostuttu. Sen jälkeen ehdotettiin toisen 
ylitarkastajan viran perustamista. Senaatti tyrmäsi ehdotuksen ja puolestaan esitti paikallis-
tarkastajien valitsemista, kuten asetuksessa oli säädetty. Koska sopivia henkilöitä oli vaikea 
löytää sivutarkastajiksi, ylihallitus ehdotti kolmea päätoimista tarkastajan virkaa perustetta-
vaksi koko maata varten. Tähänkään ei suostuttu. 

210 Tapio 22.5.1875 
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sellainen korvaus työstä, että he voisivat uhrata kaiken aikansa tähän toi-
meen.211 Karttunen toteaa, että maaseudulla tarkastajien suhtautuminen työ-
hönsä oli hyvin vaihtelevaa, ja heidän vaihtuvuutensa oli suurta. Sivutoimisil-
ta tarkastajilta puuttui yhteinen pedagoginen peruskoulutus ja ohjaus työs-
sään. Ohjaus käsitti lähinnä Cygnaeuksen henkilökohtaiset tapaamiset ja 
kirjeenvaihdon, yhteisiä kokouksia ei aluksi järjestetty.212 

Tarve lisätä tarkastajien määrää oli suuri. Vuosien 1877–1878 valtio-
päiväesityksessä esitettiin neljän tarkastajan asettamista ja heidän lukumää-
ränsä kasvattamista vuosittain yhdellä, kunnes jokaisessa läänissä olisi oma 
tarkastaja, tuotiin uudelleen vuoden 1882 valtiopäiville. Talonpoikaissäädys-
sä nähtiin tarkastuksen ongelmaksi tarkastajien palkkion pienuus ja työhön 
liittyvä sivutoimisuus. Edustaja Avellan kaipasi tarkastajalle kasvatustieteel-
lisiä opintoja, jotta tarkastaja voisi neuvoa opettajaa. Hän vaati parempaa 
tarkastusta, jotta koulujen tasoerot poistuisivat.213 Pappissäädyssä pelättiin, 
että tarkastajien lukumäärän kasvu ja heidän pätevyysvaatimuksensa kasva-
tustieteessä erottaisi koulua entisestään kirkosta. Tarkastuksen tehostuminen 
samankaltaistaisi kouluja eivätkä nämä enää voisi huomioida paikallisia eri-
tyistarpeita. Lisäksi tarkastajista ei saanut tulla virkamiehiä, vaan heidän tuli 
nauttia palkkiota työstään.214 

Vuonna 1884 perustettiin kahdeksan läänintarkastajan virkaa. Päätös pe-
rustui vuoden 1882 senaatin tekemään aloitteeseen.215 Kouluylihallitus ehdot-

                                                           
211 Tapio 3.7.1878. 
212 Karttunen 1983, 6, 8. 
213 Vuoden 1882 valtiopäivät, talonpoikaissääty Eronen, Duncher, Avellan 21.2.1882. Kansa-

koulujärjestelmään liittyi tasa-arvo sikäli, että keskushallinto halusi taata yhtäläisen opetuk-
sen kaikkialla maassa, joten opettajakoulutus oli keskitettyä, kansakouluilla oli mallipiirus-
tukset, koulujen oppisisällöt olivat melko yhtäläiset ja lisäksi keskushallinto valvoi koulujen 
toimintaa. 

214 Halila II 1949, 401; Vuoden 1882 valtiopäivien asiakirja no. 37.  
215 Julistus 30.5.1884; johtosääntö 1.6.1885; Karttunen 1983, 39–40. Kahdeksan ensimmäistä 

päätoimista tarkastajaa olivat Turun kaupungin kansakouluntarkastaja Axel Berner, 31-
vuotias, Turun ruotsalaisen lyseon latinanopettaja Oskar Borg, 39-vuotias, Tammisaaren 
seminaarin johtaja A.W. Floman, 52-vuotias,  pastori kansakoulunopettaja Juho Reini, 31-
vuotias, Helsingin suomalaisen alkeisopiston rehtori K.W. Forsman, 38-vuotias, Jyväskylän 
seminaarin mallikoulun johtaja Adolf Oksanen, 47-vuotias ja Jyväskylän seminaarin lehtori 
Olavi Vallin, 53-vuotias.  Kuopion läänin piirin kansakouluntarkastajana toimi 1.7.1885 al-
kaen vuoteen  1915 asti  Antti (Anders) Hovilainen. Hän oli syntynyt Nastolassa 28.11.1841. 
Hovilainen oli suutarin poika. Hän toimi kiertokoulun opettajana Orimattilassa, kävi Jyväs-
kylän seminaarin vuonna 1867, suoritti tutkinnon mallikoulun opettajan kelpoisuutta varten 
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ti toistuvasti tarkastajavirkojen lisäämistä. Vuonna 1893 maa jaettiin 12 tar-
kastuspiiriin, vuonna 1897 tarkastuspiirein määrää lisättiin neljällä, kuten 
myös vuonna 1900.216  

Tarkastajien asemaa ryhdyttiin parantamaan. Cygnaeus järjesti tarkasta-
jille vuonna 1885 yhteisen kokouksen, jossa pyrittiin luomaan tarkastustoi-
minnalle yhteiset suuntaviivat. Tavoitteena oli rakentaa työmäärältään sa-
mankokoiset piirit jokaiselle tarkastajalle. Viranhaltijan tuli pyrkiä olemaan 
”isällinen auttaja, tukija ja neuvoja, johtokuntien opastaja oikealle uralle ja 
syntyneiden riitaisuuksien oikeamielinen sovittelija ja ratkaisija”. Piiritarkas-
tajien yhteisiä kokouksia, joissa keskusteltiin kansakoulutyön ja tarkastajien 
tehtävistä, jatkettiin vuosina 1890, 1894, 1899, 1904 ja 1908.217 

Paikallistarkastaja vieraili alueensa jokaisella koululla ainakin kerran 
vuodessa. Hän seurasi opetusta kolmesta neljään tuntiin yhtä koulua kohti. 
Jos tarkastus sisältyi vuositutkinnon yhteyteen, tarkastaja seurasi oppilaiden 
kuulustelua. Hän päätti kuulusteltavat kohdat ja saattoi myös itse kuulustella 
oppilaita.218 Voidaan sanoa, että tarkastajilla oli merkittävä asema ja vaiku-
tusvalta kansakoulun työn rakentajina ja ohjaajina. Heidän tuli seurata ope-
tusta, järjestystä ja kurinpitoa ja järjestää oman tarkastuspiirinsä opettajille 
vuosikokous. 

Kouluhallinnon jako valtion ja kunnan välillä näkyi kansakouluntarkas-
tajien työssä. Tarkastajan työ kiinnittyi kansakoulun johtokunnan toimintaan. 
Näin tehtävässä kytkettiin toisiinsa valtion kontrolli ja paikallishallinto. Tar-
kastajat ratkaisivat itsenäisesti osan asioista ja alistivat osan ylihallituksen tai 
kaupungissa koulun johtokunnan tai valtuuston ratkaistavaksi. He vastasivat 
siitä, että koulut toimivat lakien ja muiden säädösten mukaan. Tarkastajien 
tuli yhdessä kansakoulun johtokunnan kanssa asettaa ja vahvistaa virkaan 
opettajat, opastaa opettajia ja johtokuntia. Yhdessä tarkastajan ja johtokunnan 
tuli tutkia ja vahvistaa koulun työjärjestys, oppikurssit ja oppikirjat. Kansa-
kouluntarkastajan tuli lähettää ylihallitukselle johtokunnan toimittama vuosi-

                                                                                                                             
ja suoritti kieliopintoja Ruotsissa, Saksassa ja Ranskassa. Hovilainen teki neljä opintomat-
kaa Ruotsiin ja Keski-Eurooppaan. Ennen nimitystään tarkastajaksi hän toimi kansakoulun-
opettajana Sippolassa vuosina 1867–1885. 

216 Halila II 1949, 401, 404; Julistus 14.12.1892; Julistus 1.9.1897; Julistus 19.9.1900. 
217 Karttunen 1983, 6–8. 
218 Harju 1988, 141. 
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kertomus koulun toiminnasta ja tilastollinen katsaus tarkastuspiirin kouluis-
ta.219 Tarkastaja siis suoritti ennakollista ohjausta ja jälkikäteistä valvontaa 
sekä osallistui koulua koskeviin ratkaisuihin.  

Aaro Harju toteaa, että tarkastajien tehtävät jakautuivat hallinnollisiin ja 
valvontatehtäviin. Valvonta oli laillisuus- ja tarkoituksenmukaisuuskontrol-
lia. Kansakouluntarkastajat olivat yksittäisviranomaisia eli he toimivat ilman 
avustajia tietyssä piirissä ylihallituksen valvonnassa. He olivat myös erityis-
hallintoviranomaisia, joille laeissa, asetuksissa ja säädöksissä oli annettu 
kansakouluhallintoon liittyviä tehtäviä.220  

Tarkastaja oli valtion virkamies, jonka tehtävä oli valvoa kunnallista 
toimintaan. Tilanne oli ainutlaatuinen keskushallinnon ja paikallisen itsehal-
linnon välisessä vallanjaossa 1800-luvulla. Kansakoulun kunnallisuus koet-
tiin tärkeäksi asiaksi, sillä mainitussa neljännessä piiritarkastajain kokoukses-
sa todettiin, että tarkastajan velvollisuus oli puuttua epäkohtiin mutta hänen 
valtaansa ei haluttu lisätä. Kuntien oikeus määrätä ja päättää kouluasioista oli 
säilytettävä, ja tarkastaja oli neuvoineen apumies.221 Tämä oli merkittävä lin-
jaus: jos koulu olisi haluttu siirtää kunnalta valtiolle, tätä heikkoa kohtaa kou-
lun hallinnossa olisi voitu käyttää perusteluna.  

Jukka Rantala on tutkinut tarkastajien työtä vuosina 1917–1921.222 Sen 
perusteella voi päätellä, että tarkastajan yhteiskunnallinen asema muuttui 
nopeasti vuosisadanvaihteen isällisestä auttajasta auktoriteetiksi, jonka asema 
kyseenalaistettiin johtokuntien ja opettajien toimesta. Taustalla vaikuttivat 
ilmeisesti opettajakunnan järjestäytyminen ja ammatti-identiteetin vahvistu-
minen. Paikallisen itsehallinnon näkökulmasta tarkastaja oli ulkopuolinen ja 
toimi yksin omassa tarkastuspiirissään. Tämä tarkastajan yksinäisyys ilmenee 
myöhemmin tutkimuksessa käsiteltävän Kasurilan kansakoulun opettajan 
Alhojärven erottamiskriisin yhteydessä. Tarkastaja saattoi jopa pelätä johto-
kunnan jäsenten vallankäyttöä. Tarkastajan yksinäisyys näkyi myös siinä, että 
tarkastuksesta huolimatta johtokuntien toiminnassa ilmeni puutteellisuuksia. 
Kun paikallinen itsehallinto perustui ihmisten vapaehtoiseen osallistumiseen, 
tarkastaja ei voinut uhata sanktioilla johtokuntien jäseniä.  

                                                           
219 Asetus 11.5.1866. 
220 Harju 1988, 85. 
221 Neljännen piiritarkastaja -kokouksen pöytäkirja 1899, 55. 
222 Rantala 2003, 79–99. 
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Koulun johtokunta kuntalaisten edustajana 

Kansakoulun paikallinen hallinto suunniteltiin kansakoulujen johtokuntien 
varaan. Tämä korosti kansakoulua kunnan kouluna. Johtokunnan tehtävänä 
oli koulun hallinnon hoitaminen ja valvonta. Komitea mietintö Suomen kan-
sakoulutoimesta ehdotti, että maaseudulla jokaisella koululla olisi oma johto-
kunta. Erona mietinnön ja Cygnaeuksen ehdotuksen välillä oli se, että johto-
kunnan pakollisena jäsenenä ei ollut kirkkoherra, vaan jäsenet valittiin va-
paasti. Jäsenten erovuorot jaettaisiin kolmeksi vuodeksi, jolloin kaksi jäsentä 
eroaisi vuosittain.223  

Cygnaeuksen mukaan johtokunnan jäsenten oli vuorotellen joka toinen 
viikko käytävä koulussa, valvottava koulun toimintaa ja merkittävä huomiot 
tarkastuskirjaan. Johtokunnan puheenjohtajan oli ryhdyttävä heti toimenpitei-
siin huomattujen puutteiden poistamiseksi.224 Jos ilmenisi aihetta epäillä joh-
tokunnan piittaamattomuutta koulun valvonnassa, piiritarkastajien tuli tehdä 
yllätystarkastuksia. Tarkastajan oli raportoitava tapahtuneesta keskushallituk-
selle.225 Johtokunnan tehtäviksi katsottiin opettajan työn valvominen ja ope-
tuksen seuraaminen, vanhempien kehottaminen pitämään lapsensa koulus-
sa.226 Cygnaeus edellytti, että papiston tuli käydä ahkerasti kunnan koulussa, 
ja mikäli mahdollista kirkkoherran olisi valvottava uskonnon opetusta.227 
Johtokunnalle haluttiin antaa kansakoulutoiminnan järjestämisen lisäksi kan-
sakouluaatteen edistäminen paikallisen väestön parissa. Cygnaeuksen vaati-
mukset olivat suuret, kun niitä vertaa kansanopetuksen matalaan tasoon. 

Johtokuntien toiminta ei toteutunut täysin Cygnaeuksen suunnitelman 
tavalla. Opettajat ja tarkastajat eivät olleet aina johtokuntien työhön tyytyväi-
siä, vaan katsoivat niiden laiminlyövän tehtäviään tai hoitavan tehtäviä hei-

                                                           
223 Cygnaeus 1910, 14 § 89–90. Komiteamietintö Suomen kansakoulutoimesta; Komitea tar-

kennetut ehdotukset, Ehdostus armollisen asetuksen kansakoulutoimen järjestämiseen Suo-
men suuriruhtinaskunnassa 1864;  Cygnaeus 1910, 31§. Johtokunnan jäseninä olisivat itse-
oikeutetusti seurakunnan kirkkoherra, opettaja ja kuusi seurakuntalaista. Seurakuntalaiset 
valittaisiin viideksi vuodeksi kerrallaan pitäjän- tai kirkon kokouksessa. 

224 Cygnaeus 1910, 308 39§. 
225 Cygnaeus 1910, 308 41§. 
226 Cygnaeus 1910, 340 27§.  Johtokuntien tehtäviä olivat myös opettajan varottaminen, erot-

taminen, lausunnon antaminen opettajan toiminnasta, työtodistuksen antaminen opettajalle, 
opettajan oikeudellisen aseman valvonta ja rajoitetun virkavapauden myöntäminen; Cygna-
eus 1910, 337.  

227 Cygnaeus 1910, 341 2§. 
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kosti.228 Kansakoulunlehdessä listattiin johtokuntien toiminnan heikkouksia. 
Johtokuntien jäsenet seurasivat harvoin opetusta edes tunnin ajan lukuvuoden 
kuluessa. He eivät kuunnelleet opettajien vaatimuksia epäkohtien korjaami-
seksi, tai niiden korjaamiseen ryhdyttiin vastentahtoisesti. Suurimmaksi on-
gelmaksi koettiin se, että johtokunnan jäsenet eivät olleet kiinnostuneita kan-
sakoulusta. Kouluylihallitus valvoi johtokuntia kiertokirjein, joissa johtokun-
tia muistutettiin velvollisuuksistaan, mutta kiertokirjeitä ei edes luettu koko-
uksessa.229 

Ongelmat tiedostettiin ja niihin yritettiin löytää ratkaisu. Esimerkiksi 
Käkisalmen opettajapiirin opettajakokouksessa vuonna 1899 ongelmaksi 
koettiin lähinnä se, että syrjäseuduilla ei saatu johtokuntatyöhön mukaan 
tarpeeksi oppineita ihmisiä. Kokouksessa esitettiin ratkaisuksi pääjohtokun-
nan perustaminen kirkonkylään.230 Vastaavanlaiseen päätelmään tultiin 11. 
yleisessä kansakoulukokouksessa samana vuonna. Koulujen yhteinen johto-
kunta hoitaisi koulujen yleisiä asioita, erityinen johtokunta oman koulun si-
säisiä asioita.231 Neljännessä piiritarkastajakokouksessa tarkastaja Järvinen 
totesi, että asetuksen velvollisuuksien laiminlyönnin syynä oli toimen palkat-
tomuus ja se, että johtokunnat eivät olleet edesvastuussa toimen hoidosta. 
Ratkaisuehdotus oli se, että johtokunnat tulisi saattaa edesvastuuseen asetuk-
sella.232 Valiokunnan lausunnossa arvioitiin, että johtokuntien tekemät lai-
minlyönnit aiheutuivat tiedon ja kokemuksen puutteesta ja liiallisesta säästä-
väisyydestä, ei niinkään velttoudesta tai välinpitämättömyydestä.233  

Kansakoulunlehti käsitteli johtokuntien asemaa myös vuonna 1901. 
Vaikka oli kulunut 35 vuotta kansakouluasetuksen säätämisestä, johtokunnat 
eivät noudattaneet sitä. Itä-Suomessa tarkastajat olivat joutuneet erottamaan 
puolet johtokunnan jäsenistä laittomina, koska jäsenten erovuosista ei ollut 

                                                           
228 Harju 1988, 89. 
229 Asetus 11.5.1866; Kansakoulunlehti 3.6.1892, 71–72. Fränti 1909, 5–7.  Taustatekijät olivat 

vaikuttaneet johtokunnanjäsenten valintaan ja jäsenet olivat toimineet vastoin asetuksen 
henkeä. Jäsenillä ei välttämättä ollut mitään yhteyttä kansakouluaatteeseen. Fränti pahoitteli, 
että naisedustus oli johtokunnissa vähäistä.   

230 Kansakoulunlehti 1899, 126–127. 
231 11. yleinen Suomen kansakoulukokous Nikolain kaupungissa 15., 16. ja 17. kesäkuuta 1899. 
232 Neljännen piiritarkastaja -kokouksen pöytäkirja 1899, 15. 
233 Neljännen piiritarkastaja -kokouksen pöytäkirja 1899, 54. 
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tietoa ja uusia ei ollut valittu.234 Vaasassa opettaja oli pitänyt koulua yli ase-
tuksen määräämän ajan, koska johtokunta ei ollut muistanut kokoontua. Kan-
sakoulunlehdessä kritisoitiin, että toisinaan opettaja vastasi johtokunnan 
toiminnasta. Hän esitti asiat johtokunnalle, kirjoitti pöytäkirjan, tilit, vuosi-
kertomukset, pani johtokunnan päätökset toimeen, otti vastaan halot ja opet-
tajan palkan luonnossa, tilasi vuosipalkan ennen kuin se tuli lääninrahastosta 
ja kävi nostamassa kunnanpalkan.235 Voidaan todeta, että johtokuntien toi-
minta ja asetuksen vaatimusten ristiriita heijasti paikallisen itsehallinnon 
etäisyyttä keskushallinnon komitea- ja asetustyöstä. Keskushallinnon velvoit-
teet kilpistyivät paikallishallinnon alkukankeuteen. Paikallishallinnon ihmi-
sillä ei ollut osaamista eikä resursseja. Keskushallinnon virkamiehet ja päät-
täjät olivat suhtautuneet liian luottavaisesti paikallishallinnon toimijoihin. 
Asetuksessa johtokunnille oli suunniteltu tärkeä vastuu kansakoulujen kehit-
tämisessä, joten johtokuntien laiminlyönneistä aiheutui ongelmia koulujen 
kehittämisen lisäksi koulujen käytännön toiminnan järjestämiseen. Johtokun-
nan tehtävät ja vastuut siirtyivät pahimmassa tapauksessa kansakoulunopetta-
jan hoidettaviksi.  

Vaikeasta alusta huolimatta kansakoulujen johtokunnat edistivät kansa-
laisyhteiskunnan rakentumista. Niistä muodostuivat ensimmäiset naisten 
yhteiskunnallisen vaikuttamisen väylät. Itä-Suomessa valittiin koulujen joh-
tokuntiin enemmän naisjäseniä kuin Länsi-Suomessa. Johtokunnat mursivat 
myös jyrkkää säätyrajaa kerätessään johtokunnan jäsenet yhteiskunnan eri 
ryhmistä. Oulun ja Vaasan lääneissä ja osin Kuopion läänissä talonpoikien 
osuus koulujen johtokunnissa oli merkittävä. Ne olivat ”kansanvaltaisimmat 
alueet”, jos talonpoikien määrää käytetään mittapuuna.236 Esko Nikander 
toteaa, että johtokuntien kansanvaltaisuutta ilmensi kokoonpanon lisäksi 
vaalitapa ja kansakoulun johtokunnan laaja itsemääräämisoikeus. Nämä il-

                                                           
234 Kansakoulunlehti 1901, 220. 
235 Kansakoulunlehti 1901, 222; Fränti 1909, 18–19 katsoi, että oppilasmäärien lasku oli johto-

kuntien syytä. Ne eivät noudattaneet asetuksen määräystä pitää huolta lasten koulunkäynnis-
tä. Hänestä johtokunnanjäsenten vaalissa tulikin noudattaa erityistä harkintaa, jotta koulu 
saisi puolelleen kyläläisten luottamuksen. Hän tiesi kertoa, että johtokunnan jäsenet, jotka 
olivat halunneet päästä eroon tietystä opettajasta, olivat toimineet oppilasmäärän vähentämi-
seksi, mikä oli vastoin heidän tehtäväänsä johtokunnan jäseninä. 

236 Soikkanen 1966, 340. 
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mensivät pyrkimystä irtautua byrokratiasta kohti kansalaisyhteiskuntaa ja 
heijastaa yleiseurooppalaista itsehallintoideologiaa.237  

Kansakoulun johtokuntien jäsenet olivat paikallisia vaikuttajia ja kansa-
kouluaatteen elähdyttämiä. Johtokuntien jäsenet nauttivat arvostusta yhtei-
sössään. Asetuksessa käytettiin tätä yhteisöllisyyttä edistämään kansakoulu-
aatetta. Kuopion maalaiskunnassa johtokuntien jäseniä ei valittu koskaan 
kansakouluaatteen vastustajien ryhmistä. Kansakoulujen johtokuntien kautta 
yhteiskunnallinen ja sukupuolten välinen tasa-arvoaate läpäisi ensimmäisen 
kerran järjestäytyneen vallankäytön. Johtokunnat toimivat 1900-luvulle asti 
valtion ja kunnan välimaastossa, ja olivat yhteistyössä molempien tahojen 
kanssa. 

Kansakoulun ylin valvonta annettiin ylihallituksen vastuulle, joka tar-
kastajainstituution kautta valvoi koulujen lainmukaista toimintaa. Johtokun-
nat hoitivat kansakoulun paikallisen hallinnon. Tarkastajat toimivat välittäji-
nä ylihallituksen ja johtokuntien välillä. Asetelma tuki kansakoulun valtio-
keskeisyyttä, sillä valvonnan kautta pystyttiin järjestämään yhtäläiset oppisi-
sällöt kaikkiin Suomen kansakouluihin. Valtio halusi vaikuttaa kansakoulun 
oppisisältöihin. Ilman paikallisia toimijoita keskushallinto ei olisi kuitenkaan 
kyennyt rakentamaan kansakouluverkkoa koko maahan.  

 
 

3.5 Keskushallinnon ja kunnan vastuunjaon ongelmia: 
valtionapu ja opettajanpalkka 
 

Keskushallinnon mahdollisuus tukea paikallisen tason yleishyödyllistä toi-
mintaa tai kannustaa sellaisen käynnistämiseen oli taloudellisen avun anto. 
Tällöin kunnan taloudellinen sijoitus muodostui pienemmäksi ja kynnys 
uuden toiminnan käynnistämiseen oli matalampi. Käänteisenä ilmiönä voitiin 
nähdä kunnallisen itsehallinnon kaventuminen. Kun keskushallinto alkoi 
antaa taloudellista apua, paikallinen itsehallinto alistui tavallaan sen valvon-
taan. Keskushallinto seurasi varojensa käytön tarkoituksenmukaisuutta. Matti 
Niemivuo jaksottaa toteutetun valtionapupolitiikan vaiheita. Ensimmäisen 
valtionapujen myöntämisjakson hän sijoittaa 1800-luvun loppupuolelle, kun-

                                                           
237 Nikander 1984, 94. 
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nallishallinnon uudistumisen aikaan. Tänä aikana valtionapupolitiikkaa hal-
litsi liberalistinen näkemys. Sen mukaan valtionavuin tuettiin aktiivisia kun-
tia.238 Sariola toteaa, että liberalismin hengessä syntynyt kunnallishallintokin 
perustui näkemykseen, että kuntien väliset erot olivat luonnollisia ja hyväk-
syttäviä. Valtioavuin valtio pyrki varmistamaan, että kansanopetus ulottuu 
kaikkiin kuntiin.239 Aktiivisesti toimineet kunnat olivat yleensä myös varak-
kaita kuntia, koska niillä oli taloudellinen perusta järjestää kuntalaisille pal-
veluita. Köyhien kuntien kohtalo oli jäädä ilman valtionapuja, kun ne eivät 
voineet suoriutua tehtävien toimeenpanosta.240  

Paikallisen itsehallinnon näkökulmasta voidaan sanoa, että valtionapu-
politiikka sisälsi sekä hyötyjä että haittoja. Tuolloin vallalla oli käsitys, että 
mitä pienemmät valtion menot olivat, sitä paremmin valtion taloutta oli hoi-
dettu. Tätä taustaa vasten voi ymmärtää, miksi taloudellista apua suunnattiin 
jo ennestään varakkaiden kuntien tueksi. Valtionapupolitiikka toi kunnallista-
louteen jatkuvuutta ja tasapainoisuutta. Kunnat eivät olleet enää niin riippu-
vaisia satunnaisista tuloista. Valtion menoista valtionavut muodostivat alku-
vaiheessa vähäisen osan, mutta niiden osuuden arvioitiin jatkossa kasva-
van.241 V. Merikosken mielestä valtionapujärjestelmän etuna oli se, että tuki 
tehosti toimintaa, kun tuettava toiminta oli paikallisia oloja tuntevien ihmis-
ten hoidettavana. Haittana saatettiin nähdä se, että kunta vieraantui toiminnan 
järjestämisvastuusta.242  

Kun kunta otti vastaan valtionapua kansakoulujen toimintaa varten, 
kunta sitoutui valtion ohjaukseen. Kunta joutui raportoimaan ylihallituksella 
lasten alkuopetuksen järjestämisestä, esittämään koulun työ- ja opetussuunni-
telmat. Kunta sitoutui koulutilojen järjestämiseen ja vastaamaan koulun yllä-
pidosta. Lisäksi kunta sitoutui vastaamaan opettajan asunnosta ja luontais-
eduista. Valtio alkoi tarkastajainstituution kautta valvoa kuinka kunta hoiti 
velvoitteensa.  

                                                           
238 Niemivuo 1976, 24, 32. Konservatiivinen näkemys taas oli pitää valtion menot mahdolli-

simman pieninä. 
239 Sarjala 1981, 36–38. 
240 Niemivuo 1976, 24, 32, 
241 Niemivuo 1976, 31. 
242 Merikoski 1938, 8. 
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Kansakoulujen nopea toteutuminen kytkeytyi ratkaisevasti siihen, missä 
määrin valtio osallistui paikallishallinnon kustannuksiin. A.J. Tarjanteen 
mielestä valtionapujärjestelmän käyttö oli erityisen merkityksellinen, kun 
kansakouluverkkoa pyrittiin laajentamaan ympäri maata. Se oli tärkeä erityi-
sesti valtiopäiväedustajien sitoutumisen kannalta. He joutuivat ottamaan 
poliittisen vastuun taloudellisista päätöksistään. Ensimmäiset valtionavut 
kansakouluille myönnettiin vuonna 1861.243 

Sivistystoimen rinnalla toinen suuri kunnallinen menokohde oli vaivais-
huolto. Kansanopetukseen verrattuna terveydenhoitoa ja sosiaalihuoltoa tuet-
tiin vähän. Niiden kehittäminen jäi puolestaan pitkälti kuntien omatoimisuu-
den varaan.244 Kansanopetuksen valtionapu oli myös säännönmukainen, joten 
se oli alusta saakka erityisasemassa muihin kunnan tehtäviin nähden.245 Il-
meisesti valtiokeskeisesti rakennetun kansakoulun tukeminen liittyi sen teh-
tävään kansallisvaltion rakentajana ja kansalaisten kasvattajana. Kansakoulu 
palveli keskushallinnon tarpeita. Vaivaishoito ja köyhien auttaminen olivat 
olleet aina paikallishallinnon velvoitteita. 

Kansakoulujen valtionapu tuli esille tammikuun valiokunnassa vuonna 
1862. Valiokunta koki suostuntavarojen myöntämisen kansanvalistukseen ja 
koululaitoksen perustamiseen kiireellisenä, mutta silti se siirsi asian valtio-
päivien päätettäväksi. Vuoden 1863–1864 valtiopäivillä tuli päätettäväksi 
kansakoulun rahoituspohjan järjestäminen. F.A. Hästeskon mielestä säädyille 
annettu esitys oli edistyksellinen, koska sen mukaan jokainen kouluikäinen 
lapsi olisi voinut käydä kiinteää koulua. Valtionavusta esitettiin, että kiintei-
den koulujen perustaminen päätettäisiin paikallisella tasolla ja valtion tuki 
keskittyisi opettajien kouluttamiseen ja opettajien palkkauksen järjestämi-
seen.246  

Talonpoikaissäädyn edustajien puheenvuoroista ilmenee, että talonpojat 
suhtautuivat melko torjuvasti esitykseen. Sitä pidettiin liian kalliina. Paikal-
lishallinnon tasolla talonpojat olivat omaksuneet tavan vastustaa ”herrojen” 
aloitteita. Asenne heijastui valtiopäivien keskusteluissa. Talonpoikaisedusta-
jat asettivat kansakoulun ja maatalouden kehityksen vastakkain resurssien 

                                                           
243 Tarjanne 1916, 248; Suomen kansakoulutoimen kehittyminen lukuvuonna 1865–1886. 
244 Niemivuo 1976, 24, 33 ja 35. 
245 Sarjala 1981, 38. 
246 Hästesko 1916, 77–78. 
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jaossa. Talouden pääelinkeinoa, maanviljelyä ei saanut rasittaa veroilla. Ta-
lonpoikaissäädyssä ei vastustettu kansan sivistämistä. Oleellista oli se, että 
sivistäminen ei saanut aiheuttaa talonpojille kustannuksia. Edustaja Kyrönen 
piti kansakouluja hyvänä asiana, mutta hänestä koulujen perustaminen tuli 
suhteuttaa käytettäviin varoihin. ”Siinä erehdytään suuresti, kuin enemmän 
pyritään eteenpäin päästä, kuin jaksetaan kulkea.” Edustaja Sintto vastusti 
lisäveroja todeten: ”Savonmaa on niin kivistä, vuorista, hieta ja santaperäistä, 
että siitä ainoastaan suurella työllä ja vaivalla voi elatusta saada.” Talonpoi-
kaissäädyn puheenvuoroissa vedottiin myös kansan vastustukseen. Näkemys 
oli se, että ensin oli tuettava maataloutta. Kun maatalous olisi jaloillaan, kan-
sakoulut ja muu seuraisi itsestään. Rahoitusvaihtoehdoiksi esitettiin varojen 
keruuta säteri- ja rälssimaista, tehtaista ja oluttehtaista.247 Puheenvuorot tuke-
vat käsitystä maaseudun pysähtyneisyyden tilasta. Työvoiman uusintamista ei 
koettu tarpeellisena, ja sivistystä ei nähty pääomana tai tuottavan taloudellista 
lisäarvoa. Kansakoulujen perustaminen nähtiin menoeränä ja taloudellisena 
rasituksena maataloudelle. Ilmeisesti juuri tämän vastustuksen takia kansa-
kouluasetus säädettiin siten, että kansakoulujen perustaminen oli maaseudulla 
vapaaehtoista. Voidaan olettaa, että Snellman katsoi asiaa säätyläisten näkö-
kulmasta eikä tuntenut talonpoikien asenteita, koska uskoi talonpoikien va-
paaehtoisesti perustavan kansakouluja.  

Kansakouluille myönnettävät valtionavut eivät kokonaan jääneet vaille 
kannatusta. Aatelis- ja pappissäädyssä kannatettiin kansakoulujen rahoituk-
sen järjestämistä. Harvalukuisia tukijoita löytyi myös talonpoikaissäädystä.248 
Valtio otti tietyt tehtävät hoitaakseen ja valtioapupolitiikalla kunta nivellettiin 
osaksi kansakoulujen järjestämistä. Valtion tehtävä oli kouluttaa opettajat ja 
maksaa osa opettajien palkasta. Tämän toiminnan voi nähdä tukevan kansal-
lisvaltion rakentamista ja kansakoulun valvontaa. 

Sariolan mukaan kunnallishallinnon alkuvaiheessa valtion avun merki-
tys kunnallistaloudessa oli melko vähäinen, 1800- ja 1900-luvun vaihteessa 
valtionapu kattoi noin 17 prosenttia maalaiskuntien tuloista. Kansakoulun 
saama valtionapu oli tästä määrästä peräti 75 prosenttia. Samaan aikaan ope-

                                                           
247 Vuoden 1863–1864 valtiopäivät, talonpoikaissäädyn edustajien Slotte, Sintto, Kyrönen, 

Simula, Punttala puheet 14.10.1863. 
248 Vuoden 1863–1864 valtiopäivien puheet talonpoikaissääty Klami 19.10.1963. 
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tustoimen, sosiaalihuollon ja terveydenhoidon menot käsittivät noin 60 pro-
senttia maalaiskuntien kustannuksista.249 Voisi kuitenkin päätellä, että 75 
prosentin korvamerkitty tuki kansakoululle saattoi olla tekijä, joka mahdollis-
ti kansakoulun perustamisen kuntaan. Tuen suhteellinen suuruus kertoo siitä, 
että valtiolle kansakoulujen edistäminen oli tärkeää.  

 
Kansakoulu – kunnan vai valtion koulu 

Toisena valtiopäiväkeskustelun piirteenä oli kysymys oliko kansakoulu kun-
nan vai valtion koulu. Ongelman ydin oli se, millaisen aseman taloudellinen 
panos takasi valtiolle kunnalliseksi mielletyn kansakoulun hallinnossa. Ta-
lonpoikaissäädyn edustaja Puhakka näki poikkeuksellisesti, että jotta kansa-
koulut olisivat kelvollisia, niiden tulisi olla ”hallituksen” asettamat ja järjes-
tämät.250 Ilmeisesti hän tarkoitti valtion roolia. Valtiopäiväkeskusteluissa 
korostui kuitenkin yleensä kunnan rooli kansakoulun perustajana. Voidaan 
ajatella, että tässä asenteessa heijastui paikallisen itsehallinnon perinteen 
kunnioitus ja konservatiivinen ajattelu menojen pitämisestä pieninä. Edustajat 
vakuuttivat, että seurakunnilla olisi varoja perustaa koulu, jos ne vain sitä 
haluaisivat. Taustalla oli pelko siitä, että valtion avustus edistäisi myös valti-
on hallinnon kasvua.251     

Valtionapu järjestettiin ensin kahdella tavalla. Valtio tuki opettajan kou-
lutusta ja maksoi kunnille palkka-apua. Vuoden 1866 kansakouluasetuksessa 
säädettiin, että yleisistä varoista annetaan palkka-apua opettajalle 600 mark-
kaa ja opettajattarelle 400 markkaa. Palkan ensimmäinen määräaikaiskorotus 
olisi 10 vuoden kuluttua, jolloin palkka nousisi 20 prosenttia. Sen jälkeen 
määräaikaiskorotus tapahtuisi joka viides vuosi ja palkka nousisi 10 prosent-
tia, kunnes palkan lisäys olisi 50 prosenttia. Kunnan tehtävä oli huolehtia 
opettajan palkan luontaiseduista. Asetuksessa säädettiin palkkaan kuuluvina 
luontaisetuina, että kunnan tuli antaa opettajan käyttöön vähintään kaksi 
huonetta, keittiö ja tarpeelliset ulkohuoneet. Koulun johtajalle tuli antaa li-
säksi kaksi tai kolme tynnyrinalaa viljeltyä maata, polttopuut sekä heinää ja 

                                                           
249 Sarjala 1981, 38; Niemivuo, 1976, 30–33. 
250 Vuoden 1863–1864 valtiopäivien puheet talonpoikaissääty Puhakka 7.4.1864. 
251 Vuoden 1863–1864 valtiopäivien puheet talonpoikaissääty 7.4.1864; Hästesko 1916, 80–82. 
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laidunta yhden lehmän tarpeiksi.252 Tämän lisäksi kunnalla oli mahdollisuus 
antaa lisäetuja opettajalle. Valtion antama taloudellinen tuki kansakouluver-
kon kasvattamiseksi lisääntyi ajan kuluessa kansakoulujen perustamiseen ja 
rakentamiseen myönnettävillä valtionavuilla. Kuten aiemmin todettiin, koulu-
jen perustamista erityisesti syrjäseuduille tuettiin.   

Vuoden 1866 kansakouluasetuksen jälkeen suhtautuminen kansakoulu-
jen perustamiseen alkoi valtiopäivillä kylmetä. Kansakouluista aiheutuvia 
kustannuksia ryhdyttiin vastustamaan, koska niiden pelättiin uhkaavan valti-
on taloutta. Valiokunnan mietintö suostuntarahoista maan kansakoulutoimel-
le vuoden 1872 valtiopäivillä heijastaa suhtautumisen kylmenemistä ja huolta 
kansakoulujen kaatumisesta valtion hoidettavaksi. Vaikka kansakoulumenot 
olivat jo kolmatta miljoonaa markkaa, silti osa maata oli ilman kouluja. Uh-
kakuvaksi muodostui se, että jos valtio antaisi jokaiselle kunnalle palkka-
apua, kansakouluista aiheutuvat kustannukset kasvaisivat. Vaikka aluksi oli 
tuettu aktiivisia kuntia, ongelmaksi koettiin nyt myös koulutusmahdollisuuk-
sien epätasa-arvo. Innokkaimmat kunnat olivat valtion tuella perustaneet nel-
jästä viiteen koulua, kun taas oli olemassa kuntia, joissa ei ollut ensimmäistä-
kään koulua. Huolta kannettiin mietinnössä myös lahjakkuusreservin suppeu-
desta. Jos ylempiä kansakouluja perustettaisiin liikaa, niiden taso alenisi ei-
vätkä ne enää täyttäisi asetuksen vaatimuksia. Merkittävää oli myös se, että 
valtion taloudellisen tuen nähtiin vaarantavan kunnallista itsehallintoa kah-
della tavalla. Kunnallisen itsehallinnon koettiin veltostuvan, jos kansalle tär-
keä nuorison opetus joutuisi kokonaan valtion toimenpiteiden alaiseksi. Li-
säksi koulu voisi toteuttaa paremmin paikallisiin tarpeisiin soveltuvaa ope-
tusohjelmaa, jos koulu perustettaisiin ilman valtion apua.253 Mietinnöstä saa 
kuvan, että kansakoulun haluttiin olevan selkeämmin kunnan koulu ja kunnan 
taloudellisen vastuun varassa.  

                                                           
252 Asetus 11.5.1866 § 43, § 117, § 134. 
253 Asiakirjat valtiopäiviltä 1872, Valiokunnan mietintö n:o 6 Suostuntarahoista maan kansa-

koulutoimeen ynnä muuhun; Kansakoulunlehti 15.7.1883; Stenius 1938, 83–84. Kansakou-
lujen valtionapujen määrää rajoitettiin vuonna 1873, rajoituksen poisto sai kannatusta vuon-
na 1883. Yrjö-Koskinen vastusti poistoa. Vastalauseessa asiaa perusteltiin siten, että jos uu-
sia koulupiirejä perustettaisiin, se veisi resursseja vanhoilta kansakouluilta ja niissä opetuk-
sen taso laskisi. Stenius esittää, että valtioavun nostaminen eli opettajien palkan parantami-
seen ei vuoden 1877–1878 valtiopäivillä ryhdytty, koska haluttiin korostaa kunnan merkitys-
tä koulun rahoittajana. Tialanne oli ilmeisesti sama vuoden 1872 valtiopäivillä.  
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Talonpoikaissäädyssä kansakoulujen vastustus ilmeni valtiopäivien pu-
heenvuoroissa, joissa vaadittiin kansakoulujen lukumäärän rajoittamista. 
Useita kansakouluja perustaneiden kuntien toiminta tulkittiin käänteisesti 
hyötymishaluksi. Kunnat pyrkivät saamaan maksamansa suostuntaveron 
takaisin. Mietinnössä esitetty huoli epätasa-arvosta tulkittiin talonpoikaissää-
dyssä itsekkyytenä. Kansakoulun rinnalle niukoista varoista kilpailemaan 
nostettiin kiertokoulu, jotta kauempana asuvat köyhät lapset pääsivät opin-
tielle. Ilmeisesti kansansivistyksen tarve sisäistettiin, mutta kansakoulu koet-
tiin edelleen liian raskaaksi järjestelmäksi toteuttaa. Edustaja Heikura halusi 
rajoittaa kansakoulujen perustamista ja uskoi, että kunnat perustaisivat va-
paaehtoisesti kansakouluja, kun huomaisivat niiden hyödyn. Edustaja Riihi-
mäen mielipide oli merkittävä. Hän ihmetteli, miksi talonpoikaissäädyssä ha-
lutaan rajoittaa kansakoulujen perustamista, kun se niistä hyötyi. Hän muis-
tutti, että suurin osa kouluista oli tehty yksityisin ponnistuksin ja koulujen 
varat etupäässä kerätty suostuntaveroina varakkailta ja tehtailta. Keskustelun 
lopuksi sääty hyväksyi ehdotuksen, että kansakoulujen lukumäärää rajoitet-
taisiin, mutta asiaa olisi harkittava aina yksilöllisesti väkiluvun, pinta-alan ja 
kieliolosuhteiden kannalta.254 

Vallitseva valtionapupolitiikka ei tavoitellut yhteiskunnallisen oikeu-
denmukaisuuden saavuttamista eikä yhdenmukaisten palveluiden takaamista 
kaikille kansalaisille. Sen ensisijainen merkitys oli olla kannustin, ei niinkään 
taloudellisten erojen tasaaja. Koska koulujen perustaminen erosi alueellisesti 
ja valtion avut ja väestön aktiivisuus eivät johtaneet toivottuun lopputulok-
seen, tarvittiin uusia toimenpiteitä julkisten palveluiden tarjonnan kehittämi-
seksi ja kansakouluverkon laajentamiseksi. Niemivuon mukaan sellaiseksi 
voitiin nähdä vuoden 1898 piirijakoasetus, jolla pyrittiin maaseudulla nopeut-
tamaan kansakoulujen perustamista.255 Piirijakoasetus lisäsi merkittävästi 
valtion ohjailuvaltaa. Piirijakoehdotus tuli alistaa kuvernöörin tutkittavaksi, 

                                                           
254 Vuoden 1872 valtiopäivät, talonpoikaissääty Heikkilä, Puhakka, Heikura, Riihimäki, Stråhle 

3.6.1872; 10.6.1872. 
255 Niemivuo 1976, 37. Vuonna 1891 myönnettiin vuosiksi 1892–1894 90 000 markkaa, vuon-

na 1894 myönnettiin vuosiksi 1895–1897 90 000 markkaa, vuonna 1897 myönnettiin vuo-
siksi 1898–1900 150 000 markkaa, vuonna 1900 myönnettiin vuosiksi 1901- 1904 280 000 
markkaa ja vuosina 1904-1905 myönnettiin vuodelle 1905 150 000 markkaa. Taloudellisen 
tuen lisäksi valtion metsistä annettiin hirsiä lahjaksi koulutalojen rakennustarpeiksi. Tarjan-
ne 1916, 249. 
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joka hylkäsi tai vahvisti sen. Asetuksen velvoittama koulurakentaminen oli 
kiihkeimmillään vuosina 1901–1904, jolloin laskennallisesti vuotta kohden 
myönnettiin kansakoulujen rakentamiseen reilut 93 000 markkaa. Tilapäisiä 
määrärahoja, apulisiä, myönnettiin valtion varoista Suomen pohjois- ja itä-
osissa sijaitseville kunnille.256 

 
Kansakoulujen menot kunnan taloudessa 

Kunnallisen toiminnan lähtökohta oli se, että veroa maksavat saivat päättää, 
mihin varat käytettiin. Kuopion maalaiskunnassa oli käytössä kassaperiaate. 
Kassa oli perustettu tiettyyn tarkoitukseen, ja siihen maksavat päättivät kas-
san käytöstä. Jokaisella kassalla oli oma hoitajansa. Kassajärjestelmän etu oli 
se, että kunnallistalous ei päässyt kasvamaan liian suureksi. Ongelmat olivat 
kuitenkin etuja suuremmat. Kuopion maalaiskunnassa oli kymmenkunta kas-
saa, jotka olivat velka- ja koronmaksusuhteissa keskenään. Esimerkiksi kan-
sakoulukassa oli parhaimmillaan toisille kassoille velkaa 54 prosenttia vuon-
na 1889 ja vaivaiskassa 44 prosenttia vuonna 1895.257    

Sekavat kassaolot yhdistettyinä kunnan kustannusten nousuun ja painei-
siin pitää verotus matalana sysäsivät kunnallislautakunnan uudistamaan vero-
tusta. Kunnassa syntyi tarve löytää uusia veronmaksajaryhmiä ja estää talol-
listen verorasituksen nousu. Ratkaisu löytyi tuloverotuksen kasvattamisesta. 
Verorasitus nousi virkamiesten, kauppiaiden, yritysjohtajien ja teollisuusyh-
teisöjen kohdalla. Taksoituksen ongelma oli kuitenkin se, että verovelvolli-
sella ei ollut velvollisuutta ilmoittaa tulojaan. Taksoittajan oli urkittava kun-
talaisen tulot selville. Tästä verotuksen muutoksista huolimatta talollisten 
osuus veroista säilyi suurena ja heidän asemansa oli vahva kuntakokouksessa.  

Mauri Mönkkönen toteaa, että Kuopion maalaiskunnasta kehittyi teollis-
tumisen ja kaupan avulla Suomen varakkaimpia kuntia. Vuosisadan vaihtees-
sa kunnan varat olivat kymmenen kertaa suuremmat kuin naapurikunnissa. 

                                                           
256 Tarjanne 1916, 248–249; Sariola 1981, 39; Kun säädyt hyväksyivät piirijakoasetuksen 

vuonna 1897 anottiin uudelleen laina-apua. Anomus siitä, että valtionvaroista myönnettäisiin 
maalaiskunnille kansakoulurakennuksia varten kuoletuslainoja 50 vuoden ajaksi 3 %:n ko-
rolla, hyväksyttiin 11.4.1899 julistuksella. Valtiorahaston lainausvaroista ryhdyttiin myön-
tämään edullisia lainoja köyhien kuntien kansakoulutalojen rakentamiseen vuodesta 1899. 
Tämä toiminta pohjautui, säätyjen aiemmin hylkäämään, valtiopäivien yleisen valitusvalio-
kunnan tekemään esitykseen.  

257 Mönkkönen 1996, 126. 
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Eniten rahaa oli lahjoitusrahastoissa, jotka olivat Suomen suurimmat.258 Il-
meisesti Kuopion maalaiskunta oli vauras kunta köyhässä Itä-Suomessa, 
mutta se oli myös väestöllisesti suuri kunta.   

Kuopion maalaiskunnan menot alkoivat kasvaa kasakoulujen rakentami-
sen takia 1880-luvulla. Vuoden 1885 menoarviossa kansakoulumenot olivat 
suuret ja erottuivat muista menoryhmistä. Kunnan kassaan tuli kantaa 6600 
markkaa, vaivaishoidonkassaan 6000 markkaa ja kansakoulukassaan 15 000 
markkaa. Suomen maalaiskuntien taloudesta tehty tutkimus vuodelta 1904 
kertoo kuitenkin menojen jakautuneen Kuopion maalaiskunnassa siten, että 
koulujen ja kirjastojen menot olivat 25,3 prosenttia ja köyhäinhoidon 26,3 
prosenttia. Koko maan keskiarvoluvut olivat 27,5 prosenttia ja 20 prosent-
tia.259 Köyhyys oli vakava ongelma maalaiskunnassa. 

Yksittäisten kuntien tulojen ja menojen rakennetta on vaikeata tutkia. 
Ainutlaatuinen lähde on Kyösti Järvisen finanssitilastollinen tutkimus Suo-
men maalaiskunnista ja niiden taloudesta 1890-luvun alussa.260 Vuonna 1891 
maalaiskuntien menot tekivät kaikkineen 6 142 948 markkaa 58 penniä. Lää-
neittäin tarkasteltuna Kuopion lääni oli menojen suuruudessa neljäntenä. Kun 
siirrytään läänin tasolta kunnan tasolle, Järvinen toteaa yleensä maalaiskun-
nissa kunnallisten menojen suuruuden vaihdelleen 5 000–20 000 mark-
kaan.261 Kuopion läänin kuntakohtainen summa oli suurin muihin lääneihin 
verrattuna.  

Kun tarkastellaan kaikkia kuntia voidaan yleistäen sanoa, että kuntien 
menot henkeä kohden olivat kahdesta kolmeen markkaan. Kunnallisten me-
nojen henkeä kohti tuleva määrä oli suurin tiheimmin asutussa Uudenmaan 
läänissä, mutta yllättäen suurimenoisia läänejä olivat myös harvaan asutut 
Kuopion ja Oulun läänit. Kuopion läänissä menoja oli henkeä kohti 3,05 

                                                           
258 Mönkkönen 1996, 126–128; Rytkönen 1975, 615. Vuonna 1891 Kuopion maalaiskunnan 

varat olivat 440 450 markkaa. 
259 Kauppinen 1975, 615–616. 
260 Järvinen 1899, 3–4. Järvinen toteaa tutkimuksensa esipuheessa vuonna 1899, että hänen oli 

vaikeata saada Suomesta aineksia vertailevaa kunnallisfinanssitilastoa varten. Maalaiskunti-
en virallinen tilasto tarjosi niukasti käytettäväksi kelpaavaa tietoa. Avuksi tulivat kunnal-
lisasetuskomitean 1890-luvun alkuvuosina keräämät tiedot maalaiskuntien finansseista. Tut-
kimuksen teko oli pitkä ja vaivalloinen urakka. 

261 Kuopion läänin menot olivat  847 449,48 markalla. Kuopion läänissä keskimäärin yhtä 
kuntaa kohti kunnallisia menoja oli 25 680,27 markkaa. Vaasan läänissä summa oli 11 089 
markkaa. 
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markkaa eli kolmanneksi eniten kaikista lääneistä. Vaasan läänissä summa oli 
2,33 markkaa.262 Kuopion läänissä kunnat tarjosivat keskimääräisesti muuta 
Suomea enemmän palveluita kuntalaisilleen, vaikka paikalliset erot olivatkin 
suuret.  

Taulukko 1. perusteella kuntien taloudessa eniten menoja synnyttivät 
vuonna 1891 vaivaishoito ja sivistystoimi.263 Taulukossa vertailen Kuopion ja 
Vaasan läänien menoja. Kuopion läänin kohdalla kuntien vaivaishoitomenot 
olivat merkittävästi suuremmat kuin sivistysmenot. Vaasan läänissä kuntien 
vaivaishoitomenojen määrä oli vain hiukan suurempi kuin sivistyslaitosme-
nojen määrä. Järvinen huomauttaa, että kun tutkitaan vaivaishoitomenojen 
suuruutta ja sivistyslaitosmenojen suuruutta, niin yllättävästi vaivaishoitome-
nojen suuruus ei vaikuttanut sivistyslaitosmenojen suuruuteen.264  

 
Taulukko 1. Kuntien menot Kuopion ja Vaasan lääneissä vuonna 1891 
 

 Kuopion lääni Vaasan lääni 

vaivaishoito 251 700,09 mk 257 634,53 mk 
koulut ja kirjastot 152 689,01 mk 253 049,75 mk 
tiet ja posti 134 440,67 mk 153 101,93 mk 
Muut menot 77 816,77 mk 13 000,92 mk 
luottolaitokset 59 990,16 mk 70 366,68 mk 
velkojen korot 53 203,47 mk 38 357,64 mk 
terveydenhoito 53 103,44 mk 51 082,30 mk 
kunnallishallinto 40 971,87 mk 42 609,90 mk 
oikeus ja poliisilaitos 18 120,59 mk 26 458,23 mk 
kunnallisomaisuus 5 413,41 mk 14 725,08 mk 

Lähde: Kyösti Järvinen Suomen maalaiskunnat ja niiden taloudesta 1890-luvun alussa. Finanssi-
tilastollinen tutkimus 1899, 90. 

 
Kun sivistyslaitosmenoja sataa henkeä kohden tarkastelee lääneittäin, Kuopi-
on läänissä menot olivat toisiin lääneihin verrattuna kolmanneksi pienimmät. 
Yhteenvetona voi sanoa, että Suomessa oli vuonna 1891 35 maalaiskuntaa, 

                                                           
262 Järvinen 1899, 78–82. 
263 Järvinen 1899, 84. 
264 Järvinen 1899, 92–93. 
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jotka eivät uhranneet rahaa sivistyslaitoksia varten. Eniten tällaisia kuntia oli 
Turun ja Porin läänissä, jossa niitä oli 13 ja Oulun läänissä 15. Yleisimmin 
menot vaihtelivat maalaiskunnissa 100 henkeä kohden 50 markan ja 100 
markan välillä, kuten tapahtui myös Kuopion läänissä.265 

Maalaiskuntien menoista sivistyslaitoksia varten vuonna 1891 meni 98 
prosenttia kansakouluille. Kaikista sivistyslaitosmenoista muille kouluille 
osoitettiin 1,2 prosenttia. Vähiten sivistyslaitosmenoista 0,8 prosenttia meni 
kirjastoille. Lääneittäin osuudet vaihtelivat. Kuopion läänissä 99,3 prosenttia 
varoista meni kansakouluihin, mikä oli suurin prosentuaalinen osuus kaikkiin 
lääneihin verrattuna. Vaasan läänissä osuus oli 96,9 prosenttia. Muihin kou-
luihin Kuopion läänissä annettiin summasta 0,4 prosenttia, mikä oli yhdessä 
Viipurin läänin kanssa vähiten kaikista lääneistä. Kirjastoihin sijoitettiin 0,3 
prosenttia summasta, mikä oli vähiten kaikista lääneistä. Vaasan läänissä 
muihin kouluihin meni 2,6 prosenttia ja kirjastoihin 0,5 prosenttia.266 Kuopi-
on läänissä sivistystoimi painottui erityisesti kansakoulujen perustamiseen. 

Kun tarkastelee sivistysmenojen rakennetta satunnaisten ja vakituisten 
menojen kohdalla huomaa, että vakituisten menojen kohdalla opettajien 
palkkaus muodosti suurimman osan kyseisistä menoista koko Suomessa eli 
82 prosenttia. Lääneittäin ilmeni vaihtelua. Kuopion läänissä opettajan palk-
kaukseen käytettävä summa oli suurin 87, 2 prosenttia. Satunnaisten menojen 
osalta eniten rahaa meni kansakoulujen rakennuksiin ja korjauksiin.267  

Järvisen tutkimuksesta selviää myös valtion tuki kuntien kansakoulujen 
perustamiseen 1890-luvun alussa. Kuntien taloudessa tärkeän osan muodosti-
vat valtionavut. Niitä olivat valtionavut kansakouluille ja terveydenhoitoon. 
Kuopion läänin 32 kunnassa kansakoulut saivat valtionapua. Keskimäärin 
valtionapuja tuli kuntaa kohti toiseksi eniten koko maassa. Taulukko 2. pe-
rusteella Kuopion läänissä kuten useimmissa lääneissä valtionavut tekivät yli 

                                                           
265 Järvinen 1899, 90. Kuopion läänin menoja voi tutkia myös kunnittain, jolloin sivistyslaitos-

menot jakaantuivat siten, että yhdessä kunnassa ei ollut menoja lainkaan, 17 kunnassa 50 
markkaa, 12 kunnassa 51–100 markkaa, kahdessa kunnassa 101–150 markkaa, yhdessä kun-
nassa enemmän kuin 201 markkaa. 

266 Järvinen 1899, 95–96. Maalaiskuntien menot sivistyslaitoksia varten vuonna 1891 olivat 1 
570 545, 31 markkaa. 

267 Järvinen 1899, 96. 
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kolmanneksen kuntien kaikista varsinaisista tuloista, mutta Oulun ja Mikke-
lin läänit olivat poikkeus.268 

 
Taulukko 2. Valtionavut kuntien varsinaisista tuloista prosentteina 
 

Uudenmaan lääni 40,0 
Hämeen lääni 39,9 
Viipurin lääni 39,2 
Vaasan lääni 38,8 
Turun ja Porin lääni 34,4 
Kuopion lääni 33,7 
Mikkelin lääni 30,0 
Oulun lääni 24,5 

Lähde: Järvinen 1899, 137 

 
Valtionapuja oli käytössä lähes kaikilla kunnilla. 133 kunnalle valtionavut 
tekivät yli 50 prosenttia varsinaisista tuloista. Kuopion läänissä valtionavut 
tekivät kahdessa kunnassa enintään 10 prosenttia, viidessä kunnassa 20 pro-
senttia, kahdeksassa kunnassa 30 prosenttia, kahdeksassa kunnassa 40 pro-
senttia, kuudessa kunnassa 50 prosenttia ja neljässä kunnassa yli 50 prosent-
tia.269 Kunnat rahoittivat koulujen perustamista myös lainoin. Kaikkiaan 
Suomessa velkoja oli 78 kunnalla eli 15,7 prosentilla Suomen maalaiskunnis-
ta. Velallisten kuntien määrä oli Kuopion läänissä 18,2 prosenttia.270  

Maaseurakuntain menot vuosina 1891–1892 kiertokoulujen osalta olivat 
178 172,83 markkaa. Vakinaisia menoja oli yhteensä 390 296, 81 markkaa. 
Kaikkiaan menoja oli 1 270 271, 37 markkaa. Lääneittäin tarkasteltuna kier-
tokoulumenot olivat Kuopion läänissä pienimmät. Järvinen toteaa, että seura-
kuntien uhraukset kiertokoulujen hyväksi olivat kolmas osa siitä, mitä kunti-

                                                           
268 Järvinen 1899, 136–137. Kuopion läänin 32 kunnassa kansakouluihin tulevien valtionapujen 

summa oli 71 446 markkaa. Keskimäärin apua tuli kuntaa kohti Kuopion läänissä toiseksi 
eniten eli 2 232,69 markkaa. 

269 Järvinen 1899, 137. 
270 Järvinen 1899, 204. Kansakoulujen rakentamiseen, talojen ja tilusten ostamiseen otettuja 

velkoja oli Kuopion läänissä kuudella kunnalla 16 530,11 markkaa. 
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en omat menot olivat kansakouluista. Molemmilla koulumuodoilla oli suuri 
merkitys maaseudun väestön sivistämisessä.271 

 
Opettaja – valtion virkamies vai yksi kuntalaisista 

Kansakoulunopettajan asemaa voi tarkastella kahdesta näkökulmasta: mikä 
oli opettajan asema keskushallinnon ja paikallishallinnon vallanjaossa ja oli-
ko opettaja töissä valtion vai kunnan koulussa. Kansakouluntarkastajan ja 
kansakoulunopettajan asema oli merkityksellinen keskushallinnon ja paikal-
lishallinnon välisessä vallanjaossa. Tarkastaja oli valtion virkamies. Opettaja 
edusti ammatillisesti keskushallinnon koulutusjärjestelmää, ja koulutyön ope-
tussisällöt olivat keskushallinnon hyväksymät. Hänen työtään valvoivat kes-
kushallinnon asettama tarkastaja ja paikallishallinnon asettama kansakoulun 
johtokunta. Opettajan rahapalkan maksoi suurelta osin valtio, mutta kunta 
tarjosi pienen lisäpalkan ja luontaisedut. Maaseudulla kansakouluopettajat 
muodostivat uuden sosiaaliryhmän talollisten ja tilattomien rinnalle. 

Kunnan ja keskushallinnon vallankäyttö näkyi kansakoulunopettajan 
asemassa myös hänen palkkaamisensa ja erottamisensa kohdalla. Kansakou-
lunopettajan palkkaaminen oli kansakoulun johtokunnan tehtävä, mutta joh-
tokunta oli ratkaisussaan sidoksissa keskushallinnon edustajaan eli tarkasta-
jaan. Opettajan tehtävään soveltui henkilö, joka oli nuhteeton, pätevä virkaan 
ja jonka luonne sopi nuorten ohjaamiseen. Kun johtokunta oli tehnyt opetta-
javalinnan, se antoi ilmoituksen kansakouluntarkastajalle. Mikäli tarkastaja ei 
ollut tyytyväinen johtokunnan päätökseen, hän siirsi asian ylihallituksen 
ratkaistavaksi. Jos tarkastaja hyväksyi johtokunnan ratkaisun, hän yhdessä 
johtokunnan puheenjohtajan kanssa asetti opettajan virkaan. Kansakoulun-
opettaja joutui kuitenkin toimimaan kaksi vuotta koeajalla, jotta hänet voitiin 
todeta päteväksi. Tämän ajan jälkeen tarkastaja ja johtokunnan puheenjohtaja 
allekirjoittivat julkisen vahvistuskirjan.272 

Kansakoulunopettajan erottaminen ei ollut yksin johtokunnan päätettä-
vissä. Erottamisperuste säädettiin asetuksessa siten, että opettajan tuli osoittaa 
”leväperäisyyttä” työssään, elintavoissaan ja käyttäytymisessään oppilaita 

                                                           
271 Järvinen 1899, 214–215. Lääneittäin kiertokoulumenot olivat Kuopion läänissä pienimmät 

eli 10 973,71 markkaa. Vaasan läänissä summa oli 23 219,05 markkaa. 
272 Asetus 11.5.1866, 127–131 §. 
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kohtaan. Ensin johtokunnan puheenjohtajan tai tarkastajan tuli varoittaa opet-
tajaa. Mikäli hän ei piitannut varoituksesta, johtokunta ja tarkastaja saattoivat 
erottaa koeajalla olevan opettajan, kunhan vain ilmoittivat asiasta ylihallituk-
selle. Mikäli johtokunta ja tarkastaja eivät kyenneet sopimaan opettajan koh-
talosta, ylihallitus ratkaisi asian. Opettajan asema oli turvatumpi, mikäli hä-
nellä oli virkakirja. Tällöin tarkastajan tuli tutkia asia ja esittää syytös opetta-
jasta johtokunnalle. Tämän jälkeen johtokunta saattoi päättää opettajan erot-
tamisesta. Erottamispäätöksestä alkoi kulua 60 päivän valitusaika. Sinä aika-
na erotetun opettajan tuli tehdä valitus ylihallitukselle, joka tutki asian uudel-
leen ja lopullisesti ratkaisi asian.273 Opettajan ammatin sidonnaisuus kes-
kushallintoon ja paikallishallintoon ilmeni siinä, että opettajien viranhoito oli 
asetuksen säätelemää ja keskushallinnon valvomaa. Opettajien kokonaispalk-
kauksen määräytyminen paikallishallinnon tasolla oli puolestaan kunnallisten 
päättäjien tahdon asia. 

Kansakoulunopettajan työhön liitettiin alusta alkaen kutsumus, toisin 
kuin lääkärin tai tuomarin ammatteihin. Tämä heikensi ammatin professio-
naalisuutta. Kansakoulunopettajien sosiaalinen tausta oli myös hyvin erilai-
nen, sillä opettajan ammatti tarjosi taloudellisen itsenäisyyden sivistyneistön 
tyttärille ja talollisten nuoremmille pojille, mutta myös sosiaalisen nousun 
tavallisesta kansasta kouluttautuneille ihmisille.274 Opettajan työ oli kansa-
laisyhteiskuntaa rakentava tekijä. 

Opettajan sosiaalisesta asemasta käyty keskustelu näkyi palkkausperus-
teena. Cygnaeuksen mielestä köyhä opettaja saattoi uskottavasti vaikuttaa 
kansanmieheen ja kansan asiaan. Hänestä oppineisuus ei kelvannut palkan 
perusteeksi, sillä syvempi sivistys ei kasvattanut ihmisen tarpeita, vaan opitut 
elämäntavat ohjasivat tarpeiden määrää. Opettajan palkan oli riitettävä kan-
santapaiseen elämänlaatuun.275  

Palkkakeskustelut valtiopäivillä ja opettajankokouksissa kertovat yh-
teiskunnallisesta tilanteesta. Naisopettajien palkat olivat 2/3 tai vain puolet 
miesopettajan palkasta. Kansakoulukokouksessa vuonna 1873 samapalkkai-
suutta vastustettiin kuitenkin sillä perusteella, että miesopettaja kulutti 

                                                           
273 Asetus 11.5.1866 136 §. 
274 Halila 1949, 127; Kansakoulunopettajien asema kaupunkiyhteisössä oli sosiaalisesti hei-

kompi kuin maalla. 
275 Cygnaeus 1910, 134 §, 119–120; Simola 1995, 239–240.  
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enemmän, ja usein hän elätti perhettään. Opettajan palkka rinnastettiin vir-
kamiesten ja papiston palkkaukseen. ”Osa niistä, jotka käyvät koulua, käyttä-
vät 2/3 petäjäistä leivässään. Sopisiko silloin opettajan astua esiin isoilla 
vaatimuksilla?”276 Pastori Richteristä opettajien palkat olivat sopivat, sillä 
joillakin papeilla oli jopa pienemmät palkat. Opettajia kehotettiin elämään 
säästäväisesti.277 

Valtiopäivillä keskusteltiin samapalkkaisuudesta, mutta vaatimusten 
heikkoudeksi voi todeta perustelujen linjattomuuden.278 Talonpoikaissäädyn 
edustaja Svedberg pelkäsi, että naiset anastaisivat miesten työt. Pappissäädyn 
kirkkoherra Johansson pelkäsi puolestaan, että naisopettajat jäisivät työttö-
miksi.279 Valtiopäiväpuheiden taustalla oli sääty-yhteiskunnan rakenne, jossa 
epätasa-arvo vallitsi niin yhteiskuntaryhmien kuin sukupuolten välillä. Muu-
tos vallalla oleviin rakenteisiin koettiin uhkana. Opettajien työn tärkeys ja 
opettajien ammattitaito tunnustettiin, mutta palkan määräytymisen perusteek-
si katsottiin opettajan sukupuoli, paikallisväestön elintaso ja työn kutsumus.  

Valtionapu oli opettajan palkan maksua. Kun keskusteltiin opettajan 
palkasta, keskusteltiin valtionavun määrästä. Palkkakysymys heijasti siten 
keskushallinnon ja paikallishallinnon kiistaa vallanjaosta. Paikallisella tasolla 
Kuopion maalaiskunnassa ilmestyneessä Tapio-lehdessä todettiin, että opetta-

                                                           
276 Keskustelut toisesta julkisesta Suomen kansakoulukokouksesta 1873, 36–41. 
277 Tapio sanomia Savosta ja Karjalasta 13.3.1880. 
278 Vuoden 1885 valtiopäivät, talonpoikaissääty Castren, 12.2.1885; pappissääty Dahlberg  

23.4.1885. Vuoden 1885 valtiopäivillä talonpoikaissäädyssä edustaja Castren vaati tasa-
arvoa ja samaa palkkaa mies- ja naisopettajille. Miesten ja naisten ammattitaidossa ei nähty 
eroja. Pappissäädyssä rovasti Dahlberg katsoi naisten ansaitsevan palkankorotuksen juuri 
naiseutensa takia, sillä he olivat heikompia luonnoltaan. Naiset masentuivat ja heidän ter-
veytensä turmeltui herkemmin. Toipuakseen he tarvitsivat virkistystä ja terveyttä, jota sai 
kylpemisellä ja levolla. 

279 Vuoden 1885 valtiopäivät, talonpoikaissääty  Svedberg 20.4.1885; pappissääty  Johansson, 
23.4.1885; Vuoden 1891 valtiopäivät, pappissääty Hedberg 6.5.1891. Vuoden 1891 valtio-
päivillä pappissäädyssä lehtori Hedberg esitti opettajan palkkauksen sitomista sukupuolen 
sijasta hänen elatusvelvollisuutensa määrään. Vuoden 1885 valtiopäivät, pappissääty Dahl-
berg, Johansson, Rosengren, Valle, Gummerus 23.4.1885. Idealistisimman puheen opettaji-
en palkkauksesta piti kirkkoherra Gummerus, joka näki että kunta rientää apuun vapaaehtoi-
sesti, kun se näkee opettajan riutuvan puutteessa. Vuoden 1897 valtiopäivät , talonpoikais-
sääty Brusila, Leppänen, Riihimäki 13.3.1897. Vuoden 1897 valtiopäivillä talonpoikaissää-
dyssä edustaja Riihimäki neuvoi opettajia odottamaan perustellen, etteivät he muutamassa 
vuodessa nälkään kuole.  Kansakoulunopettajien, joiden ”pitäisi olla vähän korkeammalla 
sivistysasteella kuin alhaisemmat kansankerrokset”, tulisi käsittää, että he eivät tahdo pal-
kankorotusta taloudellisesti heikkona aikana.  
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jien palkkojen korottaminen oli kunnan asia.280 Vuonna 1882 talonpoikais-
säädyssä puolestaan katsottiin, että jos valtion palkkaosuus olisi suurempi, 
kuntien ei tarvitsisi nostaa opettajien palkkaa. Tämä mahdollistaisi kunnille 
uusien koulujen perustamisen.281 Vuoden 1885 valtiopäivillä pappissäädyssä 
perusteltiin valtion vastuuta opettajien palkanmaksussa tasa-arvolla. Kunta-
kohtainen vastuu synnyttäisi eri tavoin palkattuja opettajia. Lisäksi kunnat 
eivät perustaisi kouluja, jos palkkakustannukset kovasti nousisivat. Koulujen 
ja oppilaitosten kannatus oli valtion perusvelvollisuus.282  

Talonpoikaissäädyn valtiopäiväkeskusteluissa kunnan jättäytyminen ta-
ka-alalle koettiin uhaksi. Säädyn asenne oli muuttunut edellisistä valtiopäi-
vistä ja mielipide-ero pappissäädyn kannasta korostui. Kunnallisen itsehallin-
non ongelmaksi koettiin opettajakunnan virkamiehistyminen eli opettajien 
ammattikunnan siirtyminen valtion palkkaukseen. Talonpoikaissäädyssä pe-
lättiin, että jos kunnan osallistuminen palkkakustannuksiin vähenisi, palkasta 
tulisi valtion asia. Tästä seuraisi se, että opettajat tuntisivat velvollisuutta 
valtiota kohtaan. Opettajan ”virkamiehistyminen” koettiin vähentävän opetta-
jan velvollisuutta myös kansaa kohtaan. 283 Edustaja Leppänen nosti opettajan 
palkankorotuksissa esimerkiksi Kuopion, Savon ja Karjalan. Näitä alueita oli 
perinteisesti pidetty köyhempinä alueina. Hänestä Kuopion läänin maaseura-
kunnissa annettiin arvoa kansakouluasialle. Kuopion läänissä miesopettajan 
palkka oli 361 markkaa ja naisopettajan 148 markkaa 65 penniä suurempi 
kuin Vaasan läänissä. Huonot palkkaedut olivat myös Turun ja Porin läänis-
sä, Hämeen ja Uudenmaan läänissä.284 Kuopion lääni osoittautui tällä kohdin 
edistykselliseksi koululääniksi.  

                                                           
280 Tapio 17.3.1880. 
281 Vuoden 1882 valtiopäivät, talonpoikaissäädyn Puhakka, Heikura, Kyander 21.2.1882. 
282 Vuoden 1885 valtiopäivät, pappissääty Dahlberg, Johansson, Rosengren, Valle, Gummerus 

23.4.1885; Vuoden 1894 valtiopäivät, pappissääty 16.3.1894. Pappisäädyn Wilen totesi 
vuoden 1894 valtiopäivillä, että palkankorotuskeskustelu ei näytä joutuvan unohduksiin. 
”Vasta kahdeksan vuotta sitten he saivat palkankorotuksen. Nyt taas tahdotaan palkkaa lisä-
tä.” Hän ihmetteli mistä ”alituinen” palkankorotusvaatimus aiheutuu. Wilen tiivistää ongel-
man: ”Jos opettajan pidetään kuuluvan siihen säätyyn, jonka lapsia hän opettaa, niin katson 
tämän palkan riittäväksi.” Jos hän ei kuulu, ei ehdotettu korotus riitä. 

283 Vuoden  1885 valtiopäivät, talonpoikaissääty Castren, Leppänen, Tuomikoski 12.2.1885; 
Vuoden 1894 valtiopäivät, talonpoikaissääty Leppänen 4.5.1894. Leppänen näki, että opetta-
jien palkkausta yritettiin saattaa samaan asemaan kuin virkamiesten. 

284 Vuoden  1885 valtiopäivät, talonpoikaissääty Leppänen 12.2.1885. 
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Snellmanin ennakointi, että opettajisto muodostaisi uuden yhteiskunta-
ryhmän, toteutui. Uutena yhteiskuntaluokkana sen asema ei ollut vakiintunut. 
Myönteistä asiassa oli se, että opettajisto oli irti vanhoista arvoista ja saattoi 
vaikuttaa sivistyselämän muuttamiseksi kansanvaltaisempien periaatteiden 
suuntaan. Opettajiston jopa odotettiin rikkovan vanhat tottumukset ja toimi-
van siltana rahvaan ja säätyläisten välillä.285 Opettajasta tuli maalaiskylän 
keskeinen henkilö. Hän eli lähellä kansaa, viljeli maata, edisti sivistysrientoja 
ja pienen palkan takia hänestä ei tullut herraa.286 

Kansakoulunopettaja oli kunnan työntekijä. Vaikka opettajan palkasta 
suurin osa tuli keskushallinnolta, opettajan yhteiskunnallinen asema, opetus-
työ ja yksityinen elämä kiinnittyivät kuntaan. Opettajan työsuhde ja palkkaus 
olivat johtokunnan tarkkailussa, joten hänen elinolonsa kuten asunnon kunto 
ja sen lämmitys olivat suuresti riippuvaiset kunnan päättäjien tahdosta. Am-
mattia ei mielletty palkanmaksun perusteluissa selkeästi professionaaliseksi. 
Ilmeisesti työ rinnastettiin kirkolta saatuun edulliseen kansanopetukseen ja 
osittain kunnalliseen palkattoman luottamustehtävän hoitoon. Keskushallin-
non tavoite oli, että opettaja hoiti työnsä hyväksyttyjen opetussuunnitelmien 
mukaan. 

 
 
 

                                                           
285 Kansakoulun lehti 1905, 590–591. 
286 Männistö 1994, 19.  
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4 Kansakouluhanke kunnallisen päätöksenteon 
haasteena Kuopion maalaiskunnassa vuosina 
1872–1907 
 

 
Kuopion alueella väestö kasvoi voimakkaasti. Suuri osa kasvusta ohjautui tilattoman väestöön. 
Savutupien määrä oli alueella suuri. 1880-luvun alussa tilattoman väestön oloja tutkinut komitea 
kuvasi elämää puutteesta huolimatta hiljaiseksi ja rauhalliseksi. Valokuva on Lehtomäen mökis-
tä. Museovirasto. 

 
Kansakouluasetus jätti kansakoulujen perustamisen maaseudulla vapaehtoi-
suuden varaan. Kuinka Kuopion maalaiskunnan säätyläiset, talolliset ja tilat-
tomat ottivat kansakoulujen perustamishaasteen vastaan? Kansakouluaatteen 
edistäjä Snellman oli työskennellyt Kuopiossa, ja korostanut kansanvalista-
misen tärkeyttä kaupungissa. Hän oli kannustanut säätyläisiä perustamaan 
köyhäinkouluja. Kuten aiemmin todettiin, Snellman oli ottanut kantaa koulun 
ja kirkon erottamiseen ja perustellut mielipidettään Kuopion emäseurakunnan 
laajuudella ja kirkon aikapulalla. Hänestä kirkko ei ollut kyennyt hoitamaan 
samanaikaisesti hengellistä työtä ja kansanopetusta suuressa seurakunnassa. 
Aiemmin todettiin myös se, että Kuopion läänin kuvernööri oli lähettänyt 
aloitteen, joka käynnisti osaltaan kunnallishallinnon uudistuksen. Kunnal-
lishallinnon uudistukselle, kansakouluasetukselle ja asetukselle koulun ja 
kirkon erosta löytyvät yhtymäkohdat Kuopioon. Kuopion maalaiskunta oli 
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”reikäleipäkunta”, sillä kaupunki sijaitsi keskellä Kuopion maalaiskuntaa. 
Kuopio edisti merkittävästi innovaatioiden leviämistä ympäröivälle maaseu-
dulle.  

 
 

4.1 Kuopion maalaiskunta – pitäjä köyhässä ja syrjäisessä 
Itä-Suomessa 
 

Väestön elinolot 

Itä-Suomi oli syrjäinen ja köyhä alue.287 Kuopion kihlakunnassa pääelinkeino 
oli maanviljely. Alueen maaperä oli kivistä, vaikeasti viljeltävää ja sää-
olosuhteetkin olivat usein ankarat.288 Seudulla viljelymenetelmät olivat hyvin 
perinteiset, ja osittain peltojen kivisyyden takia uusia koneita ja välineitä oli 
vaikeata hyödyntää.289 Alueen köyhyydestä ja talouden kehittymättömyydes-
tä kertoo myös se, että kaskiviljely säilyi alueella pidempään kuin muualla 
Suomessa.290 Lisäksi Itä-Suomen maatalous koki katovuodet ja kaskikriisin, 
joilla oli laajat yhteiskunnalliset seuraukset. Irrallisen ja köyhän väestön 
määrä kasvoi, kun kaskiviljelystä vapautunut työvoima ei työllistynyt maata-
louteen eikä saanut omaa tilaa viljeltäväksi.291 

Seudun vaikeuksia pahensi Suomessa tapahtunut poikkeuksellisen voi-
makas väestönkasvu vuosien 1750–1865 aikana.292 Väestönkasvu vaihteli 
lääneittäin. Kun vuosina 1840–1865 väestön kasvu koko maassa oli 27,5 

                                                           
287 Jutikkala 1980, 320–321; Kuopiosta Ouluun kulkeva tie saatiin vuonna 1783 rattailla ajetta-

vaan kuntoon. Samoihin aikoihin valmistui tie Rautalammin kautta Laukaaseen ja Vaasaan. 
Kuopion - Karjalan tie oli kuljettavassa kunnossa vuonna 1792.  

288 Kruununvoudin kertomuksessa vuodelta 1907 kerrottiin, että 28.5. vastaisena yönä oli 
satanut puoli metriä lunta. KU.KIH.ARK.JOMA 

289 Kruununvoudin kertomukset vuosilta 1874, 1876, 1879, 1894, 1899, 1900, 1902, 1903, 
1904, 1906, 1907. KU.KIH.ARK.JOMA 

290 Hietanen 1975, 160. Kuopion alueella kaskiviljely säilyi tärkeimpänä elinkeinona vielä 
1830-luvulla. Ruis- ja ohrasadoista saatiin 60 prosenttia kaskeamalla, rukiista 35 prosenttia 
ja kaurasta 50 prosenttia. 

291 Jutikkala 1980, 382–393. 
292 Valkonen 1983, 12. Väestönlisäys oli vuosina 1815–1875 noin 800 000 henkeä. Tästä suu-

rin osa, 700 000 henkeä, kohdistui maaseutuväestöön. Arviolta lähes 500 000 henkeä ohjau-
tui maatalousammattiin. Sosiaalista ahdinkoa kuvastaa se, että samaan aikaan talot lisääntyi-
vät 15 000 ja torpat 30 000. Haatanen 1968, 27. 
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prosenttia, Kuopion läänissä kasvu oli 35,1 prosenttia.293 Se oli kolmanneksi 
korkeinta koko maassa ja reilusti yli maan keskiarvon. Kuopion kihlakunnan 
suurin pitäjä oli Kuopion maalaiskunta, ja sen väestömäärä oli 15 477 hen-
keä.294 Mauri Mönkkönen arvioi, että Kuopion pitäjä oli 1800-luvun lopulla 
väestöltään yksi maan suurimmista maalaiskunnista, ja sen väestötiheys oli 
Savon korkeimpia.295 

Väestönkasvu ohjautui ammatillisesti ja sosiaalisesti maatalouden pal-
kollisväestön lisääntymiseen. Tilojen lohkomista estävä lainsäädäntö ja tapa 
jättää tila perinnöksi yhdelle lapsista jarruttivat maanomistussuhteiden kehit-
tymistä vastaamaan ajan sosiaalisiin ongelmiin. Torppariväestön asema heik-
keni ja loisväestön määrä kasvoi.296 Hannes Gebhardin mukaan torpparien 
asemaa heikensi vanha käytäntö, torpparien maksama käsiraha eli torpparin 
työn arvo. Talollinen otti sen omistukseensa, kun hän myi vanhan torpparinsa 
työn tuloksen uudelle torpparille. Gebhard otaksui, että siitä seurasi talollisen 
pyrkimys saada torppa niin usein kauppatavaraksi kuin mahdollista. Torpat 
siirtyivät harvoin perintönä samassa suvussa.297 

Köyhyys oli erityisesti Itä-Suomen ongelma. Loisten ja mäkitupalaisten 
osuus viljelijäväestöstä vuonna 1875 oli Kuopion läänissä peräti 46,5 pro-

                                                           
293 Haatanen 1968, 23. Vaasan läänissä kasvu oli 47,8 prosenttia, Oulun läänissä 43,2 prosent-

tia, Vaasan läänissä kasvu oli 47,8 prosenttia, Oulun läänissä 43,2 prosenttia.   
294 Kruununvoutien vuosikertomukset Kuopion kihlakunnasta 1879. Raportissa sanotaan väki-

luvuksi 44 984, joista tilallisia oli 24 430, palkollisia 5 933 ja tilattomia 21 334 henkeä. Ra-
portissa on tapahtunut laskuvirhe. Toiseksi kurjaliston määrästä ei mainita mitään. Kruu-
nunvoutien vuosikertomukset Kuopion kihlakunnasta 1900, 1902, 1904, 1907. Vuoden 1907 
väestömäärä saattoi olla suurempi kuin 56 008 henkeä. Tilattoman väestön määrä laski vuo-
sisadan alun 56,6 prosentista vuonna 1907 49 prosenttiin. KU.KIH.ARK.JOMA 

295 Mönkkönen 1996, 47.  
296 Melin 1977, 24; Alapuro 1983, 59. Palkollisten lisäys oli 270 000 henkilöä vuosina 1815–

1875 ja maata omistavan väestön lisäys samaan aikaan oli noin 15 000 henkilöä eli 5,6 pro-
senttia. Talonpoikaisyhteisön ulkopuolelle jäävä väestö oli kyvytön voimakkaaseen poliitti-
seen vastarintaan, joten loisväestön olot kurjistuivat.  

297 Gebhard 1899, 8–13. Gebhard tutki Kuopion lääniä. 80 prosentilla herraskartanon torppa-
reista oli ainoastaan suullinen välipuhe tai sellainen kontrahti, jonka mukaan heidät voitiin 
irtisanoa milloin hyvänsä. 75 prosentilla talonpoikien torppareista oli 10–50 vuoden tai elin-
kautiset kontrahdit. Gebhardista talonpojat olivat jokseenkin neljä kertaa parempia isäntiä 
kuin herrat. Yksi syy tähän oli pienempi yhteiskunnallinen juopa talonpoikien ja torpparei-
den välillä. Usein taustalla olivat myös sukulaisuussuhteet. Toinen ero oli torppareilta vaa-
dittu työvelvollisuus. Torpparin tärkein vero oli työvero. Herraskartanoissa oli ylimääräisenä 
verona ns. ylipäivät, jolloin torpparin ja hänen vaimonsa velvollisuus oli saapua tilalle töi-
hin. Talonpoikaistiloilla ei tällaista rajatonta työvelvollisuutta ollut. 
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senttia eli 10 prosenttia yli maan keskiarvon.298 Irtaimen väestön prosentuaa-
linen osuus koko Kuopion läänin asukasluvusta nousi voimakkaasti. Köy-
hyyden mittarina voidaan pitää myös savutupien määrää, niitä oli kolmasosa 
asuinrakennuksista. Kansan asunnot olivat Kuopion läänissä yleisesti pie-
nemmät ja huonommat kuin Suomen keski- ja länsiosissa. Asukasmäärä taloa 
kohti oli myös suurempi. Loisväestön takia luku oli keskimäärin 10 henkilöä 
asumusta kohti. 1880-luvun alussa toiminut komitea kuvasi elämää puuttees-
ta huolimatta hiljaiseksi ja rauhalliseksi, jopa juoppous oli vähäisempää kuin 
Suomen etelä- ja länsilääneissä.299  

Aikalaisten käsitykset irtolaisuuteen joutumisen syistä ilmenivät Tapion 
artikkelissa vuonna 1886. Samalla se valottaa maalaiskunnan sosiaalisia 
oloja. Artikkeli oli kirjoitettu ilman nimeä ja nimimerkkiä. Kirjoittajan mu-
kaan Kuopion pitäjän tilat oli jaettu niin pieniin osiin, että suurin osa väestöä 
oli turvaa vailla. Palvelusväen avioliitot olivat yleisiä. Kun palkollinen ikään-
tyi, hänen asemansa heikkeni ja vanhana hän joutui mierolle. Pitäjän isännät 
olivat haluttomia perustamaan torppia. Talonpojat pelkäsivät, että torpparit 
eivät tule muuten toimeen, jos he eivät saa isoja metsälohkoja kaskiviljelyä 
varten. Torpparin elämässä oli aina läsnä epävarmuus ja työt tilalliselle esti-
vät oman viljelyn. Artikkelin kirjoittajan ehdotus oli uusien tilojen ja torppien 
perustaminen sekä isäntäyhdistyksien perustaminen ongelmia ratkaise-
maan.300 

Kruununvoutien vuosikertomusten perusteella tilattomien määrä seurasi 
talouden suhdanteita. Kun talolliset saivat huonon sadon, he irtisanoivat pal-
velusväkeään.301 Kato köyhdytti kaikkia. Elämisen ehtojen rajallisuus altisti 
irtainta väestöä turvautumaan kerjuuseen. Kun köyhyys periytyi sukupolvelta 
toiselle, siitä tuli tapa elää. Loisväestön keskuudessa avioiduttiin nuorena, 
naiset jopa alle 20-vuotiaina. Asumus sijaitsi talollisen uuninpankolla tai 

                                                           
298 Haatanen 1968, 64. 
299 Komiteamietintö Kuopion läänin irtaimenväestön tilan parantamisasiaa varten 1884, 12–17. 

Vuonna 1900 kruununvouti totesi, että kolmesta neljään henkilöä asui samassa huoneessa ja 
asuinrakennuksissa oli keskimäärin neljä huonetta, jos savupirttejä ei huomioitu. Kruunun-
voutien vuosikertomukset 1900. KU.KIH.ARK.JOMA 

300 Tapio 3.2.1886. 
301 Kruununvoutien vuosikertomukset 1900, 1902. KU.KIH.ARK.JOMA Turpeinen 1991, 53. 

Nälkävuosien aikana Snellman vaati, että tilallisten velvollisuus oli maaseudun työvoiman 
työllistäminen. Talollisten olisi kuitenkin ruokittava heidät jos ei työläisinä niin kerjäläisinä.  
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saunassa. Elanto kerjättiin, koska se oli ”elinkeino, jossa ei joutunut konkurs-
siin.” Sivistynyt kansanosa piti kerjuuta häpeällisenä ja erityisesti lasten kehi-
tykselle turmiollisena. Kerjuulla lapset oppivat huolettomuutta, jäivät vaille 
hoitoa ja kasvatusta.302  

Köyhyyden kytkeytymistä yhteiskunnan rakenteisiin ei ymmärretty. 
Kun ihmisen arvon määräsi hänen työkykynsä, irtolaisia olivat ihmiset, joi-
den työkyky oli syystä tai toisesta heikentynyt. Irtolaisten ongelma oli köy-
hyys, mutta myös oikeudellisen aseman turvattomuus. He olivat jääneet pe-
rinteisen isäntävallan ulkopuolelle. Lisäksi sosiaaliset ongelmat määriteltiin 
moraalisin käsittein. Köyhyys oli ihmisen oman toiminnan tulosta, ja sille 
haettiin selitys ihmisen henkisestä heikkoudesta. Ihminen ajoi itsensä köy-
hyyteen jumalattomalla elämällänsä.303 Köyhyys oli heille annettu henkilö-
kohtainen rangaistus, jota ei ihmisvoimin pitänyt muunnella.304 Mönkkönen 
toteaa, että loisia pidettiin laiskoina ja haluttomina rakentamaan torppia syr-
jäisille maille. Heidän katsottiin jättäytyvän tahallaan vaivaishoidon va-
raan.305 

Kuntalaisten köyhäinhoitorasitus kasvoi, kun köyhän maatalousväestön 
määrä lisääntyi. Aksel Lillius arvioi, että Savossa suuriperheinen maanvilje-
lystyöntekijä joutui turvautumaan lähes säännöllisesti kunnan ”vaivaishoi-
toon”.306 Köyhäinhoidon ponnistelut olivat riittämättömät.307 Liliuksen mie-
lestä köyhäinhoitorasituksen kasvun syynä Kuopion läänissä oli väestön 

                                                           
302 Piirainen 1958, 19–20; Lilius 1888 17; Meurman 1892, 8; Ilvonen 1889, 18. Iivonen tiivistää 

aikalaistunteita selvittämällä, että Karjalan puolelta kerrottiin, kuinka kuulutuksiakin varten 
rahat lainattiin ja kuuliaistarpeet hankittiin velaksi. Nuorella avioparilla ei ollut mitään 
omaisuutta, mutta lapsia hankittiin maailmaan. Elannon hankkimista kerjäämällä ei osattu 
edes hävetä.  

303 Kemppinen 2001, 155; Jaakkola 1994, 58; Öffer 1878, 14–15; Borgå Tidning 19.3.1845. 
Kristinuskoa käytettiin oikeuttamaan köyhyys. Suomen evankelisen seuran kirjoituksessa 
vuonna 1878: ”Herra tekee köyhäksi ja rikkaaksi, hän alentaa ja ylentää”.  

304 Haatanen 1968, 56. Pulman mukaan, vapauden ajalla silloiset taloustieteilijät olivat tukeneet 
ajatusta köyhyyden hyödyllisyydestä taloudelle -”fattigt folk landets rikedom”. Omistamat-
tomista luokkien ahkeruus lisääntyi ja heistä tuli nöyrempiä. Pulma 1982, 45. Lisäksi Herra 
ei ollut määrännyt kristillistä rakkaudentyötä suoritettavaksi köyhien tähden, vaan siksi, että 
auttajilla olisi tilaisuuksia harjoittaa laupeudentyötä.  

305 Mönkkönen 1996, 65. 
306 Lilius 1888, 48. 
307 Komiteamietintö Kuopion läänin irtaimen väestön tilan parantamisasiaa varten 1884, 23. 

KU.MLK.KUN.ARK 
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nopea lisääntyminen ja siitä johtuva työnpuute eikä suinkaan loisväestön 
laiskottelu. Talvella loisilla ei ollut töitä, sillä heillä ei ollut käsityötaitoa, ja 
muiden nurkissa asuminen merkitsi, että heillä ei edes ollut tilaa tehdä käsi-
töitä.308 Tällaiseen henkiseen velttouteen ratkaisun tarjosi koulutus, jonka 
tehtävänä oli kasvattaa kunnollisia kansalaisia ja siirtää kristilliset, kunnialli-
sen elämän arvot eteenpäin. Paikallisella tasolla köyhyyden torjunnan vaihto-
ehdot olivat vähäiset. Ihmisten kouluttaminen omatoimisuuteen oli harvoja 
toteutettavia ratkaisuyrityksiä.  

Väestön taloudelliset erot olivat pienet köyhyyden takia. Aksel Liliuk-
sen mukaan Enon pitäjästä mainittiin, että ”vieraanvaraisuus ja köyhäin aut-
taminen ovat silmiinpistäviä hyveitä paikkakunnan väestössä”.309 Wirilander 
arvioi, että itäsuomalaiseen vieraanvaraisuuteen saattoi olla syynä se, että 
talonpojat, torpparit ja mäkitupalaiset eivät olleet sulkeutuneita ryhmiä, vaan 
kaskitalouden ja maanomistusolojen takia talonpojista saattoi tulla tilattomia 
ja tilattomista talonpoikia herkemmin kuin Länsi-Suomessa. Yhteiskunta-
ryhmien rajat olivat epäselvät, ja oli ”vaikea erottaa mihin herrat loppuivat ja 
mistä rahvas alkoi”.310 Liliuksen ja Wirilanderin kirjoituksista voi päätellä, 
että Itä-Suomessa arvostettiin yhteisöllisyyttä ja yhteisvastuuta. Tämä perinne 
tuli tärkeäksi, kun koululaitoksen avulla ryhdyttiin torjumaan köyhyyttä. 

Maaseudulla hyvääkin tarkoittavat uudistukset kohtasivat talonpoikien 
konservatiivisen vastarinnan. Heikki Waris toteaa, että 1800-luvun puolivälin 
agraarisessa, omavaraistaloudessa elävä yhteiskunta oli joka suhteessa staat-
tinen, paikallaan pysyvä, ja ihmisten aloillaan pysyminen kuului siveelliseen 
elämänjärjestykseen.311 Waris käyttää myös määritelmää ”henkinen pysähty-
neisyys” kuvatessaan köyhän maalaisväestön elämänoloja.312 Wariksen ku-

                                                           
308 Lilius 1888, 17, 19–20. 
309 Lilius 1888, 64; Borgå Tidning n:o 82/16.10.1841; Piirainen 1958, 19. Väestönkasvu pur-

kautui työntönä kaupunkeihin, maastamuuttona, mutta myös kerjäläisyyden lisääntymiseen. 
Borgå Tidningenissä valitettiin vuonna 1841, että talossa saattoi käydä päivässä 50 kerjäläis-
tä. Hevosen piti olla aisoissa koko päivän, koska tapana oli se, että kerjäläinen kuljetettiin 
seuraavaan taloon. Kyyditystapa säilyi Kuopion läänin Savon puoleisessa osassa 1880-luvun 
alkuun asti. 

310 Wirilander 1960; 95, 117–118; Oittinen 1948, 49. Oittinen rinnastaa torpparin taloudellisen 
aseman lampuotien ryhmään.  

311 Waris 1952, 13–14. 
312 Waris 1968, 11. 
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vaama pysähtyneisyyden henki oli se pohja, johon talonpoikien konservatii-
vinen, vastustava asenne kaikkia uudistuksia kohtaan kiinnittyi. 

1880-luvun alun poliittiset yritykset vähentää köyhälistöä keskittyivät 
katovuosien synnyttämän hädän jälkikäteiseen lievittämiseen ja kerjäläisyy-
den vähentämiseen.313 Köyhyyden vastustamisessa tapahtui merkittävä muu-
tos, kun ryhdyttiin ajattelemaan köyhyyden ehkäisemistä. Keskushallinnon 
tasolla kiinnitettiin huomiota Kuopion läänin väestön köyhyyteen. Kuopion 
läänin kuvernööri C. von Kraemer kritisoi vuonna 1881 kertomuksessaan, 
että tilalliset olivat olleet haluttomia ja kykenemättömiä kiinnittämään tilat-
tomia maahan ja maanviljelykseen. Von Kraemer ehdotti ratkaisuksi torpan-
kontrahteja ja mökkien rakentamista. Ehdotukset tyrmättiin ”ettei lain pidä 
ryhtymän kansan lisääntymisen järjestämiseen”.314 Kuopion läänin irtaimen 
väestön tilan parantamista tutkinut komitea ehdotti maan lohkomisen järjes-
tämistä. Komitea suositti myös kansanopetuksen tehostamista köyhyyden 
voittamiseksi. Kunnat tulisi velvoittaa perustamaan ainakin yksi kansakoulu 
alueelleen. Ehdotettiin myös maatalouskoulujen perustamista Kuopion lää-
niin.315 Kun komitea vaati kuntien päätösvallan poistamista kansakoulujen 
perustamisasiassa, se korosti keskushallinnon asemaa. Ilmeisesti komiteasta 
kunta jarrutti kansakoulujen perustamista. 

Köyhyyden torjunnassa nousivat toimijoiksi keskushallinto ja kunta. 
Gebhard arvosteli vuonna 1900 Kuopion läänin torpparijärjestelmän raken-
tamisessa tapahtuneita virheitä. Asutustoimi oli uskottu läänin hallintovirka-
miehille lisätoimeksi, josta he eivät saaneet palkkaa. Lisäksi heillä ei ollut 
asiaan tietämystä. Gebhardin kritiikin voisi nähdä tukevan kunnallista pää-
töksentekoa ja itsehallintoa. Toisaltaan hän uskoi ajan ihanteeseen valtiosta, 
joka ohjaisi maanomistusoloihin liittyviä ratkaisuja. Hänestä valtio tekisi 
puolueettomia ratkaisuja kunkin kunnan parhaaksi ja kunta panisi ne toi-
meen.316  

                                                           
313 Haatanen 1968, 122. 
314 Haatanen 1968, 122–123; Lilius 1888, 16, 30. 
315 Komiteamietintö, Kuopion läänin irtaimen väestön tilan parantamisasiaa varten 1884, 4; 

Meurman 1892, 7. ”Olisi liiallista vaatia näin syvälle vajonneelta väestöltä mitään itsetoi-
mintaa ja tulevaisuuden ajattelemista.”  

316 Gebhard, 1900, 61–62. 
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Voidaan olettaa, että Kuopion maalaiskunnassa köyhyyden torjunnalla 
ja myönteisellä suhtautumisella kansakouluun oli yhteys. Aimo Halila ja 
Hannu Soikkanen katsovat, että Itä-Suomessa oltiin Länsi-Suomea haluk-
kaampia omaksumaan uutta ja siellä puolustettiin kansakouluja.317 Antti Pu-
hakka Kontiolahdelta sanoi 1863–1864 valtiopäivillä: ”Siwistys olisi, jos ei 
omaisuutta, niin kuitenkin kykyä, jolla voisi saada omaisuutta.” 318 Kansa-
koulun suorittamalla ihmiset oppisivat pitämään huolta itsestään ja perhees-
tään eivätkä jäisi kuntien ja valtion huollettaviksi. Kerjuu tuomittiin sen aihe-
uttamien taloudellisten rasitusten takia ja vaivaishoitoon turvautuminen ryh-
dyttiin näkemään ihmisarvoa alentavana.319  

 
Taloudelliset olot 

Kansakoulujen perustaminen edellytti sivistystahtoa, mutta myös taloudelli-
sia resursseja. Talouden näkökulmasta kansakouluun tehdyistä investoinneis-
ta tuli olla myös taloudellista hyötyä. 320 Sysäys kansakoulujen perustamiseen 
ajoittuu nälkävuosiin 1867–1868.321 Nälkävuodet havahduttivat ihmiset toi-
mimaan. Ne paljastivat maatalouden yksipuolisen tuotantorakenteen, ulko-
maankaupan vähäisyyden ja maan sisäisen kuljetus- ja liikennekapasiteetin 
tärkeyden. Talouspoliittisesti ryhdyttiin tukemaan koulujen perustamista.322 
Suomen Talousseura tuki kansakouluaatetta. Seuran käsityksen mukaan kiin-
teitä kansakouluja tuli rakentaa joka pitäjään.323 Merkittävää oli se, että kun-
talaisia velvoitettiin perustamaan pitäjänmakasiineja ja keräämään rahakasso-

                                                           
317 Halila I 1949, 314 ja II 1949, 58; Soikkanen 1966, 324. 
318 Valtiopäiväkeskustelu talonpoikaissääty 1863–1864 II, 664. 
319 Kivinen 1988, 103; Piirainen 1958, 179; Meurman 1892, 65. Meurman kirjoittaa, että köy-

hyys vauhditti kansakoulujen perustamista, sillä sivistyksen merkitys tiedostettiin. 
320 Jutikkala 1980, 382–393, 404–407; Tuolloin Kuopion alueella järvet vapautuivat jäistä vasta 

kesäkuussa, ja 20 asteen pakkanen jäädytti Kallaveden jo lokakuussa. Pahimmillaan kyl-
myyden takia menetettiin seitsemässä kinkerikunnassa koko sato ja 22:ssa menetettiin kaikki 
ohrat ja 2/3 rukiista. Markkanen 1977, 168–169. 1800-luvun alussa varallisuuserot olivat 
pieniä. Talolliset vaurastuivat 1870-luvulta alkaen. 1850-luvulta 1910-luvulle tultaessa ta-
lonpojat rikastuivat kuusinkertaisesti. Varallisuuserot väestöryhmien välillä kasvoivat, vaik-
ka kaikkien ryhmien olot kohenivat. Torpparien asema parani erityisesti 1890-luvulta alka-
en. 1870-luvulla talollisten ero torppareihin oli 5–8-kertainen. 1900-luvun alussa ero oli 14–
20.  

321 Jutikkala 1980, 404–407. 
322 Karisto 1984, 31–32. 
323 Suhonen 1974, 177. 
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ja vastaavien onnettomuuksien ehkäisemiseksi. Kuopion maalaiskunnassa 
näistä rahastoista muodostuivat 1800-luvun loppupuolella kansakoulujen 
perustamisvarat. Koulunkäynti alettiin kokea sijoituksena, joka maksaisi 
itsensä takasin.324  

Suomessa ryhdyttiin monipuolistamaan agraarista elinkeinorakennetta 
ja parantamaan maatalouden tuotantoa uusien viljelytekniikoiden, lajikkeiden 
ja maanviljelyskoulujen avulla.325 Kuopion kihlakunnassa 1870-luvun lopus-
sa alueelle perustettiin Leväsen maanviljelyskoulu. Sen ylläpito koettiin kih-
lakunnassa kalliiksi, mutta sen koettiin edistävän maanviljelyä kustannuksia 
enemmän. Lisäksi alueella toimi mallitiloja, kuten Mattilan tila Maaningalla, 
Koivumäen tila Hiltulanlahdessa ja Rauhalahden tila Jynkässä.326 Maatalous 
alkoi edistyä, mutta vauhti oli hidasta. Uudistukset mursivat Wariksen edellä 
kuvaamia talonpoikien konservatiivisia asenteita. Kansanvalistuksen etene-
minen, kansakoulujen ja Leväsen maatalouskoulun perustaminen avasivat 
maalaisyhteisöä ulkopuolisille vaikutuksille. Lisäksi ymmärrettiin investoin-
tien merkitys. Edistymisestä huolimatta kruununvoudin kertomuksessa vuo-
delta 1879 mainitaan: ”Suomalaisella väestöllä on keskuudessaan ominai-
suus, että he eivät halua luopua vanhoista tavoistaan ja menetelmistään ennen 
kuin uudet menetelmät tuottavat silminnähden paremman tuloksen.” 327 

Itä-Suomen vaurastuminen mahdollistui metsien ja meijeriteollisuuden 
sekä vesiteihin tehtyjen liikenneinvestointien myötä. Kuopio nousi merkittä-
viksi kauppakaupungiksi.328 Venäjän markkinoiden avautuminen siirsi maata-

                                                           
324 Kivinen 1988, 97. Kun vankilat eivät täyttyisi rikollisista, vankeinhoitokustannukset väheni-

sivät. Kansakoulun tehtävänä oli isänmaallisten, kunnon kansalaisten kasvattaminen. 
325 Kananen 1981, 238; Jutikkala 1980, 351; Jaakkola 1994, 87; Sarjala 1981, 64. Vuonna 1856 

senaatti päätti perustaa seitsemän uutta maanviljelyskoulua eri puolille maata ja vuonna 
1858 lääninagronomit palkattiin neuvontatyöhön. Sarjala uskoo, että katovuosien kokemuk-
set vaikuttivat siihen, että 1870- ja 1880-luvulla aloitti toimintansa 18 maataloudellista oppi-
laitosta. 

326 Kruununvoudin kertomus vuodelta 1874, 1876, 1879. KU.KIH.ARK.JOMA 
327 Kruununvoudin kertomus 1879. Kuopion maalaiskunnan kuntakokouksen puheenvuoroista 

ilmeni käsitys väestön saamattomuudesta, ja ymmärrys asiantuntijoiden käytön hyödyllisyy-
destä. Kuntaan päätettiin palkata kolmeksi vuodeksi käsityöneuvoja, joka antaisi myös 
maanviljelysneuvontaa. KU.KIH.ARK.JOMA; MLK pöytäkirja 19.11.1889. KU.MLK. 
KUN.ARK; Lilius 1888, 31. 

328 Katajala 1997, 57–67; Puramo 1952, 282; Karttunen 1945, 594. Kuopiosta pääsi valtamerel-
le, ja kaupungista matkustettiin 1870–1880-luvuilla Lyypekkiin, Hampuriin, Danzigiin ja 
Riikaan. 
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louden painotuksen Itä-Suomessa viljantuotannosta karjatalouteen. Pietarista 
tuli meijeriteollisuudelle tärkeä kauppapaikka.329 Karjanhoito edistyi Kuopi-
on kihlakunnassa erityisesti yhdistystoiminnan ansiosta ja siitä tuli vuoteen 
1895 mennessä maanviljelykseen verrattava pääelinkeino monessa pitäjässä. 
Kuopion maanviljelysseura toimi aktiivisesti ja lisäksi perustettiin useita 
sonniyhdistyksiä.330 Kansalaisyhteiskunnan viriäminen ilmeni yhteisöllisyy-
den, yhteistyön ja yhdistystoiminnan kautta. 

Pohjois-Savon metsätalouden merkitys kasvoi.331 Vuonna 1860 Kuopi-
on ja Mikkelin läänissä tuotettiin kaksi kolmasosaa maan sahatavaratuotan-
nosta.332 Itä-Suomen sahat ja rautaruukit kehittyivät monipuolisiksi hoveiksi. 
Kuopion maalaiskunnassa Suovun sahaa kehitettiin siten, että vesisahan vie-
reen rakennettiin höyrysaha, mutta sen toiminta päättyi vuonna 1885. Suovu 
toimi tämän jälkeen työnjohto- ja varastotilana. Mustinlahdessa otettiin käyt-
töön höyryvoima vuonna 1887. Alueelle rakennettiin tiilitehdas, tärpättiteh-
das, lotjaveistämö ja tervatupa. Höyrysahat perustettiin vuonna 1875 myös 
Karhosaareen ja vuonna 1892 Melalahteen. Tässä yhteydessä on huomioitava 
se, että Suovun ja Mustinlahden sahojen yhteyteen perustettiin Kuopion maa-
laiskunnan yksityiset kansakoulut. Karhosaareen perustettiin kunnan kansa-
koulu. Ilmeisesti sahojen toiminta toi ylimääräistä varallisuutta, joka haluttiin 
investoida uuden työvoiman kouluttamiseen, mutta samalla oli tarkoitus 
huolehtia työläisten hyvinvoinnista. 

                                                           
329 Jutikkala 1980, 389–392; Hietanen 1975, 169–171; Kruununvoudin vuosikertomus 1879, 

1893, 1895, 1896, 1901. KU.KIH.ARK.JOMA Kuopion kihlakunnan kruununvouti kertoi 
vuonna 1879, että voin vienti oli suurta. Sen valmistamisessa kauppatavaraksi ja myynnin 
edistämisessä herraskartanoiden esimerkki oli ollut tärkeätä, kuten myös kiertävien maatalo-
usneuvojien opastus. Kruununvoudin toteamus kertoo, että kaikki sosiaaliryhmät pääsivät 
osalliseksi Venäjän kaupan tuomasta hyödystä.  

330 Kruununvoudin vuosikertomus 1893, 1895, 1896, 1901. KU.KIH.ARK.JOMA. Vuonna 
1901 separaattorien määrä oli kihlakunnassa noussut jo 700 kappaleeseen. Vuonna 1904 
Kuopion kihlakunnassa oli 18 ostomeijeriä ja vuonna 1906 osuusmeijereitä oli alueella jo 
17. 

331 Kahra 1932, 8; Heikkinen 1989, 97–98; Alho 1949,18. Kuljetusvälineiden kehitys mahdol-
listi sahateollisuuden kehityksen. Sahateollisuuden lisäksi selluloosa- ja paperiteollisuus 
kasvoivat. Sahat sijoitettiin maaseudulle, ja maaseutu vaurastui työpaikkojen lisääntymisen 
sekä puutavaran myynnin kautta.  

332 Kananen 1981, 256–257; Kruununvoudin vuosikertomukset 1893, 1896, 1907. KU.KIH. 
ARK.JOMA. Höyrysahojen sallimisen ja sahateollisuuden vapauttamisen seurauksena Kuo-
pion ja Mikkelin läänissä sahaustoiminta hiipui. Vuosisadan lopulla sahatavaratuotanto vas-
tasi enää 12 prosenttia maan koko tuotannosta.  
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Sahateollisuuden rinnalla nousi rautateollisuutta, josta muodostui Itä-
Suomen ensimmäistä suurteollisuutta.333 Keskushallinnon asema uudistusten 
edistäjänä ja rahoittajana oli merkittävä. Kruununvouti raportoi vuosittain 
uudistustarpeista kenraalikuvernöörille. Valtiolta pyydettiin tukea suomaiden 
kuivattamista varten ja lainaa, jotta maanviljelijät pystyisivät hankkimaan 
uusia työkaluja.334 Keskushallinnolla oli merkittävä asema myös kansakoulun 
edistäjänä ja rahoittajana. Teollistuminen toi Kuopion maalaiskuntaan uusia 
työpaikkoja, ja uudet työt loivat kysyntää koulutetummalle työvoimalle – 
kysyntä loi markkinat. Voidaan olettaa, että teollistuminen, metsä- ja karjata-
lous toivat Kuopion kihlakuntaan pääomia, joilla voitiin parantaa maatalout-
ta, karjataloutta ja metsien hyödyntämistä, mutta niitä voitiin sijoittaa myös 
elinkeinojen kehittämistä tukevaan toimintaan.  

Nälkävuodet ja kaskitalouden kriisi kasvattivat köyhien määrää pitäjäs-
sä. Samalla kriisit paljastivat talouden yksipuolisuuden. Ongelman ratkaisuk-
si löydettiin koulutus. Koulutuksen kautta pystyttiin laajentamaan talouden-
pohjaa, poistamaan ihmisistä henkistä laiskuutta ja opettamaan köyhiä otta-
maan vastuu perheensä elättämisestä. Talouden kehitys ja vaurastuminen 
toivat pitäjään pääomia, joita voitiin ohjata kansakoulujen perustamiseen. 
Vaurastuminen osaltaan vahvisti säätyläisten ja talollisten uskoa koulutuksen 
mahdollisuuksiin ja investoinnin kannattavuuteen.  

  
 
 
 

                                                           
333 Lakio 1981, 260, 267; Kruununvoudin vuosikertomus 1876, 1893, 1907. KU.KIH.ARK. 

JOMA. Itä-Suomessa oli vesistöjä ja työvoimaa. 1800-luvun lopulla järvimalmi syrjäytyi 
raudan tuotannossa, mikä merkitsi Itä-Suomen rautateollisuuden taantumista. Vuonna 1876 
Kuopion kihlakunnassa toimi rautatehdas, saha, kotitarvesaha, kalkkitehdas, vientiviljanmyl-
ly, kotitarvemylly, murskaamo, panimo, tulitikkutehdas ja pitäjän käsityöläisiä. Vuonna 
1893 Kuopion kihlakunnassa oli lisäksi Syvänniemen rullatehdas. Vuoteen 1907 mennessä 
alueella oli perustettu kuusi tiilitehdasta, 13 nahkatehdasta ja parkkimylly rullatehtaan ja 
rautatehtaan lisäksi. Vuonna 1907 alueelle alkoi tulla myös uudenlaista suurteollisuutta. 
Tuusniemelle avattiin asbestilouhimo ja -jauhimo. Kuopion kuntaan oli puolestaan perustet-
tu puunjalostustehdas, joka myös luettiin suurteollisuuslaitoksen joukkoon. 

334 Kruununvoudin kertomus 1874, 1876, 1879, 1894, 1899, 1900, 1902, 1903, 1904, 1906, 
1907. KU.KIH.ARK.JOMA. Maanviljelyn tehostaminen mahdollistuisi myös keinotekoisen 
niittyviljelyn ja suoviljelyn kasvattamisella. Kuopion kihlakunnassa siirryttiin myös kylvö-
heinän ja rehukasvien viljelyyn, kun halpa ulkomainen vilja paino hintataso liian alas. 
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4.2 Kunnallishallinnon uudistus valtuuttaa talonpojat 
 

Millaisen muutoksen syrjäisessä pitäjässä käynnistivät vuoden 1865 kunnal-
lishallinnon uudistus ja vuoden 1866 kansakouluasetus? Kunnallishallinnon 
uudistamisasetus edellytti, että se tuli toteuttaa kolmessa vuodessa. Asetus 
herätti vastustusta, ja haluttomuus tehdä uudistuksia oli yleistä koko Suomes-
sa. Valtiopäivillä kaikki uudistuksen nopean toteuttamisen puolustajat olivat 
Itä-Suomesta. Edustaja Puhakan mielestä väitteet, että ihmiset olisivat kyke-
nemättömiä hoitamaan kunnallishallintoa maaseudulla, olivat loukkaus rah-
vasta kohtaan.335 Se ei kuitenkaan tarkoittanut, että uudistuksen vastustajia ei 
olisi ollut myös Itä-Suomen edustajissa. Soikkanen päättelee, että kunnal-
lishallinnon uudistuksen tukeminen kertoi itäsuomalaisten suuremmasta uu-
distumisvalmiudesta ja toisaltaan vakiintuneiden pitäjänhallinnon perinteiden 
puuttumisesta. Ne eivät velvoittaneet, ja näin estäneet uudistumista. Länsi-
Suomessa oli pitäjänhallinnossa jo monessa kerroksessa vanhoja rakenteita ja 
näillä talonpoikaisia puolustajia. Näihin vanhoihin muotoihin talonpoikainen 
konservatiivisuus oli ankkuroitunut.336  

Valtiopäiväkeskustelujen tavoin kunnissa lykkäyssyiksi esitettiin käsi-
tys, että kunnissa ei ollut tarpeeksi lahjakkaita miehiä päättäjiksi. Varsinais-
Suomessa Sauvon pitäjässä lykkäystä perusteltiin sillä, että kunnassa ei ollut 
puita kokoushuoneen rakentamiseen. Pielavedellä lueteltiin ”seurakunnan 
köyhyys, laveus ja taitamattomuus”. Lisäksi seurakunta oli ”hirvittävästi suu-
riin velkoihin vajonnut”. Herroja ja virkamiehiä kohtaan tunnettiin myös 
usein epäluuloa. Kuopion maalaiskunnassa vierastettiin ylhäältä tulevia käs-
kyjä.337 

Uudistuksen vastustus oli myös periaatteellista. Vastustajat kritisoivat 
”suoran kansavallan” unohtamista päätöksenteossa. Perinteinen käsitys kan-
sanvallasta merkitsi kuntalaisten suoraa osallistumista kuntakokoukseen. 
Paavo Hoikka toteaa, että uudistusta, joka edellytti valtuuston valitsemista, ei 
pidetty niin kansanvaltaisena hallintojärjestelynä kuin suoraa osallistumista. 

                                                           
335 Valtiopäivät 1864, talonpoikaissääty 17.2.1864 Puhakka. 
336 Soikkanen 1966, 155–156. 
337 Soikkanen 1966, 186–189; Kauppinen 1975, 597; Valtiopäiväkeskustelu, talonpoikaissääty 

14.10.1863, Tiainen ja Teräs-Rautila 15.2.1864, Klami 17.2.1864.  
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Tästä syystä harvat valtuustot toimivat ennen vuoden 1898 kunnallishallin-
non uudistusta.338 Kuopion maalaiskunnassa valtuustohanke laitettiin vireille 
vasta 30.3.1907. 

Hallinnolliset uudistukset toteutettiin nopeammin kuin ihmisten sisäis-
tämät arvot muuttuivat. Talonpoikaisen itsehallinnon arvot elivät vielä tiukas-
ti kansan keskuudessa. Kunnallishallinnon uudistamisen voi rinnastaa kansa-
kouluaatteen kiinnittymiseen maaseudulle. Molemmat olivat suuria uudistuk-
sia, jotka muuttivat perinteistä tapaa toimia, lisäsivät kustannuksia ja kohtasi-
vat paikallisen muutosvastarinnan.339 

Kuopion läänissä viisi kuntaa ehti perustaa uuden kunnallishallinnon 
ennen Kuopion maalaiskuntaa. Kuopion pitäjässä tuomiorovasti Aron Gustav 
Borg ajoi nopeaa siirtymistä kunnallishallintoon. Hänestä oli tärkeää erottaa 
kunnalliset ja kirkolliset asiat. Borg esitteli kunnallishallinnon järjestämisasi-
an 1.10.1865 pitäjänkokouksessa. Kokouksen alussa todettiin, että kyseinen 
asetus oli annettu 6.2.1865 ja useana pyhänä asetus oli luettu pykälä pykälältä 
seurakuntalaisille. Paikalle saapuneet päättäjät pelkäsivät kuitenkin uudistuk-
sesta aiheutuvia kustannuksia eikä asia edennyt.340 Tästä syntynyt turhautu-
minen purkautui Tapio-lehdessä. Nimimerkki ”Tilan omistaja”, joka oli il-
meisesti Edvin Nylander, paheksui kokoukseen osallistuneita siitä, etteivät 
nämä olleet uskaltaneet tehdä tarpeellisia uudistuksia.341 Lehdessä käynnistyi 
kiivas keskustelu kahden nimimerkin kesken – ”Tilan omistaja” ja ”Kokouk-
sessa ollut” – purkivat mietteitään kiivassävyisissä mielipidekirjoituksissaan. 

Seuraavassa Tapion numerossa nimimerkki ”Kokouksessa ollut”, joka 
oli ilmeisesti Carl Arnold Therman, vakuutti, että kokouksessa oli ryhdytty 

                                                           
338 Hoikka 1990, 57; Soikkanen 1966, 162. 
339 Tapio 16.4.1864. Talonpoikien osallistumisen esteenä oli myös henkinen ilmapiiri, joka ei 

ollut aiemmin kannustanut talonpoikia aktiivisuuteen. Asenne ilmenee Tapio-lehden julkai-
semasta mielipidekirjoituksesta ennen kunnallishallinnon uudistusta. Teollaan lehti halusi 
paheksua taantumuksellisuutta. Kirjoittaja pohti kirjoitustaidon merkitystä talonpoikaisväes-
tön keskuudessa ja sitä, kuinka oppia haluavan nuorison eteen laskettiin ”häpeämisen verk-
koja”. ”Kirkkoherrat sanovat kirjoitustaidon olevan tarpeeton talonpojalle.” Kirkkoherra oli 
moittinut kirjoittajaa kirjeiden kirjoittamisesta, koska puuhaan kului aikaa ja kirjoitustarpei-
ta. Kirjoitustaidottomat talonpojat olivat pilkanneet häntä moitteista. Apulaispappi oli myös 
toistanut, että kirjoitustaito ei ollut tarpeellista talonpojille.  

340 Kuopion pitäjän- ja kirkonkokouksen pöytäkirja 1.10.1865 Kuopion kirkonarkisto pitäjän- ja 
kirkonkokousten pöytäkirjat 1857–1865. KU.MAAS.ARK.JOMA. 

341 Tapio 4.11.1865. 
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tutkimaan asiaa. Thermanin mielestä ongelma oli se, että pitäjän varat olivat 
vähäiset. Uudistus vaatisi varoja eikä lautakunnalla ollut varaa ryhtyä mak-
samaan osallistujille palkkaa. ”Kokouksessa ollut” syytti ”Tilan omistajaa” 
halusta tuhlata rahaa.342 Tämä selvitys ei riittänyt ”Tilan omistajalle”, vaan 
hän pitäytyi edelleen kannassaan. Hänestä kokouksessa ei ollut paneuduttu 
asiaan, koska uudistuksesta ei tehty esitystä. Hän ei halunnut lisätä pitäjän 
menoja, vaan hän halusi entisin kustannuksin tehostaa pitäjän toimintaa. 
Lisäksi köyhäinhoitokomitealla ja hätäapukomitealla oli aivan liian paljon 
työtä, ja tähän asiaan uudistus toisi helpotuksen.343 ”Kokouksessa ollut” tote-
si, että esitystä kunnallislautakunnasta ei ollut tehty, koska tähän ei ollut 
pitäjässä varaa. Esitys tehtäisiin heti, kun varaa olisi.344 Kahden osapuolen 
riitely jatkui lehdestä toiseen ja sanamuodot jyrkkenivät. ”Tilan omistaja” 
syytti ”Kokouksessa ollutta” hävyttömäksi valehtelijaksi, ja ”Kokouksessa 
ollut” sanoi tilanomistajan lentelevän kultaisissa pilvissä ja höpisevän Kuopi-
on maaseurakunnan varoista. Hän totesi asetuksen olevan hyvä mutta köyhäl-
le maalle liian kallis toteutettavaksi.345 

Piirilääkäri Edvin Nylander oli ollut toimittajana myös Tapiossa vuosina 
1861–1862, ja lisäksi hän toimi päätoimittajana Kuopion Sanomissa vuosina 
1881–1882. Nylander oli alueella merkittävä yhteiskunnallinen vaikuttaja. 
Hän toimi kuntakokouksen esimiehenä vuodet 1868–1876 ja 1883–1888. 
Erityisesti hän ansioitui kansakouluaatteen edistäjänä Kuopion maalaiskun-
nassa sekä perustettavien kansakoulujen taloudellisena tukijana. Nylander 
omisti Jynkän Rauhalahden tilan vuosina 1871–1890 ja tiilitehtaan. Vauraana 
säätyläisenä hän kannatti kansan valistamista. Hän kannatti suomen kieltä, 
mutta samalla hän tuki sivistyneistön oikeutta säilyttää ruotsin kieli. Mönk-
könen sanoo, että Nylanderia voidaan pitää Kuopion kansakoulun isänä mutta 
myös Kuopion ruotsalaisen yksityislyseon yhtenä perustajana.346 

Therman puolestaan oli lukion rehtori ja aktiivisesti mukana kunnallis-
politiikassa. Hän hoiti pitäjän makasiinin varoja, toimi vaivaishoitohallituk-

                                                           
342 Tapio 11.11.1865. 
343 Tapio 18.11.1865. 
344 Tapio 25.11.1865. 
345 Tapio 2.12.1865, 5.12.1865. 
346 Mönkkönen 1996, 118–120. 
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sen ja hätäapukomitean puheenjohtajana 1860-luvun puolivälissä, kirkkoisän-
tänä vuosina 1862–1897 ja maalaiskunnan kunnallislautakunnan puheenjoh-
tajana vuosina 1870–1882. Nylanderin tavoin Therman edisti kansakoulujen 
perustamista. Hän oli naimisissa Jenny Wenellin kanssa, joka oli tyttönimel-
tään Väänänen ja omisti Väänäsen suvun kantatilan Kehvossa, joten Ther-
mannilla oli vahva yhteys vauraaseen talonpoikaistoon.347  

Vuoden 1866 vaihteessa perustettiin toimikunta valmistelemaan ehdo-
tusta kunnallishallinnon toimeenpanosta. Toimikuntaan valittiin kamreeri E. 
Hulte’n, tohtori Edvin Nylander, kapteeni F. von Handelstad, koulunjohtaja 
U. Manninen ja talonpojat F. Wenell, Johan Niskanen ja Elias Laitinen.348 
Toimikunta laati yhdessä hätäaputoimikunnan kanssa kolmessa kuukaudessa 
ehdotuksen kunnallishallinnon toimeenpanosta seurakunnan päätettäväksi. 
Ratkaisu oli se, että emäseurakunta, kaupunki ja kappelit muodostavat kukin 
oman kunnallishallintonsa ja jokainen alue saa oman kassansa. Valtuusmie-
het ehdotettiin valittaviksi siten, että valitaan yksi ihminen kinkerikuntaa 
kohden. Seurakunnassa oli 46 kinkerikuntaa. Kun puolet valtuusmiehistä oli 
paikalla, kokous oli päätösvaltainen.349 Hätäaputoimikuntaa ei enää tarvittu, 
kun perustettavan kunnallislautakunnan tehtävä oli hoitaa vaivaishoito. Kun-
nallislautakuntaan valittiin puheenjohtajan lisäksi seitsemän jäsentä ja neljä 
varajäsentä. Jäsenten valinta päätettiin toimittaa siten, että seurakunta jaetaan 
seitsemään piirikuntaan ja jokaisesta piirikunnasta valitaan yksi henkilö kun-
nallislautakuntaan.350  

Lausunnon antaminen toimikunnan esitykseen koettiin vaikeaksi. Esitys 
kohtasi vastustusta, joten ehdotusta arvioimaan perustettiin tarkastuskomitea. 
Seurakunta halusi ennen ehdotuksen hyväksymistä kuulla sekä hätäapukomi-
teaa että tarkastuskomiteaa. 351 Halutut muutokset olivat pieniä, mutta erityi-
sesti tartuttiin uudistuksesta aiheutuviin kustannuksiin. Tähän saattoi olla 
syynä kustannusten pelko, mutta myös perinteinen ajatus kansanvallasta, jos-

                                                           
347 Mönkkönen 1996, 114, 115, 118. 
348 Kuopion kirkonarkisto pitäjän- ja kirkonkokousten pöytäkirjat 1866–1876, 14.1.1866. 

KU.MAAS.ARK.JOMA. 
349 Tapio 20.1.1866; 21.4.1866. 
350 Tapio 21.4.1866. 
351 Kuopion pitäjän- ja kirkonkokouksen pöytäkirja 15.2.1866, 12.8.1866. KU.MAAS.ARK 

JOMA; Tapio 5.1.1867. 
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sa korostettiin palkattomien luottamustehtävien merkitystä. Ehdotuksen anta-
nut komitea oli laskenut kunnallishallinnon vuosikustannuksiksi 6 500 mark-
kaa. Tarkastuskomitea pudotti palkkioita, ja kustannukset alenivat 3 740 
markkaan. Kun päätös lopulta hyväksyttiin, palkkioita oli pudotettu niin 
reilusti, että vuosikustannuksiksi tuli enää 2 900 markkaa. Esimerkiksi lauta-
kunnan puheenjohtajan palkkio putosi 2 500 markasta 1 200 markkaan.352 
Kunnallishallinnon uudistuksen voimaansaattaminen kuitenkin viivästyi. 
Lykkäysten jälkeen pidettiin viisi pitkää kokousta vuoden 1866 lopussa. 
Päätös piti tehdä 7.10.1866 pitäjänkokouksessa, mutta paikalle saapui niin 
vähän ihmisiä, että asia piti lykätä päätettäväksi 1.1.1867.353 Kuopion maa-
seurakunta oli varsin edistyksellinen, vaikka osallistuminen näin tärkeän 
asian päätöksentekoon oli heikkoa. Kuopion läänissä uudistuksia vastustet-
tiin, mutta kovilta kiistoilta vältyttiin, sillä kunnille annettiin helposti lykkä-
ystä. Monet Kuopion läänin seurakunnat tekivät uudistuksen vasta vuonna 
1874. 

Kuopion pitäjän hallinto oli muodostunut keskushallinnosta ja kylähal-
linnosta. Keskushallinnon tasolla päättävä elin oli ollut pitäjänkokous, jota oli 
johtanut kirkkoherra. Pitäjänkokouksen päätökset oli pannut toimeen palo-
apukomitea, vaivaishoitohallitus, sairaushoitohallitus, makasiinin johtokunta, 
hätäapukomitea ja Ingmanin rahaston johtokunta. Näillä jokaisella oli ollut 
oma kassansa ja puheenjohtajansa.354 Kunnallishallinnon uudistuksen myötä 
Kuopion maalaiskunnassa siirryttiin piirihallintoon. Keskushallinnon muo-
dosti nyt kuntakokous, jota johti puheenjohtaja. Asioiden valmistelu ja toi-
meenpano tulivat kunnallislautakunnan tehtäväksi. Siihen yhdistettiin pitä-
jänhallinnon aikaiset komiteat ja lautakunnat. Kunnallishallinnon sisällä oli 
kylähallinnon elementti, sillä kunta jaettiin piireihin, joissa pidettiin piiriko-
kous. Vaivaishoitopiireihin kuntakokous asetti kylänmiehet, jotka olivat 
vastuussa kunnallislautakunnalle. Toinen kylähallinnon muoto oli kansakou-
lupiirien kokoukset ja kansakoulujen johtokuntien toiminta.355  

                                                           
352 Kuopion pitäjän- ja kirkonkokouksen pöytäkirja 1.1.1867. KU.MAAS.ARK JOMA, Tapio 

28.4.1866, 14.7.1866, 21.7.1866, 5.1.1867. 
353 Kuopion pitäjän- ja kirkonkokouksen pöytäkirja 7.10.1866, 1.1.1867. KU.MAAS.ARK. 

JOMA; Tapio 5.1.1867. 
354 Mönkkönen 1996, 114. 
355 Mönkkönen 1996, 120–122. 
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Mönkkönen toteaa, että kunnallishallinnon alkuvaiheessa ihmiset se-
koittivat käsitteet pitäjä, kunta, kirkkoherrakunta ja seurakunta. Kirkollishal-
linnossa Kuopion pitäjä oli laajempi kuin emäseurakunta. Mönkkönen kat-
soo, että suurkirkkoherrakuntavaihe päättyi vuoteen 1886, ja samoihin aikoi-
hin lehdissä alkoi ilmetä ensimmäisen kerran nimike Kuopion maalaiskun-
ta.356 Ihmisten epätietoisuus oli oletettavasti heijastuma vallanjaon ja -käytön 
ristiriitaisuudesta ja päällekkäisyydestä. 

Kunnallishallinnon uudistamisen tarkoitus oli määrittää paikallisen ta-
son vastuut ja antaa talonpoikien ottaa vastuuta yhteisistä asioista. Kuopion 
kaupungin ja pitäjän sivistyneistö suhtautui kunnallishallinnon uudistukseen 
myönteisesti ja monet pitäjänkokouksissa toimineet säätyläiset siirtyivät 
kunnan johtotehtäviin. Talonpoikien kirjoitus- ja lukutaidon puutteiden takia 
säätyläiset olivat merkittävässä asemassa 1880-luvun loppupuolelle asti Kuo-
pion pitäjän kunnalliselämässä.357 

Talollisten ensimmäiseksi voimannäytöksi kunnalliselämässä voidaan 
nostaa kunnallislautakunnan esimiehen valinta vuonna 1882. Valinta tehtiin 
miesluvun mukaan, ja valituksi tuli talollisten tukema kappalainen Adolf 
Mehtonen. Vuonna 1885 kunnallislautakunnan esimieheksi valittiin talollinen 
Paavo Kasurinen Kasurilasta ja kuntakokouksen varaesimieheksi talollinen 
Juho Rissanen Jännevirralta. Talonpojat olivat saaneet ensimmäiset kunnal-
liselämän korkeat virat haltuunsa. Kuopion maalaiskunnassa kunnallisiin 
luottamustehtäviin valittiin ansioituneita talollisia ja kunnallismies oli yleen-
sä suurtalollinen. Vuoden 1888 kuntakokouksen puheenjohtajan vaali oli 
myös merkityksellinen, sillä tuolloin Nylander hävisi Adolf von Wrightille. 
Nylander hävisi henkilöluvun mukaan 44–8, ja von Wright voitti talonpoiki-
en äänin 281–124. Mönkkösen mielestä von Wrightin voitto heijasti juuri 
talonpojiston entistä ahkerampaa osallistumista vaaliin. Vuonna 1900 kunnan 
luottamustehtävissä oli 53 henkilöä, joista 49 oli maanviljelijöitä tai tilanhoi-
tajia. Luottamusmiehillä oli yleensä tavallista enemmän palkollisväkeä. 
Mönkkönen toteaa talollispatriarkalismin tulleen näin kunnallistasolle. Politi-

                                                           
356 Mönkkönen 1996, 42. 
357 Mönkkönen 1996, 118; Maalaiskuntien liiton lehti 1/62, 8. Soikkanen toteaa, että eräissä 

kunnissa oli huomattavissa, että torpparit ja tilattomat kävivät jo 1880-luvulla kuntakokouk-
sissa, mutta he jäivät pois, kun he huomasivat tilallisten ja säätyläisten suurilla äänimääril-
lään ratkaisevan asiat. 



112 

 

soituminen käynnistyi vasta sortovuosien aikana.358 Kansalaisyhteiskunnan 
muotoutumisen yksi askel oli myös torppari Taavetti Tiihosen valinta lauta-
kunnan jäseneksi vuonna 1906.359 

Vuonna 1886 nimimerkki ”Työmies” kirjoitti Tapio-lehdessä työläisten 
puuttumisesta kunnallishallituksista. Työläisillä ei ollut äänioikeutta, eivätkä 
työmiehet olleet yksimielisiä. Arveltiin, että työväenyhdistykset voisivat 
vaikuttaa merkittävästi teollisuus- ja kunnallisissa kokouksissa, eduskunnan 
ja hallituksen neuvotteluissa. Ongelma oli se, että työläiset eivät kuuluneet 
yhdistyksiin. Lehdessä todettiin syyksi se, että Suomessa työväenyhdistyslii-
ke ja kansakoulut eivät ole ehtineet vielä tarpeeksi vaikuttaa kansan parissa. 
Kirjoittaja ennakoi työväenliikkeen jakautuvan maltillisiin ja jyrkkiin kannat-
tajiin. Jyrkän puolen voittaessa vastustus tulisi olemaan kovaa, mutta maltil-
listen tavoitteilla saattaisi olla kansan laajempi tuki.360 Artikkeli oli sikäli 
merkittävä, että se näki työväen järjestäytymisen ja sivistyksen nousun kei-
noiksi tuoda työväestön mielipide kuuluviin ja vaikuttaa päätöksentekoon. 

Tapio-lehdessä todettiin vuonna 1887, että kunnalla on itsehallinto, mut-
ta kansa ei välttämättä ymmärrä mahdollisuuttaan päättää asioista. Tämä 
näkyi siinä, että tärkeisiin kuntakokouksiin saapui vähän ihmisiä, kuten ta-
pahtui kunnallishallinnon uudistuksen kohdalla. Toisinaan asioita ei voitu 
ottaa käsiteltäviksi tai päätettäviksi. Tällaisia olivat kunnan tilien tarkastus ja 
valtiopäivämiesten vaali. Jos kuntakokouksissa oli asiana kansakoulun perus-
taminen tai köyhäinhoidon järjestäminen, paikalle tuli paljon ihmisiä, mutta 
lähinnä he tulivat vastustamaan käsiteltävää asiaa. Talonpojat eivät halunneet 
kustannuksia maksettavakseen. Vastustajat häiritsivät kokouksen kulkua ja 
asioita ei pystytty hyvin käsittelemään. Tämän seurauksena asiasta ei pystytty 
päättämään tai kokous piti keskeyttää häiriön takia. Kirjoittajasta tilanne oli 
myös esimiehen syytä, sillä hän ei pystynyt pitämään kokouksessa järjestys-

                                                           
358 Mönkkönen 1996, 116–120, 122. Valtuuston perustamishanke käynnistettiin 30.3.1907. 

Perustamiskokouksessa sosialistit vastustivat esitystä ja jäätyään tappiolle poistuivat koko-
uksesta. 

359 Kauppinen 1975, 601. 
360 Tapio 4.12.1886. Kirjoitus käsitteli myös yleisesti työläisten vaikutusmahdollisuuksia 

valtiollisella ja kunnallisella tasolla. Kunnallishallitus tarkoitti kirjoituksessa ilmeisesti kun-
takokousta; Rinne 1989, 51. Rinne toteaa, että 1860-luvulta kansalaissotaan asti, kansalaisil-
le esitetään uusia vaatimuksia laajennetun kansalaisluottamuksen, esimerkiksi yleisen ja yh-
täläisen äänioikeuden lunastamiseksi.  
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tä.361 Päätöksenteko oli ongelmallista. Ingman toteaa, että maaseudun vaa-
lioloista ei ole olemassa tilastollista selontekoa, mikä oli yhteiskunnallisen 
sananvallan tilanne vuonna 1898.362 

Snellman, Cygnaeus ja asetuksen laatijat olivat luottaneet talonpoikien 
vapaehtoiseen haluun hoitaa kunnallista itsehallintoa. Tämä toive ei kuiten-
kaan aivan toteutunut kunnallisten päättäjien keskuudessa.  

Kunnallishallinnon uudistuksessa päätösvalta siirrettiin kunnissa talon-
poikien vastuulle. Uudistusta valmistellut komitea koostui säätyläisistä ja 
talonpojista, joten nämä olivat mukana alusta alkaen. Kuntakokoukseen osal-
listujien äänimäärän määritti henkilön varallisuus, joten kuntakokouksen 
päätöksentekoa ohjasi harvalukuinen vauras säätyläistö. Pahimmillaan talon-
pojilla ei ollut vastuullisia johtotehtäviä eikä valtaa ohjata kunnallista päätök-
sentekoa. Lisäksi perinteisesti talonpojat olivat yhdistyneet vastustamaan 
keskushallinnon uusia velvoitteita. Muutos asenteissa ja osallistumisessa 
tapahtui talonpoikien tietojen ja taitojen parannuttua. He nousivat säätyläisten 
rinnalle kuntakokousten ja lautakuntien puheenjohtajina. Kunnallishallinnon 
uudistuksen käynnistämä talonpoikien aktivoituminen vaikutti laajemminkin 
kunnallishallinnon ulkopuolella.  

 
 

4.3 Kirkon kiertokoulun ja kunnan kansakoulun kilpailu  
 

Kirkon kansanopetuksen välineitä Kuopion maaseurakunnassa olivat pyhä-
koulut, kinkerit, rippikoulut ja kiertokoulut. Kuopion kirkkoherra August 
Fredrik Granit koki kirkollisen työn suurena vaikeutena maaseurakunnan 
alueen laajuuden. Granit mainitsi, että papiston voimat eivät riittäneet ope-
tuksen ja kristillisyyden edistämiseen suuressa seurakunnassa. Hengellisyys 
oli hänen mielestään pitäjässä vähentynyt sitten 1800-luvun puolivälin. Seu-
rakuntalaisten lukutaito oli heikkoa, sillä vain harvat ensikertalaiset pääsivät 
ripiltä läpi.363 Piispantarkastuksen suorittanut Gustaf Johansson yhtyi kirkko-

                                                           
361 Tapio 30.7.1887. 
362 Ingman 1898, 13. 
363 Kertomus Kuopion seurakunnan oloista, kristinopin taidosta ja siveellisyydestä ym. tehty 

piispan tarkastusta varten 1889. KU.MAAS.ARK. JOMA. Edellinen piispantarkastus oli 
tehty vuonna 1850. Kuopion maaseurakunnassa toimitettiin piispantarkastukset vuosina 
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herran huoleen lukutaidon taantumisesta maaseurakunnassa. Piispan mielestä 
kirkkoa ei voinut yksistään syyllistää lukutaidon taantumisesta, sillä hänestä 
kodit olivat laiminlyöneet lastensa opettamisen ja siirtäneet opetusvastuutaan 
kouluille. Hän piti hiippakunnan ongelmana vallattomuuden ja kurittomuu-
den lisääntymistä ja katsoi, että ongelma oli korjattavissa kodin kasvatustyöl-
lä.364  

 
Suomen ensimmäinen pyhäkouluyhdistys perustetaan Kuopion pitäjään 

Pyhäkoulutoiminnalla oli Kuopion maaseurakunnassa pitkä perinne. Ensim-
mäisen sunnuntaikoulun perusti seurakuntaan kirkkoherra Nils Gustav Ny-
kopp vuonna 1854 ja sen ensimmäinen opettaja oli puutossalmelainen talolli-
nen David Hyvärinen.365 Tuomiorovasti Borgin kansanopetusjärjestelmä 
hyväksyttiin pitäjänkokouksessa 11.12.1859. Kuopion Sunnuntaikoulu-yhtiö 
oli Suomen ensimmäinen pyhäkouluyhdistys.366 Pyhäkoulun opettajien koko-
uksessa tuomiorovasti Borg sanoi, että kansakoululla oli oma arvonsa, mutta 
se ei ulottunut heikoimpiin ”karitsoihin”.367 Pyhäkoulun asema vahvistui, kun 
tuomiorovasti Borg ryhtyi vaatimaan rippikouluun pyrkiviltä nuorilta todis-
tusta pyhäkoulussa käymisestä. Pyhäkoulusta tuli rippikouluun valmistava 
koulu.368 Kansakouluasetuksen säätämisen yhteydessä tuomiokapitulit hah-
mottelivat kansakoulua rippikouluun valmistavaksi kouluksi. Samat ennakko-
luulot, jotka kohdistuivat kansakouluun, kohdistuivat myös pyhäkouluun. 
Rahvaan keskuudessa pelättiin, että opittuaan kirjaimet ja lukutaidon lapset 
tulivat liian herrasmaisiksi. Tapio-lehden mukaan rahvas oli saanut sellaisen 
mielikuvan ”joistakuista koulun käyneistä herrasrentuista”.369  

Kirkkoherra Granitin mielestä pyhäkoulut olivat olleet suuri siunaus 
nuorison lukutaidon edistämisessä, mutta niiden heikkoutena olivat opettajien 

                                                                                                                             
1889, 1894, 1900 ja 1905. Tarkastusta varten seurakunnan kirkkoherra laati piispalle kerto-
muksen tarkastettavan seurakunnan oloista, kristinopin taidosta ja ihmisten siveellisyydestä. 

364 Piispan tarkastus 1.–8.11.1889. KU.MAAS.ARK.JOMA. 
365 Kertomus Kuopion seurakunnan oloista, kristinopin taidosta ja siveellisyydestä ym. tehty 

piispan tarkastusta varten 1889. KU.MAAS.ARK. JOMA. 
366 Ruuth 1928, 79, 95–96.  
367 Ruuth 1928, 86. 
368 Erkki Kansanaho 1988, 22; Ingman 1898, 8–9; Kähkönen 1982, 75–76; Mönkkönen 1996, 

111. 
369 Tapio 7.6.1873. 
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ammattitaidon kirjavuus ja osaamisen suuret erot. Opettajien sosiaalisen 
taustan voidaan todeta olleen hyvin moninainen, sillä Granitin mainitsemia 
eteviä opettajia olivat kansakoulunopettaja, lampuoti, loinen, torppari, lauta-
mies ja renki. 370 Pyhäkoulun heikkoutena oli myös se, että opetustyö oli 
palkatonta työtä, eikä sitä pidetty kunniatoimena. Kyläkunnat ”sysäsivät” 
pyhäkoulunpidon sopimattomille henkilöille.371 Ilmeisesti seurakunnassa yri-
tettiin parantaa pyhäkouluopetuksen laatua, sillä vuoden 1905 piispantarkas-
tusta varten laaditussa raportissa kerrottiin papiston valvovan pyhäkouluja 
tarkastamalla ne kerran vuodessa. Lisäksi papisto oli pitänyt opettajien kans-
sa harjoituskokouksia joka toinen kuukausi.372 

 
Taulukko 3. Kuopion maaseurakunnan lasten ja nuorten koulunkäynti vuosina 1886–
1906373 
 

 ylemmissä- ja alem-
missa kansakouluissa 

pienten las-
ten kouluissa 

kiertokou-
luissa 

pyhäkouluis-
sa, kodeissa 

1886 182 25 175 358 
1890 357 – 664 3049 
1896 553 – 1725 1024 
1901 727 – 1789 543 
1906 891 – 1176 948 

Lähde: Kuopion hiippakunta, Kuopion maaseurakunnan tilasto vuosina 1886–1906, Kansallisar-
kisto 

 
Taulukosta 3. ilmenee, että 1880-luvulla pyhäkoulu tavoitti enemmän lapsia 
kuin kirkon kiertokoulu tai kunnan kansakoulua. 1890-luvun alku oli varsi-
naista pyhäkoulujen huippukautta, sillä vuoteen 1900 mennessä pyhäkoulujen 
määrä oli kasvanut 177:ään.374 Tilaston perusteella vuosisadan vaihdetta 

                                                           
370 Kertomus Kuopion seurakunnan oloista, kristinopin taidosta ja siveellisyydestä ym. tehty 

piispan tarkastusta varten 1889. KU.MAAS.ARK. JOMA. Piispantarkastuksen aikaan maa-
seurakunnassa toimi 100 sunnuntaikoulua ja niissä työskenteli 160 opettajaa. 

371 Piispantarkastus 24.9.-3.10.1900. KU.MAAS.ARK. JOMA. 
372 Kertomus Kuopion maaseurakunnan tilasta piispantarkastusta varten 10.–18.10.1905. KU. 

MAAS.ARK. JOMA. 
373 Pienten lasten koulu merkitsi koulua, jossa valmistauduttiin kansakouluun. Kiertokoulu oli 

kirkon kansanopetuksenmuoto kunnan ja valtion ylläpitämälle kansakoululle. 
374 Piispantarkastus 24.9.-3.10.1900. KU.MAAS.ARK. JOMA. 
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kohden tultaessa pyhäkoulujen toiminta alkoi hiipua, mutta edelleen vuonna 
1906 pyhäkoulu tavoitti enemmän lapsia kuin kunnassa toimivat 23 kansa-
koulua. Piispantarkastusta varten laaditussa kertomuksessa ilmoitettiin, että 
pyhäkoulussa kävi vuonna 1905 yhteensä 3 000 lasta, mutta Kuopion hiippa-
kunnan tilastossa oppilaiden määrä on alle tuhat oppilasta.375  

 
Kinkerit muodostuvat lukutaidontutkinnoiksi 

Kinkereiden avulla kirkko valvoi kansanopetusta ja seurakuntalaisten siveel-
lisyyttä. Kinkerit antoivat erinomaisen tilaisuuden valvoa ihmisten lukutaidon 
lisäksi ihmisten kristillistä ja siveellistä elämäntapaa.376 Kirkon kansanope-
tuksen ja kansakoulun opetuksen tavoite oli luku- ja kirjoitustaidon opettami-
nen, mutta myös arvojen siirtäminen ja ihmisten siveellisyyden vahvistami-
nen. Vuoden 1873 kinkerikirjojen perusteella nuoria miehiä varoitettiin lähes 
säännöllisesti ja nuhdeltiin kinkereillä kortin peluusta, yöjuoksuista, huoruu-
den harjoittamisesta ja tanssista. Muut kinkerikunnan miehet velvoitettiin 
katsomaan nuhdeltujen perään. Pöytäkirjoista selviää paikalle saapuneiden 
ihmisten lukutaito. Lukutaidon puutteita korjattiin kolmiviikkoisen koulun, 
laiskankoulun tai pappilan kuulusteluiden avulla. Varattomuus ei saanut estää 
opetuksen saantia. Sama periaate köyhien oppilaiden tukemisesta otettiin 
käyttöön myös kansakoulujen toiminnassa. Kinkereillä määrättiin henkilö 
kolmeviikkoiseen kouluun omalla tai kunnan kustannuksella. Kouluun mää-
rätyt uppiniskaiset oppilaat voitiin toimittaa kouluun kruununpalvelijan avul-
la.377 Jänissalon kinkereillä Mustinlahden sahalla 28.1.1873 nuhdeltiin Hele-
na Sofia Hämäläistä. Hän ei ollut käynyt ripillä eikä osannut lukea. Naista 
syytettiin huoruudesta, sillä hän oli synnyttänyt viisi ”äpärä”-lasta. Hämäläi-
sen käskettiin saapua pappilaan. 378 Kutsu pappilaan oli ankarin rangaistus ja 
yleisesti käytössä. Jos henkilö oli pitkään poissa kinkereiltä, hänet kutsuttiin 
pappilaan kuulusteltavaksi. 

                                                           
375 Kertomus Kuopion maaseurakunnan tilasta piispantarkastusta varten 10.–18.10.1905. 

KU.MAAS.ARK. JOMA. 
376 Piispantarkastus 11.10.1905. KU.MAAS.ARK. JOMA. 
377 Kähkönen 1982, 81–82. 
378 Kinkeripöytäkirjat vuodesta 1865–1889, (1873, 1875, 1877). KU.MAAS.KAUP.HALL. 

ARK.JOMA. 
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1870-luvulta lähtien kinkerit alkoivat korostuneesti olla lukutaidon tut-
kintoja. Kirkko pyrki parantamaan seurakuntalaisten lukutaitoa jakamalla 
maaseurakunnan 46 kinkerikuntaan. Yhden päivän kestäviä kinkereitä pidet-
tiin säännöllisesti. Kinkereillä kansa kokoontui sovittuun paikkaan ja kaksi 
pappia kuulusteli heidän taitojaan. Kirkkoherra Granitin mielestä kinkereistä 
muodostui suorastaan hartaushetkiä, kun alkoholi jäi pois.379  

Vuoden 1905 piispantarkastuksessa todettiin, että jumalansanaa kylvet-
tiin alueella ahkerammin kuin monissa muissa seurakunnissa, mutta ”lämpi-
mämpää” uskonnollisuutta tavattiin harvemmin.380 Tarkastuksessa aikuisten 
ja lasten taidot todettiin välttäviksi.381  

Kansakoulunopettajat kokivat kinkerit uhaksi omalle työlleen. Kansa-
koulukokouksessa vuonna 1882 keskusteltiin siitä, että paikoin papit olivat 
vaatineet kansakoulun oppilaita käymään lukukinkereillä ja oppilaiden kou-
lunkäynti oli estynyt. Kinkerit uhkasivat myös kansakoulun arvostusta. Pro-
fessori von Essen totesi, että lapset, jotka olivat käyttäneet koko syksyn aja-
tuksettomaan katekismuksen ulkolukuun, olivat siinä etevämmät kuin kansa-
koulun oppilaat. Tällöin kansakoulun oppilaat saivat huonoa palautetta ja 
koko kansakoulun arvo kärsi. Ratkaisuksi hän näki, että papisto osallistuisi 
kansakoulujen uskonnonopetustunneille ja saisi käsityksen oppilaiden kris-
tinopin taidosta. Lukutaito voitaisiin tutkia erikseen ja katekismuksen ulkolu-
kututkinto voitaisiin siirtää lähelle lukuvuoden alkua, jolloin oppilaat voisivat 
koko kesän ajan valmistautua tutkinnon suorittamiseen.382 Samaa linjaa edus-
ti Kansakoulun lehti. Artikkelin kirjoittaja käytti nimimerkkiä –n –n. Samaa 
nimimerkkiä oli käyttänyt Agathon Meurman kirjoittaessaan Morgonbladissa 
vuonna 1846. Siinä todettiin, että papistolla oli velvollisuus valvoa kansakou-
lun työtä. Jos papisto vaati kansakoululaisia lukukinkereille, se oli epäluot-
tamuslause kansakoululle. Vuoden 1866 kansakouluasetuksen 95 §:ssä sää-
dettiin, että lapsi ei ilman laillista estettä saanut olla poissa oppitunnilta. Lu-
kukinkerit eivät olleet laillinen este. Papiston perustelu oli ollut, että kansa-

                                                           
379 Kertomus Kuopion seurakunnan oloista, kristinopin taidosta ja siveellisyydestä ym. tehty 

piispan tarkastusta varten 1889. KU.MAAS.ARK. JOMA. 
380 Piispain tarkastuskertomus 8.–9.10.1905. KU.MAAS.ARK. JOMA. 
381 Kertomus Kuopion maaseurakunnan tilasta piispantarkastusta varten 10.–18.10.1905. KU. 

MAAS.ARK. JOMA. 
382 Keskustelut viidennestä julkisesta Suomen kansakoulukokouksesta 1882, 59–60. 
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koululaiset alkaisivat pitää itseään muita parempina, jos heidät vapautettaisiin 
kinkereiltä.383 Kuten aiemmin todettiin, kirkon kansanopetus nautti suurta 
luottamusta kansan parissa. Ilmeisesti kansakouluväki piti kansan kiintymys-
tä kirkon harjoittamaan perinteiseen kansanopetukseen uhkana. 

 
Rippikoulun suorittaminen oli kaikkein tärkeintä 

Rippikoulu oli keskeinen yhteiskuntaa ylläpitävä instituutio, joka yritettiin 
sovittaa kansakoulun yhteyteen, kuten ilmeni tuomiokapitulien lausunnoista. 
Kuopion alueella koulumestarin opetusta täydentävä rippikoulu oli käynnis-
tynyt jo vuonna 1781, rippikoulupaikkana oli toiminut Kuopion tuomiokirk-
ko. Rippikouluryhmät olivat suuria ja ikäjakauma oli laaja. Miettilän kauppi-
as Salomo Antikainen muisteli, että hänen rippikouluaikanaan samassa rippi-
koulussa oli ollut 93 poikaa, ja joukossa oli ollut jopa 50-vuotiaitakin mie-
hiä.384  

Kansakoulun lehdessä paheksuttiin vuonna 1894 sitä, että rippikoulua 
pidettiin kansakoulun kanssa samanaikaisesti. Vanhemmat saattoivat pitää 
lasta kansakoulussa rippikoulun takia tai lapset lopettivat kansakoulun juuri 
ennen valmistumista neljännellä vuosiosastolla, koska heidän oli pakko siir-
tyä rippikouluun.385 Jälleen toistui se, että kansakouluaatteen kannattajat piti-
vät kirkon kansanopetusta uhkana kansakoululle.  

Kuopion maaseurakunnassa rippikouluun tuli vuonna 1905 516 poikaa 
ja 491 tyttöä. He olivat 15–16 -vuotiaita nuoria. Rippikoulun läpäisyvaati-
mukset olivat välttävä tavu- ja suoraluku, välttävä taito lyhyessä katekismuk-
sessa ja tietyissä kristinopin luvuissa sekä raamatun historian jonkinlainen 
taito. Heistä ehtoolliselle laskettiin 452 poikaa ja 437 tyttöä. Lähes 12 pro-

                                                           
383 Kansakoulun lehti 1905, 343–346.  
384 Juva 1955, 205–206; Kirkonkokouksessa 2.10.1870 päätettiin, että rippikoulua oli pidettävä 

kolme viikkoa. Kähkönen 1982, 70–71, 123; Toivanen 2000, 322; Björklund 1908, 15. Eri 
seurakunnista raportoitiin rippikoululaisista seuraavaa: rippikoulupoikien käytös oli ollut 
vallatonta, lunttaamista, tupakanpolttoa, tappelua, röyhkeyttä ja jumalankieltävää. Tässä 
nähtiin yhteys alkavaan yhteiskunnalliseen murrokseen. Björklund toteaa, että viimeaikais-
ten valtiollisten ja yhteiskunnallisten tapausten kautta maassamme on päässyt vallalle kun-
nottomuus ja vallattomuus, joka särkee kaiken auktoriteetin, tunkeutuu perhe- ja seurakunta-
elämään, kantaen pelottavaa hedelmää.  

385 Kansakoulun lehti, 1894, 224; Kuuliala 1960, 217–218. Etevät papit olivat kuitenkin ym-
märtäneet epäkohdan ja olivat antaneet lasten käydä koko kansakoulun ja sen jälkeen vasta 
siirtyä rippikouluun. Rippikoulun käyntiä pidettiin aikuisuuden murroskautena. 
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senttia kokelaista hylättiin. Hylkäysten perusteena oli nuorten huono lukutai-
to.386 Rippitutkinnossa todettiin, että vaikka seurakunnassa oli muihin aluei-
siin verrattuna paljon kouluja, lasten taidot olivat verrattain heikot. Toisessa 
rippitutkinnossa katsottiin nuorison epätasaisten taitojen syyksi nuorten velt-
tous ja huolimattomuus kristinopin oppimisessa.387  

 
Kiertokoululla oli kansan tuki 

Kiertokoulu, kinkerit ja pyhäkoulu ajautuivat kansakoulun kilpailijoiksi. 
Erityisesti kiertokoulu haastoi kansakoulun koulumuotona. Kuopion maaseu-
rakunnan kiertokoulu sai alkunsa vuonna 1848, jolloin Kuopion seurakunnan 
kirkkoherra Mathias Ingman ilmoitti kustantavansa ikuisiksi ajoiksi kierto-
koulumestarin Kuopion maaseurakuntaan Savilahden tilasta saamillaan tu-
loilla. Seurakunnan tuli puolestaan hankkia koululle tilat, lämmitys ja valais-
tus; kyyditä koulumestari ja opetusvälineet koulupaikasta toiseen sekä palka-
ta toinen koulumestari kahden ensimmäisen vuoden ajaksi, jotta kiertävä 
koululaitos pääsi hyödyntämään koko laajaa seurakuntaa. Kirkonkokous otti 
17.12.1848 lahjoituksen vastaan kaikkine ehtoineen ja kiertävä koululaitos 
aloitti toiminnan Kuopion maaseurakunnassa. 388 Ingman lahjoitti vuonna 
1850 melkein koko omaisuutensa orpolasten turvaamiseksi ja opettamiseksi 
sekä puutteessa olevien tukemiseksi.389 Lahjoitus velvoitti 12-vuotiaat luku-
taidottomat nuoret käymään koulua kolme viikkoa.390 Hänen lahjoituksensa 
ja Ingmanin kassa muodostuivat merkittäviksi taloudellisiksi tekijöiksi perus-
tettaessa kansakouluja ja tuettaessa köyhiä oppilaita.391 

                                                           
386 Kertomus Kuopion maaseurakunnan tilasta piispantarkastusta varten 10.–18.10.1905. 

KU.MAAS.ARK. JOMA. 
387 Piispantarkastus 16.–17.10.1905. KU.MAAS.ARK. JOMA. 
388 Väänänen 1975, 490. 
389 Kähkönen 1982, 78–79; Mönkkönen 1996, 232. Kuopion maaseurakunnan suurimpia talle-

tuksia oli Ingmanin rahasto, jonka omaisuus oli arvoltaan noin 400 000 markkaa vuonna 
1900. Muutettuna vuoden 1991 rahanarvoksi summa oli 7,4 miljoonaa markkaa. 

390 Mönkkönen 1996, 232. 
391 Mönkkönen 1996, 232; Vuoristo 1959, 124–125; Kähkönen 1982, 75. Vuoristo selvittää, 

että Kuopiossa pidettiin rovastikunnan kokous vuonna 1860. Siellä tuomiorovasti A.G. Borg 
oli loukkaantunut siitä, että ”kansakoulun kokemattomat puoltajat kopeilivat heitä vastaan 
kaikkein kovimmin”. Ilmeisesti hän tarkoitti Cygnaeuksen syytöksiä kirkon opettamasta ko-
neellisesta ulkoluvusta, sillä Borg paheksui kovasti väitteitä, että papisto oli opettanut kan-
saa puolinaisesti ja luetun sisältöä ei oltu vaadittu ymmärtämään. Borg ilmoitti, että kukaan 
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Ingmania on luonnehdittu ”Kuopion maaseurakunnan hyväntekijäksi”. 
Hän toimi oppikoulunopettajana ja rehtorina lähes 30 vuotta, ja sen jälkeen 
hänen kirkkoherrakautensa kesti lähes neljä vuosikymmentä. Vuodesta 1821 
alkaen Ingman toimi lääninrovastina. Lisäksi hänestä tuli Kuopion hiippa-
kunnan tuomiokapitulin ensimmäinen varapuheenjohtaja ja tuomiorovasti. 
Kunnianosoituksena keisari nimitti Ingmanin Alekasanterin yliopiston teolo-
gian promootiossa kunniatohtoriksi.392  

Kierto- ja kansakoulun suhde oli aiheena ensimmäisessä julkisessa 
Suomen kansakoulukokouksessa vuonna 1869. Kokouksessa muistutettiin 
vuoden 1686 kirkkolaista, joka määräsi alle 12-vuotiaat lukutaidottomat 
lapset vieraitten opetettavaksi. Laki ei ollut toteutunut, sillä edelleen löytyi 
20–30 -vuotiaita lukutaidottomia ihmisiä. Kokouksen tarkoitus ei ollut hal-
ventaa kiertokoulua, mutta useissa puheenvuoroissa suorastaan vaadittiin 
kiertokoulujen lakkauttamista. Kansakoulunopettaja Kukkonen vaati kierto-
koulujen pikaista lakkauttamista, sillä kiertokoulujen takia kansa vastusti 
pienimpiäkin uhrauksia vakinaiselle koululle.393  

Vuoden 1873 kansakoulukokouksessa kiertokoulujen jyrkin vastustus 
oli lieventynyt. Kansakoulunopettaja Laitinen sanoi, että kiertävät koulut 
pitäisi säilyttää erityisesti Savossa ja Karjalassa. Kouluihin tulisi vain palkata 
paremmat opettajat ja kiertokoulun tulisi viipyä samassa paikassa kauem-
min.394 Kansakoulunopettaja Lehtonen kehotti varovaisuuteen, sillä kiertävä 
koulu oli voittanut kansan luottamuksen ja rakkauden. Kansakoulunopettaja 
Tarkkanen esitti, että kunnolliset kiertävät koulut olisi vastaisuudessa jätettä-
vä rauhaan.395 Puheenvuoroista voi päätellä, että kansakoulunopettajat koki-
vat kiertokoulujen opetuksen uhkana, sillä ihmiset pitivät kiertokouluja ta-
loudellisesti edullisempana kuin kiinteitä kansakouluja. Paikallisväestö ei 
ilmeisesti ollut kiinnostunut siitä kumpi opetusmuoto takasi paremman ope-
tuksen lapsille. Kansan tuki kiertokoululle perustui myös kirkon vahvaan 
auktoriteettiin maaseudulla. 

                                                                                                                             
kokoukseen osanottaja ei kieltänyt kansakoulujen tarpeellisuutta, mutta paheksui papiston 
soimaamista sillä, että papisto olisi opettanut Suomen kansalle järjetöntä sisä- ja ulkolukua.  

392 Väänänen 1975, 490. 
393 Ensimmäinen julkinen Suomen kansakoulukokous 1869, 7. 
394 Toinen julkinen Suomen kansakoulukokous 3.–7, 1873.  
395 Toinen julkinen Suomen kansakoulukokous 1873, 8–11. 



121 

 

Samaan aikaan, kun Kuopion maaseurakuntaan perustettiin ensimmäi-
nen kansakoulu, järjestettiin kolmiviikkoisen kiertokoulun toiminta vuonna 
1874 entistä tarkemmin. Pitäjä jaettiin seitsemään piirikuntaan. Kunkin piirin 
kinkerikunnat vuorovuosina ottivat 3-viikkoisen koulun vastaan tilojen nu-
merojärjestyksessä. Kahdeksas koulu vuodessa pidettiin kaupungissa tammi-
kuussa niille, jotka olivat jättäytyneet pois oman piirikuntansa koulusta.396 
Kirkko koki kansakoulun haasteena ja tehosti omaa kansanopetustaan. 

Kirkon kiertokoulua ja kansakoulua verrattiin toisiinsa taloudellisesta, 
oppilaiden tavoittamisen ja kotiopetuksen näkökulmista. Savo-lehdessä todet-
tiin, että seurakunnassa suurin osa lapsista jäi kansakoulun ja kaiken muun 
koulutuksen ulkopuolelle, joten kiertokoulujen perustaminen seurakuntaan 
oli tarpeellista. Siten saavutettaisiin paremmin kansakouluasetuksessa annetut 
päämäärät.397 Tapiossa vakuutettiin, että koulu kasvattaa kansallista itsetietoi-
suutta ja kirkko kasvattaa oikeudentuntoa. Lehdessä edellytettiin, että koulun 
ja kirkon oli toimittava yhdessä.398 Sauren todisti 1800-luvun lopussa kierto-
koulujen paremmuutta siten, että kodit laiminlöivät kotiopetuksen opetusvel-
vollisuuden ja siirsivät sen koulujen niskoille seurakunnissa, joihin oli perus-
tettu kansakouluja. Huonosti osaavia lapsia tuotiin valmistaviin kouluihin. 
Kiertokoulu puolestaan oli elvyttänyt kotiopetusta. Vanhemmat seurasivat 
opetusta ja valvoivat lastensa läksyjä, kunnes opettaja tuli uudelleen kylään 
opettamaan.399 Sauren ei maininnut seurasivatko lapset kiertokoulua, kuten 
opetukseen kuului. 

Tapio-lehdessä keskusteltiin kiertokoulujen perustamisesta. Lehdessä 
oli 18.7.1888 artikkeli kiertokoulujen asettamisesta Kuopion maaseurakun-
taan. Tapio-lehden mukaan kiertokoulun ja kansakoulun välillä oli kilpailu-
asetelma, sillä kiertokoulujen tarve oli huomattu vasta, kun kunnassa oli ollut 
toiminnassa neljä kansakoulua ja tarkoitus oli kasvattaa määrää vielä kolmel-
la. Aihe oli ilmeisen arka, sillä kirjoittaja ei käyttänyt edes nimimerkkiä ar-
tikkelissaan. Artikkelin kirjoittaja suhtautui kriittisesti kirkon perusteluun, 
että kiertokouluja tarvittiin köyhyyden ja kansansivistystarpeen takia. Köy-

                                                           
396 Kähkönen 1982, 81–82. 
397 Savo - Karjala 17.7.1888. 
398 Tapio 15.3.1884. 
399 Sauren 1898, 14.  
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hyydestä puhuttiin, jotta voitiin väittää, ettei sivistystarve tule tyydytetyksi 
perustamalla kansakouluja. Toiseksi kotiopetuksen huonoudesta puhuttiin, 
jotta kansakoulun ystävät uskoisivat kiertokouluista olevan hyötyä kansakou-
lulle. Lehdessä todettiin, että kansakoulussa käy kansakouluikäisistä lapsista 
vain pieni osa ja esitettiin epäilys, että kirkko halusi rakentaa pappien käsissä 
olevan alhaisemman koulun omine kiertokouluopettajaseminaareineen, mikä 
vähitellen syrjäyttäisi kansakoulun.400 Artikkelissa todettiin, että syrjäisillä 
alueilla kiertokoulu saattoi olla ainoa koulu. Kiertokoulu ja kansakoulu olivat 
paikoitellen toimineet hyvässä sovussa, mistä esimerkkinä oli se, että kansa-
koulunopettajat olivat kouluttaneet kiertokoulun opettajia.401 Artikkelin pe-
rusteella on kuitenkin pääteltävissä, että kansakoulun kannattajat kokivat 
kiertokoulun suurempana uhkana kuin kirkko koki kansakoulun.  

Parin päivän kuluttua artikkelin julkaisemisesta Kuopion seurakunnan 
kirkonkokouksessa 21.7.1888 esitettiin papiston huoli lukutaidon huonosta 
tilasta laajassa seurakunnassa. Ingmanin rahaston varoilla pidetty kiertokoulu 
oli muuttunut laiskainkouluksi, johon määrättiin laiminlyödyt lapset. Kirkko-
herra Granit tunsi laajan pitäjän syrjäisten seutujen olot ja oli vakuuttunut 
kiertokoulujen tarpeellisuudesta. Niinpä asiasta valitettiin tuomikapituliin.402 
Tapio-lehdessä uutisoitiin maaseurakunnan kirkonkokouksesta. Kansakouluja 
vahvasti tukenut tohtori Nylander ei nähnyt tarvetta uuden kiertokoulun pe-
rustamiseen. Hänestä kunnan kouluasiat olivat hyvällä kannalla. Kotiopetus 
oli puutteellista, mutta se mahdollisti pääsyn pikkulasten kouluun ja siitä 
ylhäisempään kansakouluun. Ongelmaksi Nylander näki sen, että kiertokou-
lun perustaminen vähentäisi kansan innostusta perustaa kansakouluja. Nylan-
der korosti kansakoulun tulevan edullisemmaksi, sillä valtio tuki opettajan 
palkkaamista, käsityötarpeiden hankkimista ja antoi helppohoitoisia lainoja 
koulutalojen rakentamiseen. Kiertokoulua varten tapahtuva varojen kanto 
tulisi tapahtumaan papiston kautta, ei kunnallisverojen yhteydessä. Monista 
keräyksistä olisi hänen mukaansa rasitusta ja hankaluutta. Hän tunnusti papis-
ton työn, mutta kannatti sitä, että lukukinkereillä vanhempia kannustettaisiin 

                                                           
400 Tapio 18.7.1888. 
401 Tapio 18.7.1888. Kuopion maalaiskunnassa Vehmasmäen kansakoulun opettaja koulutti 

kiertokoulunopettajia. 
402 Kähkönen 1982, 84–85. 
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enemmän opettamaan lapsia. Nylander korosti, että kansakoulun piti olla 
kotiopetuksen perustalla.403 Voi esittää epäilyn, että 18.7.1888 julkaistun ar-
tikkelin taustalla vaikutti Edvin Nylander, sillä artikkeli julkaistiin juuri ko-
kouksen alla ja Nylanderin kokouksessa esittämät mielipiteet olivat hyvin 
yhteneviä artikkelin mietteiden kanssa. 

Pastorit Tikkanen ja Rosander puolustivat kokouksessa kiertokoulujen 
perustamista. Tikkanen oli eri mieltä Nylanderin kanssa kotien kristinopetus-
taidoista. Tikkasen mielestä kotien antamaan opetukseen ei voinut lainkaan 
luottaa, vaan kiertokoulua tarvittaisiin kodin apuna. Leppävirralla jokainen 
lapsi oli saanut käydä koulua. Kolmea kiertokoulua pidettiin yllä maksamalla 
30 tynnyriä rukiita. Saman verran voisi perustaa kiertokouluja Kuopion maa-
seurakuntaan. Kiertokoulu tulisi kansakoulua edullisemmaksi, koska sitä 
varten ei tarvitsisi rakentaa kiinteätä koulutaloa. Lisäksi kiertokoulu edistäisi 
kansakoulun vaikutusta. Pastori Rosander nosti esille yhteiskunnallisen tasa-
arvon. Hänestä kiertokoulu mahdollisti kansakouluja laajemman oppi-
lasaineksen. Kansakoulua saattoivat käydä vain varakkaat lapset, jotka alkoi-
vat oppia saatuaan halveksia köyhempiä koulutusta vaille jääneitä. Näin syn-
tyi kansan kesken ”puoliherraskansa” ja ”puolivillainen sääty”. Hänestä aino-
astaan kiertokoulu mahdollistaisi kansan kesken tasaisen sivistyskannan. 404 

Kirkonkokouksen päätöksenteosta ja samalla paikallisesta vallankäytös-
tä antaa selkeän kuvan lehden raportointi sekasortoisesta äänestämistapahtu-
masta, jossa aiheena oli kiertokoulujen perustaminen. Ensin äänestettiin, 
otetaanko asia huomioon vai ei. ”Ei puututa” oli yksimielinen tulos. Toisen 
kerran äänestettiin ryhdytäänkö asiassa mihinkään toimiin. Tästä äänestyk-
sestä ei tullut selkeätä tulosta. Kolmannen kerran äänestettiin siitä, valittai-
siinko toimikunta. Tulos oli ”ei”. Rosander halusi äänestyttää vielä kerran, 
hänellä oli tuomiorovastin valtakirjalla 360 ääntä. Maalaisilla oli myös valta-
kirjoja, mutta niiden oikeellisuus oli epäselvää, ja useat valtakirjat hylättiin. 
Lisäksi äänestyslista oli vanhentunut. Listalla ei ollut uusia asukkaita ja sieltä 
löytyi jo kuolleita henkilöitä, joita huudettiin äänestämään. Esimies kannusti 
kyllä -äänestäjiä. ”Ne köyhät panevat roponsa uhriarkkuun”. Tulos oli 585 
ääntä oli vastaan, 468 puolesta. Asia raukesi. Tapio-lehden päätelmä oli se, 

                                                           
403 Tapio 25.7.1888. 
404 Tapio 25.7.1888. 
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että kiertokoulun hartaimmat ystävät olivat myös kansakoulun ystäviä.405 
Samaan päätelmään päätyi Savo - Karjala.406 

Kirkonkokouksesta tuomiokapituliin tehty valitus toimi kiertokoulujen 
puolesta. Tuomiokapituli velvoitti päätöksellään 28.2.1889 asettamaan seura-
kuntaan kaksi uutta kiertokoulua.407 Lisäksi kirkkoherra Granit edisti kierto-
koulujen määrän kasvattamista vuoden 1889 piispantarkastuksen yhteydessä. 
Hän antoi tarkastuksen yhteydessä kiitosta pitäjässä toimivalle yhdelle kier-
tokoululle ja sen opettajalle Matti Markkaselle. Granitin mielestä yksi koulu 
oli kuitenkin aivan riittämätön seurakunnan laajuuteen verrattuna, seurakun-
nalla tulisi olla velvollisuus ylläpitää useampia kiertokouluja.408  

Vuoden 1894 piispantarkastukseen mennessä kiertokoulujen määrä oli 
lisääntynyt kolmeen. Koulun siirtyminen kylästä kylään tapahtui sopimuksen 
mukaan. Lasten velvollisuus oli seurata koulua. Ongelma oli kuitenkin se, 
että vanhemmat laittoivat lapsensa kouluun vain siksi ajaksi, kun koulu viipyi 
heidän omassa kinkerikylässään. Tämän takia lapset saivat mahdollisuuden 
käydä koulua vain hyvin vähän aikaa. Vanhempien vastahakoisuutta huoleh-
tia lastensa koulunkäynnistä selitettiin sillä, että kiertokoulut oli perustettu 
vastoin seurakuntalaisten mielipidettä.409 Voidaan todeta, että kirkko edisti 
kansaopetusta Kuopion maalaiskunnassa määrätietoisesti. Kansakoulun tuo-
ma kilpailuasetelma edisti puolestaan kirkon kansanopetuksen järjestämistä. 
Kilpailu koulumuotojen välillä tasaantui rinnakkaiseloksi.  

Piispa Johansson kannusti vanhempia opiskelemaan ja kasvattamaan 
lapsiaan. Piispa korosti, että vanhempien tuli huolehtia lapsensa kansakou-
luun, muuten nämä saisivat kantaa vastuun asiasta Herran edessä. Hän suh-
tautui myönteisesti kiertokouluja perustamiseen. ”Jollei alustavaa koulua 
edistetä, niin ei kansakoulu voi syvemmin vaikuttaa kansan opetukseen.”410 

                                                           
405 Tapio 25.7.1888; 1.8.1888. Rosander paheksui hänen jyrkkää ja epätarkkaa siteeraamista, 

hän ei ollut kansakoulun vastustaja, vaikka tilaisuudessa oli kovasti kiertokouluja puolusta-
nut. 

406 Savo - Karjala 20.7.1888. 
407 Kähkönen 1982, 84–85.. 
408 Kertomus Kuopion seurakunnan oloista, kristinopin tiadosta ja siveellisyydestä ym. tehty 

piispan tarkastusta varten 1889. KU.MAAS.ARK. JOMA. 
409 Kertomus Kuopion kaupunki ja maaseurakunnan tilasta piispantarkastuksen 30.-31.10. ja 1.- 

4.11. 1894. KU.MAAS.ARK. JOMA. 
410 Piispantarkastus 4.11.1894. KU.MAAS.ARK. JOMA. 
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Piispa Juho Forsmanin ehdotti vuoden 1900 piispantarkastuksessa, että maa-
seurakunnassa tulisi olla 12 kiertokoulua. Piispasta kansakoulu ei voinut 
tehdä kaikkea, eikä kouluja voinut perustaa joka paikkaan. Kun kotiopetuk-
sen taso vaihteli välttävästä osittain huonoon,411 lapset tuli valmistaa kansa-
kouluun kiertokoulussa, jotta kansakoulussa aikaa ei kuluisi lukutaidon al-
keiden opettamiseen. Vastoin piispan toiveita seurakunnat olivat olleet vasta-
hakoisia perustamaan kiertokouluja. Piispa sivusi myös kirkolliseen opetuk-
seen kohdistunutta vastenmielisyyttä ”on tietty sokeus, kun tätä ei ymmärretä 
tai tahdota ymmärtää”.412 

Vuonna 1905 Kuopion maaseurakunnan kiertokoulut toimivat 36 viik-
koa, ja yksi koulu viipyi paikallaan kahdesta kolmeen viikkoon. Ne eivät 
ehtineet vuosittain jokaiseen piiriin, sillä koulupiirejä oli 12–18. Kiertokou-
lussa opiskeltiin sisälukua, raamatunhistoriaa, katkismusta, kauno-, oikokir-
joitusta, laulua ja joskus laskentoa. Opetuksesta oli ollut tuntuva hyöty var-
sinkin niille lapsille, jotka eivät päässeet jatkamaan opintoja kansakouluun. 
Opettajina toimivia J. Jaakkolaa, Hilma Hoffrenia ja Anni Karttusta luonneh-
dittiin kristillismielisiksi, hyväkäytöksiksi, ahkeriksi ja Jaakkolaa kehuttiin 
vielä tarmokkaaksi kurinpitäjäksi. Kiertokoulujen valvonnasta ja opetuksen 
laadusta pyrittiin pitämään seurakunnassa hyvää huolta. Papisto tarkasti kou-
lun kerran vuodessa, ja Vehmasmäen kansakoulun opettaja J. B. Airaksinen 
oli vaimonsa kanssa pitänyt kiertokouluopettaja seminaaria. Piispantarkastus-
ta varten laaditussa kertomuksessa arveltiin kansakoulunopettajien suhteen 
kirkkoon olevan hyvin ystävällinen.413  

 
Kierokoulun ja kansakoulun yhteinen tehtävä 

Piispankertomuksista on pääteltävissä, että kirkko ei kokenut kiertokouluun 
kohdistuneen haluttomuuden syyksi kansakoulua, vaan seurakuntalaisten 
yleisen haluttomuuden opiskella. Piispa oli huolestunut opetusvastuun siirty-
misestä kodeilta kouluille. Voidaan todeta, että hän suhtautui yllättävän ra-

                                                           
411 Kertomus piispantarkatusta varten Kuopion kaupunki ja maaseurakunnassa 1900. KU. 

MAAS.ARK. JOMA. 
412 Piispantarkastus 24.9.–3.10.1900. KU.MAAS.ARK. JOMA. 
413 Kertomus Kuopion maaseurakunnan tilasta piispantarkastusta varten 10.–18.10.1905. 

KU.MAAS.ARK. JOMA. Kiertokoulujen oppisisältöjä kritisoitiin kansakouluaatteen kan-
nattajien taholta.  
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kentavasti maaseurakunnassa toimiviin kansakouluihin. Hänestä niitä tuli 
perustaa enemmän. Lisäksi vanhempia tuli opastaa laittamaan lapsensa kan-
sakouluun ja opastaa huolehtimaan, että lapset suorittivat koko oppimäärän. 
Piispa näki kirkollisen kansanopetuksen niveltyvän osaksi kansakoululaitos-
ta. Hänestä kansakouluja varten tuli perustaa alkeisopetusta antavia kouluja, 
jotta kansakoulussa ja rippikoulussa opetusaika ei kuluisi perusteiden opet-
tamiseen.414  

Piispan ja kirkkoherra Granitin puheen ja kirjoitusten perusteella tämän 
asennemuutoksen voi ajoittaa 1880-luvulle. Kuopion maalaiskunnassa papis-
to osallistui kansakoulujen perustamiseen ja papisto antoi tunnustusta kansa-
koulujen tekemästä opetustyöstä. Kinkereillä ja rippikoulussa kansakoulun 
oppilaat olivat osoittautuneet parhaimmiksi lukutaidossa ja luetun ymmärtä-
misessä.415 Kansakoulukokouksissa ilmaistu pelko oli ollut turhaa. Piispan 
puheenvuorosta voi päätellä, että hän näki kirkollisen kansanopetuksen, kuten 
kiertokoulun, soveltuvan kansakouluun valmistavaksi kouluksi, ei sen kilpai-
lijaksi. Tämä asenne ilmeni maaseurakunnan pappien suhtautumisessa kansa-
kouluun. 

Kun tutkitaan, kuinka kiertokoulu ja kansakoulu tavoittivat oppilaansa, 
huomataan kiertokoulun ylivoimaisuus 1870-luvulta vuosisadan vaihteeseen. 
Kuopion maalaiskunnassa oli 97 pienten lasten koulua ja yksi kiertävä koulu 
vuonna 1874. 7–16 -vuotiaita lapsia oli 2 378. Heistä yleis-, reaali- tai muissa 
tieteellisissä kouluissa oli 9, kiinteissä kansakouluissa 62, kiertävissä kansa-
kouluissa 120 ja pienten lasten kouluissa 2 700 lasta. Yhteensä opetettiin 2 
497 lasta, sillä sunnuntaikouluissa kävi lapsia, jotka olivat alle 7-vuotiaita ja 
yli 16-vuotiaita.416 Taulukko 4. perusteella Kuopion maalaiskunnan kansa-
koulut ja kiertokoulut lisäsivät oppilasmääriään 1900-luvulle tultaessa. Kier-
tokoulun oppilasmäärä yli kymmenkertaistui vuodesta 1877 vuoteen 1901 
mennessä. Samaan aikaan kansakoulun oppilasmäärä lähes kaksikymmenker-

                                                           
414 Piispan tarkastus 1.–8.11.1889. KU.MAAS.ARK. JOMA. 
415 Kertomus Kuopion seurakunnan oloista, kristinopin taidosta ja siveellisyydestä ym. tehty 

piispan tarkastusta varten 1889. KU.MAAS.ARK JOMA; Kilpi 1987, 241. Kiertokoulun-
opettajien yleinen käsitys oli kiertokoulunopettajien kokouksessa vuonna 1904 se, että he 
valmistivat lapsia kansakoulua varten. 

416 Tuomiokapitulien ja papiston lähettämät tilastotiedot kansanopetuksesta 1874. JAK.KOU. 
HALL.ARK.KA 
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taistui ja kasvoi edelleen. Kiertokoulu tavoitti useana vuonna yli kaksi kol-
masosaa lapsista kansakouluun verrattuna. 1900-luvulla kansakoulu kuiten-
kin saavutti kiertokoulun. Vuonna 1904 Kuopion maaseurakunnassa asui 
kouluikäisiä lapsia 3 950, ja heistä kirkon kolme kiertokoulua opettivat 1 600 
lasta.417 

 
Taulukko 4. Kouluikäisten nuorten oppilasmäärä kansakoulussa ja kiertokoulussa 
Kuopion maalaiskunnassa vuosina 1877–1906 
 

Vuosi Kansakoulun 
oppilasmäärä % 

Kiertokoulun 
oppilasmäärä % 

1877 26 74 
1886 51 49 
1896 24 76 
1901 29 71 
1906 43 57 

Lähde: Tuomiokapitulien ja papiston lähettämät tilastotiedot kansan-
opetuksesta 1874. Jakamaton kouluhallitus, Kansallisarkisto 

 
Vuoden 1905 piispantarkastuksen yhteydessä todettiin, että seurakunnassa oli 
paljon kouluja, mutta myös katvealueita, joilla ei toiminut edes pyhäkoulu. 
Näillä syrjäseuduilla lapset olivat kotiopetuksen varassa. Seurakunnassa 
todettiin olevan paljon kansakoulutaitoa ja paljon kouluja, mutta kansakoulu-
jen vaikutus ei ulottunut pitkälle. Noin 23 prosenttia kaikista kouluikäisistä 
lapsista kävi kansakoulua ja täyden kansakoulukurssin suorittaneita lapsia oli 
vähän. Kolmessa kiertokoulussa oli 1600 lasta ja 19 kansakoulussa 900 lasta. 
Tarkastuksessa todettiin, että tarvittaisiin vielä enemmän kansakouluja. Kos-
ka niiden perustaminen ei ollut pitkään aikaan vielä mahdollista, katsottiin 
tarvittavan enemmän kiertokouluja.418 Lasten koulunkäynnin esteiksi lasket-
tiin perheiden haluttomuus, laiskuus, pitkät koulumatkat, kylässä ei ollut 
pyhäkoulunpitäjää tai vanhemmat eivät halunneet laittaa lastaan kansakou-
luun. Näistä lapsista kirkko oli yrittänyt huolehtia kinkereillä, vanhemmille ja 

                                                           
417 Kertomus Kuopion maaseurakunnan tilasta piispantarkastusta varten 10.–18.10.1905. KU. 

MAAS.ARK.JOMA. 
418 Piispantarkastus 15.10.1905. KU.MAAS.ARK.JOMA. 
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lasten hoitajille oli muistutettu heidän velvollisuudestaan opettaa lapsensa 
lukemaan. Seurakunnan diakonille oli annettu tehtäväksi lasten ohjaaminen 
lukutaidon pariin.419 

Kiertokoulun ja kotiopetuksen suhteesta käytiin keskustelua vuosisadan 
vaihteeseen asti kansakoulukokouksissa, ja lähentymistä tapahtui.420 Molem-
pia koulumuotoja yhdisti sama päämäärä. Kansakoulunlehti moitti kansakou-
lunopettajia siitä, että nämä vastustivat kiertokouluja, vaikka ne valmistivat 
lapsia kansakouluun.421 Yhteinen päämäärä näkyi myös Kansakoulunlehden 
artikkelissa vuonna 1900. Siinä esitettiin, että jokaisen lapsen tulisi osata 
kansakouluun pyrkiessään kiertokoulun oppimäärä sisäluvussa ja kristillisyy-
denopissa. Kiertokoulun ei tulisi valmistaa lasta rippikouluun, sillä kiertokou-
luilla oli tarpeeksi työtä toimia pikkulasten opettamisessa.422 Toki vastakkais-
takin mielipidettä esitettiin.423 

Kiertokoulun ja kansakoulun lähentymistä tapahtui vuosien 1900 ja 
1905 piispain tarkastuksissa. Piispa korosti, että kiertokoulu ja kansakoulut 
olivat tärkeitä eivätkä ne kilpailleet keskenään vaan tukivat toistensa toimin-
taa. Kiertokoulu oli usein köyhien lasten ainoa koulu ja se valmisti oppilaita 
kansakouluun. Piispan mielestä kansakoulu ei saanut olla lukutaidon opetus-
koulu, vaan koulu, jossa kansalle opetettaisiin tarpeellisia taitoja. Vanhempi-
en tuli pitää lapsiaan kansakoulussa koko oppimäärän ajan, jotta lapset saisi-
vat päästötodistuksen.424  

                                                           
419 Kertomus Kuopion maaseurakunnan tilasta piispantarkastusta varten 10.–18.10.1905. 

KU.MAAS.ARK. JOMA. 
420 Kansakoulunlehti, 15.7.1893 105–106. Suni 2005, 33-34. Hannu Suni on tutkinut kirkon ja 

kansakoulun suhdetta Forssassa. Hänestä sivistystyöstä etsittiin ratkaisua seurakuntalaisten 
maallistumiselle ja kiertokoulut perustettiin valmistamaan lapsia kansakouluun.  

421 Kansakoulunlehti 1895, 210. 
422 Kansakoulunlehti 1900, 335. 
423 Kansakoulunlehti 1901, 450. Kansakoulun lehdessä oli maakansakouluja koskeva paran-

nusehdotus. Siinä ehdotettiin kiertokoulujen poistamista ja kansakoulujen rakentamista suo-
raan kotiopetuksen päälle. Maalaiskansakouluun tulisi yksi luokka alkuun lisää, joka valmis-
taisi oppimattomia lapsia. Kiertokoulu erotettaisiin kirkosta ja siirrettäisiin kouluylihallituk-
sen alaisuuteen. 

424 Piispantarkastus 24.9.–3.10.1900, 11.10.1905. KU.MAAS.ARK JOMA; Kähkönen 1984, 
118; Kilpi 1987, 245–247; Melin 1977, 201–202. Maamme ensimmäinen kiertokoulusemi-
naari perustettiin Hämeenlinnaan vuonna 1890. Vuoteen 1905 mennessä koulusta oli valmis-
tunut 653 naisopettajaa ja 80 miesopettajaa. Vuoteen 1905 mennessä seminaareja oli jo seit-
semän kappaletta ja niistä valmistui vuodessa 226 opettajaa.  
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Paikallisella tasolla kiertokoulun ja kansakoulun kilpailuasetelma näkyi 
koulujen samanaikaisena perustamisena. Kiertokoulujen kannattajat peruste-
livat koulumuotoaan sen edullisuudella. Siihen ei tarvinnut investoida pää-
omaa eikä sen ylläpito aiheuttanut suuria kustannuksia. Kiertokoulua puolus-
tettiin myös filantrooppisesta näkökulmasta. Sen opetus ulottui kaikkein vä-
häosaisimpiinkin lapsiin. Kiertokoulun katsottiin myös tukevan kotien kasva-
tustyötä, kun opetus tapahtuisi vanhempien läheisyydessä. Kiertokoulujen ja 
kansakoulujen kannattajat olivat pitkälti samoja ihmisiä. He halusivat paran-
taa kansanopetusta. Varsinkin kirkko halusi purkaa kilpailuasetelmaa kytke-
mällä kiertokoulun kansakouluun alkeiskouluna. Oivallinen päätelmä kierto-
koulujen puolesta oli se, että kansakoulut olisivat toki ensisijainen vaihtoeh-
to, mutta niiden kalleuden takia tuli vaurastumista odottaessa perustaa kierto-
kouluja.  

 
 

4.4 Kuntakokous ja kyläkokoukset kouluhankkeen 
edistäjinä 
 

Lähtötilanne  

Suomessa toimi lukuvuonna 1865–1866 yhteensä 21 kansakoulua, joista kol-
me toimi Kuopion läänissä.425 Kuopion maalaiskuntaan perustettiin ensim-
mäinen kansakoulu vasta vuonna 1873. Kuopion maalaiskunnan sivistysoloja 
valottavat kuvernöörin ja kruununvoudin kertomukset kyseiseltä ajalta. Ku-
vernööri raportoi:  

”Kasvavan elintason ja yhä kasvavien tulolähteiden valossa olisi odotta-
nut enemmän sijoitetun koulutukseen sekä (tämän kehityksen) näkyvän tapo-
jen ja yleisten yhteiskunnallisten olojen kehityksessä, mutta valitettavasti 
näin ei ole tapahtunut toivotussa määrin. Kansakoulujen perustaminen pitä-
jissä edistyy huomattavan hitaasti, ja myös niissä, missä kouluja on vähitellen 
perustettu, ei väki yleensä ole niitä erityisellä innolla rahoittanut, sillä niistä 
aiheutuvia kuluja vältellään yhä huolellisesti.”426 

                                                           
425 Soikkanen 1966, 111–112. 
426 Kuvernöörin kertomus 1874. Kuopion lääni. VALT.SIHT.ARK.KA. Luvut ovat kovin 

pieniä ja lisäksi henkilömäärä laski vuodesta 1873 vuoteen 1874 mennessä. 
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Kruununvoudin vuosikertomuksessa vuonna 1874 arvioitiin luku- ja kir-
joitustaito Kuopion maalaiskunnassa seuraavasti: 70 henkilöllä oli melko 
hyvä luku- ja kirjoitustaito, 800 henkilöllä taidot olivat vähemmän hyvät, 28 
henkilöllä ei ollut näitä taitoja lainkaan tai ne olivat huonot ja 16 henkilöä ei 
osallistunut tilaisuuteen. Vuonna 1876 vastaava taidot olivat kohentuneet 
seuraavasti: 75 henkilöillä oli melko hyvä luku- ja kirjoitustaito, 610 henki-
löllä vähemmän hyvät taidot, yli kymmenellä 25-vuotiaalla olivat huonot 
taidot ja 16 henkilöä ei osallistunut tilaisuuteen.427 Kruununvoudin ja kuver-
nöörin kertomusten perusteella voidaan päätellä, että luku- ja kirjoitustaito 
olivat heikossa tilassa Kuopion maalaiskunnassa. Taulukko 5. kertoo, että 
kirkon kansanopetus oli läänissä erittäin vahvassa asemassa. Koulujen määrä 
ei kuitenkaan ollut riittävä, sillä opetuksen tulokset olivat heikot.  

 
Taulukko 5. Kuopion läänin maaseudulla olevat koulut ja niiden opettaja- ja oppi-
lasmäärät vuonna 1874 
 

koulut 17 kansakoulua 930 sunnuntaikoulua 240 kiertokoulua 

opettajat 23 1 084 40 
oppilaat 654 22 195 7 200 

Lähde: Kuvernöörin kertomus 1874. Kuvernöörin kertomus 1875, Kuopion lääni 

 
Aiemmin todettiin, että Snellman, Cygnaeus ja useat valtiopäivämiehet luot-
tivat talonpoikien tahtoon toteuttaa kunnallishallinnon uudistus ja kansakou-
lujen perustaminen omassa kunnassaan. Kuvernöörin kertomuksissa tällaista 
tahtoa ei liiemmin vielä 1870-luvulla ilmennyt Kuopion läänissä. Kuvernöö-
rin mielestä läänin alueella kansakoulujen perustaminen tapahtui koulutettu-
jen säätyläisten tuella ja lääninhallituksen avustuksella. Kansakoulujen perus-
taminen edellytti ”lääninhallituksen jatkuvaa isällistä huolenpitoa ja aineellis-
ta tukea, erityisesti liikenneyhteyksien parantamista”.428 Hänestä kansan suh-
tautuminen opiskeluun ja parempiin tapoihin muuttui myönteisemmäksi hy-
vinvoinnin laajentuessa ja uusien koulujen syntyessä. Kuvernööri ehdotti 
uusien koulujen, kuten alkeis- tai reaalikoulun perustamista Iisalmen kauppa-

                                                           
427 Kruununvoutien vuosikertomukset Kuopion kihlakunnasta 1874, 1876. KU.KIH.ARK. 

JOMA. 
428 Kuvernöörin kertomus 1874. Kuopion lääni. VALT.SIHT.ARK.KA 
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laan ja maanviljelyskoulun perustamista Kuopion läänin karjalaiseen osaan. 
Hänestä alkeis- ja reaalikoulun tuli olla valtion kustantamat, sillä Iisalmen 
kauppalasta kaikki elinkeinomaksut menivät kruunulle.429  

Kuopion maalaiskunnassa kansakoulujen perustaminen oli kuntakoko-
uksen ja kunnan koulupiirien asia. Merkittäväksi tekijäksi kansakouluja pe-
rustettaessa nousi kylien asukkaiden määrä ja pitäjäläisten taloudellinen ja 
sosiaalinen tausta. Kuopion maalaiskunnassa oli kansakouluasetuksen säätä-
misen aikaan 14 427 asukasta ja väestömäärä kasvoi vuoteen 1875 mennessä 
15 204 henkeen.430 Taulukosta 6. selviää, että alle 15-vuotiaita lapsia oli 
vuonna 1875 yhteensä 5 385. Tilasto ei kerro kouluikäisten lasten määrää.  

 
Taulukko 6. Kuopion maalaiskunnan väkiluku ikävuosittain vuosina 1865 ja 1875 
 

 Alle 15-vuotiaita 15–60-vuotiaita 60-vuotta täyttäneitä 
Vuosi poikia tyttöjä miehiä naisia miehiä naisia 

1865 2665 2662 4054 4 175 365 506 
1875 2644 2741 4261 4 533 452 573 

Lähde: Suomen maan virallinen tilasto. Helsinki 1870. Keisarillisen senaatin kirjapaino. Suomen 
maan virallinen tilasto. Helsinki 1880. Keisarillisen senaatin kirjapaino 

 
Talolliset olivat alueella tärkeässä asemassa ja heitä oli lukumääräisesti pal-
jon. Sosiaalisesti talollisiin rinnastettava ryhmä Savossa olivat lampuodit, 
tilojen vuokraajat. Väestön ja työvoiman sosiaaliseen koostumukseen ja siinä 
tapahtuviin muutoksiin vaikutti myös se, että osa pitäjän alueista oli painot-
tunut maatalouteen ja osassa maanviljelyn rinnalle oli perustettu teollisuutta, 
kuten ensimmäisessä luvussa selvitettiin. Maalaiskunnassa oli vauraita alueita 
ja vastavuoroisesti köyhiä alueita. Alueiden sosiaalisen taustan ja talouden 
rakenteen huomioon ottaminen on tärkeätä, kun tarkastellaan kuinka kansa-
kouluaate otettiin kylissä vastaan. Taulukosta 7. ilmenee loisten, irtolaisten ja 
vaivaisten runsas määrä. Heidän osuutensa nousi 34 prosenttiin vuonna 1870. 
40 vuoden aikana talollisten ja torppareiden suhteellinen määrä laski hieman. 
Koulutuksen laajeneminen ja hallinnon järjestäytyminen lisäsivät alueen vir-

                                                           
429 Kuvernöörin kertomus 1874. Kuopion lääni. VALT.SIHT.ARK.KA 
430 Suomen maan virallinen tilasto, 1870; Suomen maan virallinen tilasto, 1880. 
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kamiesten määrän kymmenkertaiseksi, mutta edelleen se oli pieni suhteessa 
muuhun väestöön. Väestön rakenteessa tapahtui sosiaalista alenemista, sillä 
palkollisten määrä väheni alle puoleen, mäkitupalaisten määrä puolestaan 
kasvoi kymmenkertaiseksi ja loisista muodostui suurin yksittäinen väestö-
ryhmä.  

 
Taulukko 7. Kuopion maalaiskunnan sosiaalinen rakenne vuosina 1870 ja 1910 
 

 1870 1910 
Sosiaaliryhmä %-osuus %-osuus 

Säätyläiset, ylemmät virkamiehet 0,4 0,5 
Toimihenkilöt, alemmat virkamiehet 0,2 2,1 
Kauppiaat – 0,2 
Talolliset 27,0 23,7 
Virkatalojen vuokraajat 0,1 0,2 
Lampuodit 4,2 5,0 
Torpparit 16,8 15,4 
Mäkitupalaiset, mökkiläiset 1,4 10,7 
Itselliset, loiset 21,6 24,3 
Palkolliset 12,3 4,9 
Käsityöläiset 0,2 0,3 
Saha- ja tehdastyöläiset 0,5 0,7 
Eläkeläiset 0,3 0,1 
Irtolaiset 6,2 5,4 
Vaivaiset 6,2 6,5 

Lähde: Mönkkönen 1996, 51    
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Taulukko 8. Kuopion maalaiskunnan kylien, joihin perustettiin kansakoulu vuosina 
1873–1907, väestömäärä, sosiaalinen jakautuminen prosentteina vuonna 1875  
 

Kylä Väestömäärä Talolliset Tilattomat Työväestö Kurjat 

Haminalahti 529 12.8 30.6 51.6 4.9 
Hiltulanlahti 400 2.6 37 51.5 7.7 
Hirvilahti 578 25.6 11.7 50.1 12.6 
Jynkkä 169 5.9 38.4 45.5 10 
Jännevirta 173 31.2 20.8 42 5.7 
Kasurila 718 10.7 30.7 43.5 14.9 
Kehvo 378 24.6 17.7 49.7 7.6 
Kolmisoppi 142 28 25 35 11 
Kurkiharju 293 24 24.5 45 6.4 
Lamperila 162 10.4 28 51.8 9.2 
Litmanniemi 179 12 18 44.6 24.5 
Niemsijärvi 199 21 27.6 38.6 12.5 
Puutossalmi 303 24.7 19.4 48.5 7 
Puutosmäki 302 37 8 44.3 10 
Riistavesi 1280 15 20 51 13.6 
Roikansaari 142 55.6 4.2 27.4 12.6 
Rytky 254 26.7 38 32 2.7 
Ryönä 465 23.8 20 50.7 5.3 
Räsälä 527 15.9 23.9 45.5 14.6 
Sotkanniemi 204 41.5 9.8 42.9 5.6 
Toivala 331 25.6 16.9 44 13.2 
Vaajasalo 78 7.6 16.6 67.9 7.6 
Vehmasmäki 675 32 23.8 36.4 7.5 
Vehmersalmi 305 36.3 19.6 37.7 6 
Väänälä 320 20.9 12.8 52.8 13.4 

Lähde: Vuoden 1875 henkikirjat 

 
Kuopion maalaiskuntaan perustettiin 27 kansakoulua vuosina 1873–1907. 
Kansakoulut sijaitsivat 25 kylässä, ja kylät on koottu taulukkoon 8. Kylien 
oheen on merkitty asukasmäärä vuonna 1875. Taulukko mahdollistaa kylien 
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koon ja aseman vertailun. Taulukossa kylien väestömäärää on tarkasteltu eri 
sosiaaliryhmien näkökulmasta eli kuinka paljon kylän väestöstä oli talollisia, 
tilattomia, työväestöä ja kurjia. Sen perusteella voi todeta, että kylien asu-
kasmäärissä ja sosiaalisessa rakenteessa oli suuret erot. Eniten kylissä oli 
lähes aina työväestöä ja loisväestöä. Kansakouluja perustettiin yli tuhannen 
asukkaan kylään mutta myös alle 100 hengen kylään. Lisäksi kouluja perus-
tettiin hyvin talollisvaltaisiin kyliin mutta myös kyliin, joissa talollisia oli alle 
kolme prosenttia väestöstä. 

 
Taulukko 9. Kuopin maalaiskunnan ruokakunnat vuonna 1901, sosiaaliluokkien 
osuus väestöstä prosentteina 
 

 Kuopion maalaiskunta 

Säätyläiset – 
Ylemmät virkamiehet – 
Alemmat virkamiehet 0,8 
Kauppiaat, sahanhoitajat 1,1 
Työnjohtajat 1,5 
Tilanomistajat 23,8 
Kruununtilojen vuokraajat 0,4 
Lampuodit 3,8 
Torpparit 20,4 
Työmiehet 35,8 
Merimiehet 0,4 
Saha- ja tehtaantyömiehet 9,1 
Eläkeläiset, vaivaiset 0,8 
Käsityöläiset 2,1 
Yhteensä 100,0 

Lähde: Mönkkönen 1996, 332  

 
Vuonna 1901 komitea keräsi tietoa Kuopion läänin alueelta kaikista Kuopion 
maalaiskunnassa asuvista ruokakunnista ja niiden taloudellisista oloista. Ta-
voite oli tietojen avulla korjata tilattoman väestön asemaa. Tilastomateriaalis-
sa olevat ruokakunnat olen ryhmitellyt neljään osaan talollisiin, tilattomiin, 
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työmiehiin ja ryhmään muut. Ruokakunta sisälsi isäntäväen, lapset ja palve-
lusväen. Talolliset viljelivät omistamaansa tilaa. Kurjalistoa ei tilastoitu. 
Mönkkönen on tehnyt tarkan jaon, joka ilmenee taulukosta 9. Siinä työväes-
töön kuuluvia ruokakuntia oli 47,4 prosenttia. Kun tähän lukuun yhdistettään 
kauppiaat, sahanhoitajat ja työnjohtajat eli yrittäjät ja palkkatyöntekijät, yli 
puolet maalaiskylien väestöstä oli ihmisiä, joilla ei ollut suhdetta maahan.  

Kuopion maalaiskunnan kohdalla olen tarkastellut talollisten ryhmää 
viljellyn hehtaarimäärän perusteella. Alapuro jaottelee pienviljelyksen rajan 
3–10 hehtaaria, palstaviljelyn 0,5–3 hehtaaria, pienen keskiviljelmän 10–25 
hehtaaria, suuren keskiviljelmän 25–100 hehtaaria ja suurviljelmän yli 100 
hehtaaria.431 Yli 10 hehtaarin pellot olivat harvinaisia Itä-Suomessa. 

Tilattomat viljelivät vuokrattua maata lampuoteina, olivat torppareita tai 
mäkitupalaisia. Tilattomien ryhmä oli sosiaalisesti ja ekonomisesti hyvin mo-
nimuotoinen, mutta yhdistävänä tekijänä oli suhde maahan. Torpparien vil-
jelemä peltopinta-ala vaihteli kylittäin. Kun pientilallisten pellot olivat pie-
nimmillään kaksi hehtaaria, torppari saattoi viljellä viittä hehtaaria peltoa. 
Työmiesruokakunnissa ihmiset olivat töissä tilalla tai tehtaassa. Ruokakun-
nan sosiaaliryhmän sijainnin määräsi perheen isän sosiaalinen asema. Ryhmä 
muut koostui virkamiehistä, yrittäjistä ja ammatin omaavista ihmisistä. Ryh-
män moninaisuutta voidaan käyttää mittarina kylän modernisoitumisesta, 
työnjaon eriytymisestä ja uusista virkatehtävistä. Tilastojen perusteella hah-
mottuu kyläläisten sosioekonominen asema.432  

Kansakoulujen vuosikertomuksissa lapset jaoteltiin sosiaalisen taustansa 
perusteella neljään ryhmään eli virkamiesten, tehtailijoiden ja kauppiaiden 
lapsiksi, talollisten lapsiksi, tehtaan työväen lapsiksi ja tilattoman rahvaan 
lapsiksi. Vuosikertomusten ja henkikirjojen vertaamisen ongelma on se, että 
vuosikertomuksissa niputettiin yhdeksi ryhmäksi torpparit, vuokraajat, mäki-
tupalaiset ja tilojen työvoima, vaikka kylän tasolla näiden ryhmien sosiaali-
nen ja ekonominen asema erosi suuresti toisistaan. Toinen ongelma on se, 
että vuoden 1900 henkikirjassa ei mainita enää työväestöä, vaan puhutaan 
loisväestöstä. 

                                                           
431 Alapuro 1983, 51. 
432 Kuopion lääni tietoja kaikista Kuopion maaseurakunnassa 1.9.1901 asuvista ruokakunnista 

ja niiden taloudellisista oloista. KU.MLK.KUN.ARK.KKA. 
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4.4.1 Aloite säätyläisillä: kansakoulujen perustaminen vuosina 1872–
1892  

 
Kuopion maalaiskunnan kansakoulujen perustamisen voi jakaa kolmeen 
hallinnolliseen vaiheeseen: alueen jakaminen neljään koulupiiriin vuonna 
1872, kansakoulujen perustamisen vapauttaminen vuonna 1892 ja kansakou-
lujen perustamisen vauhdittuminen piirijakoasetuksen myötä vuonna 1898. 
Piirien vapauttaminen Kuopion maalaiskunnassa tosin tehtiin jo vuonna 
1890, mutta uudet koulupiirit hyväksyttiin vasta vuonna 1892. 

Kuntakokouksen koulupolitiikan ensimmäiselle vaiheelle oli tyypillistä 
säätyläisten vahva asema kansakoulujen perustajina. He suurine äänimääri-
neen johtivat kunnallista päätöksentekoa. Lisäksi säätyläiset edistivät aktiivi-
sesti kansakouluaatetta talonpoikien keskuudessa. He pyrkivät liittoutumaan 
muutaman talonpojan kanssa kylää kohden. Yhdessä he järjestivät kyläkoko-
uksen, johon kutsuttiin alueen asukkaat. Kokouksessa läsnäolijoita käännytet-
tiin kansakouluaatteen taakse ja sitoutumaan kansakoulun perustamiseen. Ky-
läkokoukset aktivoivat kansalaistoimintaa. Kansalaisyhteiskunta alkoi raken-
tua. 

Ensimmäiseen vaiheeseen liittyi myös yksityisten kansakoulujen perus-
taminen. Yksityisten koulujen perustaminen kiinnittyi säätyläisten perintei-
seen isäntävaltaan. Ruukin patruuna tai hovin omistaja oli perinteisesti pitä-
nyt huolta alustalaisistaan ja työläisistään. Kunnallishallinnon uudistuksen 
jälkeen niin kansanopetus kuin köyhäinhoito siirtyivät seurakunnan vastuulta 
kunnan vastuulle. Hovit ja ruukit tarjosivat kuitenkin edelleen perinteistä 
huolenpitoa alustalaisilleen. 

Säätyläisten kansanvalistustyön ja kansakouluaatteen edistämisen seu-
rauksena talonpoikien vastustus heikkeni. Hiljalleen talonpojat alkoivat kään-
tyä kannattamaan kansakoulujen perustamista. Kuopion maalaiskunnan kyli-
en ja talollisten välille syntyi jopa kilpailua kansakoulujen perustamisesta, 
sillä useat kylät halusivat kunnan rahoittaman kansakoulun omalle alueelleen. 
Vuosien 1872–1892 välisen aikana ihmisten innostus koulujen perustamiseen 
kasvoi, ja perheiden sitoutuminen lastensa kansakoulunkäyntiin vahvistui.  

Tämän ensimmäisen tarkastelujakson aikana talonpojat valveutuivat 
kunnalliseen päätöksentekoon. He oppivat tekemään yhteistyötä säätyläisten, 
talollisten ja tilattomien kanssa. Talolliset osallistuivat kansakoulujen perus-
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tamiseen ja ottivat vastuuta koulujen johtokunnan jäseninä. Talonpojat oppi-
vat myös organisoitumisen ja joukkovoiman käytön. Kuntakokouksen pu-
heenjohtaja von Wrightin valinta oli ensimmäinen talonpoikien yhteinen 
voimankäyttö, jossa he äänet keskittämällä voittivat säätyläisten ehdokkaan. 

 
Kansakoulujen perustaminen kuntakokouksen asialistalla 

Kunnallisten kansakoulujen perustaminen Kuopion maalaiskunnan alueelle 
tuli ajankohtaiseksi syyskuussa vuonna 1870. Kuopion maalaiskunnan kunta-
kokous otti asialistalleen kansakoulujen perustamisen maaseurakuntaan, 
koulujen rahoituksen ja niiden ylläpidon järjestämisen. Kokouksen esimies, 
puheenjohtaja herra Edvin Nylander, esitteli kansakouluhankkeen kokousvä-
elle. Nylander vetosi kuulijoihin korostamalla kansakoulun suurta, tärkeää 
arvoa nuoren ja kasvavan kansan hyödyksi ja valistukseksi, ”koko kansan 
yhteiselämän sivistyttämiseksi, pahuuden, raakuuden ja törkeyden poistami-
seksi.”433  

Nylander arvioi Kuopion maalaiskunnan kuntakokouksessa suurimman 
vastustuksen keskittyvän pelkoon kansakoulun aiheuttamista kustannuksista. 
Tämän takia hän perusteli hanketta sen alhaisilla kustannuksilla ja korosti 
valtionosuutta opettajan palkanmaksussa. Lisäksi hän painotti maalaiskunnan 
varakkuutta. ”Suomen maasta ei löydy yhtäkään kuntaa, jolla olisi semmoiset 
kassat kuin meidän kunnalla on.”434 Kunnan varat koostuivat Ingmannin 
lahjoituskassan 40 000 markasta ja hätäapukassan yli 30 000 markasta. Hätä-
apukassa oli koottu ihmisten nälkävuosien kuluessa tekemistä lahjoituksista. 
Nylander ehdotti, että pitäjien makasiinin kassasta voitaisiin erottaa tietty 
rahamäärä koulujen perustamista varten. Hän korosti, että kokouksella olisi 
oikeus päättää makasiinin kassan rahoista. Hänen Keisarillinen Majesteettin-
sa oli myöntänyt luvan muuttaa kyseiset kassat rahaksi ja kohdentaa ne kun-

                                                           
433 MLK pöytäkirja 25.9.1870. 
434 MLK pöytäkirja 25.9.1870. Kuopion maalaiskunta oli autonomiakaudella Suomen varak-

kaimpia kuntia. Vuonna 1891 varat olivat 440 450 markkaa. Summa oli kymmenen kertaa 
enemmän kuin naapurikunnissa. Eniten rahaa oli lahjoitusrahoissa, jotka olivat Suomen suu-
rimmat. Järvinen 1899, 104. 
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nan tarpeisiin.435 Kassavaroiltaan Kuopion maalaiskunta oli Suomen rik-
kaimpia kuntia.436 

Puheenjohtaja esitti, että pitäjän makasiinien kassasta otettaisiin 20 000 
markkaa kansakoulujen perustamiseen ja muodostettaisiin toimikunta teke-
mään esitys kansakoulujen perustamisesta seuraavaa kokousta varten. Esitte-
lypuheenvuoron aikana syntyi kokousväen keskuudessa mielipiteitä koulun 
perustamisen puolesta ja sitä vastaan. Pöytäkirjassa tunteiden kuumenemista 
kuvattiin: ”Tätä rähinää kesti kauan aikaa, josta ei mitään selvää ja yksimie-
listä päätöstä tullut.”437 Sanomalehti Tapio kuvasi tilannetta seuraavasti: ”Jos 
jotain on nähty maailmassa, mutta tuskin lienee vielä kummempata rähinätä 
nähty Herrainhuoneessa kuin tässä oli nähtävä.”438 Jokainen kokoukseen 
saapunut talonpoika vastusti koulusuunnitelmaa. Kokouksen esimies järjesti 
äänestyksen, jossa ”kansanvalistusta rakastavat” äänestivät koulun perusta-
misen puolesta ja voittivat. Tulos oli 272,5 myötä ja 236 vastaan, joten ehdo-
tus voitti 36,5 äänellä.439 Tulos kuumensi kokousväen tunteita entisestään 
”Mutta tästäkös melua ja meteliä räähkyyttä ja rähinätä talonpoikain puolel-
ta.” Esimiestä ja ”kunnioitettavia herroja” solvattiin ja uhkailtiin.440 Pöytäkir-
jan ja Tapio-lehden raportin perusteella voidaan todeta, että paikalla olevat 
talonpojat pääsääntöisesti vastustivat kansakoulujen perustamista. Sivis-
tyneistö ja suurten tilojen haltijat sekä muutamat vauraat talonpojat, jotka 
olivat lukumääräisesti vähemmistönä kokouksessa ja koko kunnassa, mutta 
äyrien määrässä enemmistönä, ajoivat kansakoulujen perustamisen läpi kun-
takokouksessa. Kokouskäyttäytyminen heijasti talonpoikaista konservatismia, 

                                                           
435 MLK pöytäkirja 25.9.1870. KU.MLK.KUN.ARK.KKA; Toivanen 1975, 211–213. Vuonna 

1855 kuollut kontrahtirovasti Mathias Ingman testamenttasi omaisuutensa Kuopion pitäjän 
vaivaishoidon hyväksi. Ingmanin kassan tehtäviin kuului käsityötaidon opettaminen huolet-
taville ja huolehtiminen köyhien ja turvattomien lasten elatuksesta, vaatteista ja kristillissi-
veellisen elämänmenon opettamisesta.  

436 Mönkkönen 1996, 110. 
437 MLK pöytäkirja 25.9.1870. KU.MLK.KUN.ARK.KKA. 
438 Tapio 1.10.1870. 
439 MLK pöytäkirja 25.9.1870. KU.MLK.KUN.ARK.KKA. 
440 Tapio 1.10.1870; Hyyppä 1999, 134 135. Hyyppä tukeutuu Halilaan todetessaan, että kansa-

koulujen perustaminen eteni yllättävän kivuttomasti, ja periaatteessa maaseudulla kannatet-
tiin kansakoulujen perustamista. Ilmeisesti Hyyppä tarkastelee kansakoulujen perustamista 
pitkän ajanjakson kuluessa.  
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muutosvastarintaa ja sitä, että talonpojilla ei ollut tarpeeksi valtaa vaikuttaa 
päätöksiin.  

Lokakuun kuntakokouksessa kansakoulukomitean jäseniksi valittiin 
tohtori Nylander, kirkkoherra A.F. Granit, rehtori Carl Arnold Therman ja 
talolliset Erik Väänänen Haapalahdesta ja Henrik Räsänen Vehmersalmesta. 
Heidän tuli antaa lausunto kuntakokoukselle kansakoulun toimeenpanosta.441 
Kuten aiemmin todettiin, Thermannilla oli avioliiton kautta yhteys Kehvon 
Väänäsiin ja vauraaseen talonpoikaistoon. 

Kansakoulukomitean Nylander, A.F. Granit ja Therman olivat valistu-
neita säätyläisiä. Kansakouluaatteen kannattajina talonpoikien parissa toimi-
vat talolliset Väänänen ja Räsänen. Voidaan päätellä, että komitean kokoon-
pano kuvaa asetelmaa, jossa uudistajina olivat säätyläiset, kun taas talollisten 
enemmistö ei nähnyt kansakoulujen perustamista tarpeellisena. Tuossa vai-
heessa kansakouluaatteen harrastajia oli vähemmän, mutta varakkaina ihmi-
sinä säätyläisillä oli enemmistö kuntakokouksen äyrimääräisistä äänistä. 
Säätyläiset kuitenkin tarvitsivat tukea myös talollisten parista. Tällöin he 
saivat rinnalleen isojen tilojen isäntiä, jotka halusivat kunnan kansakoulun 
omaan kyläänsä. Therman oli tyypillinen johtokunnan säätyläisedustaja. Erik 
Väänänen oli puolestaan varakas talonpoika. Molemmat miehet toimivat 
kuntakokouksessa aktiivisesti, jotta kuntakokous sijoittaisi yhden neljästä 
koulustaan Haapalahteen. 

Kuntakokouksen kansakoulujen perustamispäätöksestä valitettiin ku-
vernöörille. Valittajat vaativat päätöksen kumoamista. Heistä kokouskuulu-
tuksesta ei ollut selvinnyt, että päätös tapahtuu äänestämällä ja että kiinteää 
omaisuutta omistamattomilla oli myös oikeus äänestää. Tästä syystä vain 
pieni osa pitäjäläisistä oli osannut saapua paikalle. Valittajista maalaiskunta 
ei tarvinnut kansakoulua, koska Kuopiossa oli monia yksityiskouluja, joissa 
saattoi halutessaan kouluttaa edullisesti lapsensa aina virkamieheksi asti tai 
kouluttaa lasta vain sen verran kuin ”kyntömies” tarvitsee oppia. Maalais-
kunnan oma kansakoulu oli tarpeeton myös siksi, että alueella toimi kierto-
koulu ja pyhäkoulu. Kansakouluun aiotut rahat pitäisi käyttää hyödyllisem-
min. Esimerkkinä mainittiin, että kirkko ja molemmat pappilat tuli korjata, ja 
rahaa tulisi varata myös hätäaikoja varten. Valittajat anoivat kuntakokouksen 

                                                           
441 MLK pöytäkirja 7.10.1871. KU.MLK.KUN.ARK.KKA. 
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päätöksen kumoamista tai ainakin uutta kokousta, jossa kansakoulujen perus-
taminen käsiteltäisiin uudestaan. Valitukseen oli liitetty listoja ihmisistä, 
jotka vastustivat kansakoulua.442 Valituksen perusteluista voidaan todeta, että 
kansakoulua vastustavat talonpojat eivät olleet vielä sisäistäneet kunnallishal-
linnon päätöksentekojärjestelmää, koska he eivät olleet ymmärtäneet osallis-
tua kokoukseen, jossa päätös oli tehty. Lisäksi heidän perusteensa vaatia 
päätöksen kumoamista ei perustunut muoto- tai laillisuusvirheeseen. Ne oli-
vat mielipiteitä. Perustelut keskittyivät siihen, että kouluolot olivat riittävät ja 
rahoille oli parempaakin käyttöä.  

Lokakuun kuntakokouksessa puheenjohtaja vaati päätökseen tyytymistä 
kaikilta niiltä, jotka eivät olleet määräajassa ottaneet osaa valitukseen.443 
Huhtikuussa vuonna 1872 kuntakokouksessa esitettiin sääntöehdotus kansa-
koulujen toimeenpanosta. Kuopion maalaiskunta päätettiin jakaa neljään 
piiriin, ja jokaiseen piiriin perustettaisiin kunnan tuella kansakoulu.444 Pöytä-
kirjan todistajina olivat mm. isännät Aron Väänänen Kehvolta ja Petter Miet-
tinen Vehmersalmesta.  

Kuopion maalaiskunnassa toimi kuntakokouksen puheenjohtajana Ed-
vin Nylander. Kuten aiemmin todettiin, Nylander oli Kuopion maalaiskun-
nassa merkittävä yhteiskunnallinen vaikuttaja ja kansakouluaatteen edistäjä. 
Mönkkösen mielestä Nylander symboloi aikaa, jolloin säätyläiset suurine 
äänimäärineen ohjasivat kuntakokousten päätöksentekoa. Hänen häviötään 
kuntakokouksen puheenjohtajavalinnassa voidaan pitää enteenä kunnallis-
elämän tulevasta murroksesta. Vuoden 1888 vaalissa Adolf von Wright voitti 
Nylanderin. Nylanderin takana olleet Kuopion pitäjän suurvaikuttajat hävisi-
vät talonpojiston tukemalla ehdokkaalle.445  

Kansakouluasiassa erityisen aktiivisia olivat Kehvon ja Vehmersalmen 
kylät ja niiden isännät. Kansakoulukomitean talolliset jäsenet oli valittu Keh-
volta ja Vehmersalmesta, kuten myös ne talolliset, jotka päättivät koulupiiri-
jaosta ja toimivat pöytäkirjan todistajina. Pohjoisen piirin kansakoulu perus-
tettiin ensin Aron ja Erik Väänäsen ehdotuksesta Kehvon Haapalahteen ja 

                                                           
442 Kuopion läänin kuvernöörille lähetetty valitus No 42/1870. KU.LÄH.ARK.JOMA. 
443 MLK pöytäkirja 20.10.1870. KU.MLK.KUN.ARK.KKA. 
444 MLK pöytäkirja 17.4.1872. KU.MLK.KUN.ARK.KKA. 
445 Mönkkönen 1996, 118–120. 
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eteläisen piirin kansakoulun perustaminen Vehmersalmelle käynnistettiin. 
Vehmersalmessa pidetty kyläkuntien kokous oli päättänyt rakentaa kunnan 
eteläisen piirin kansakoulun. Kuntakokouksessa valittiin Nylanderin ehdo-
tuksesta esitystä tekemään toimikunta, joka koostui Granitista, Thermanista, 
Räsäsestä ja lautakunnan puheenjohtajasta O. Aurenista ja sahanomistaja F. 
Venäläisestä.446 Isäntien innosta toimia oman kylänsä hyväksi kertovat Keh-
von Haapalahden kansakoulun ensimmäiset oppilasluettelot. Niistä ilmenee, 
että Erik Väänäsen lapsia ilmoittautui kouluun neljä tyttöä ja kolme poikaa. 
Aron Väänäsen lapsia ilmoittautui kouluun kolme tyttöä ja yksi poika. Vää-
nästen lapset muodostivat lähes viidenneksen Haapalahden kansakoulun 
ensimmäisen lukuvuoden oppilaista. Lisäksi koulun aloittivat David Krögerin 
kaksi poikaa ja Wilhelm Zachuksen poika ja tytär.447 Molemmat talolliset 
edistivät kansakouluasiaa alueellaan.  

 

Kuntakokous perustaa ensimmäisen kansakoulun Haapalahteen 
 

Tausta  

Ensimmäisenä kansakoulun perustaminen Kuopion maalaiskunnassa tuli 
ajankohtaiseksi maalaiskunnan pohjoisessa piirissä Kehvon kylässä. Seutu oli 
vaurasta aluetta. Taulukko 8:n perusteella Kehvo oli keskikokoinen ja talol-
lisvaltainen kylä, jossa tilattomia oli noin viidesosa ja työväestöä runsaasti. 
Kurjalistoa oli kylän asukkaista noin kahdeksan prosenttia.448 Kehvossa asui 
varakkaita talollisia, sillä vuonna 1901 kylän 15 tilasta kahdeksan tilan pinta-
alaa oli yli 200 hehtaaria, mikä oli Kuopion maalaiskunnassa paljon. Suu-
rimmat tilat olivat Haapalahden, Levälahden ja Haapalahden uudistalon tilat. 
Kaikilla kylän tiloilla oli viljeltyä peltoa vähintään 10 hehtaaria, mikä oli 
Kuopion maalaiskunnassa melko harvinaista. Vaikka 10 hehtaaria ei ole iso 
määrä, niin tällainenkin Kehvon vauraus oli poikkeuksellista Kuopion maa-
laiskunnassa. Viljeltyjä peltohehtaareita oli Kalle Väänäsen omistamassa 
Haapalahdessa 48,5 hehtaaria, Eero Väänäsen omistamassa Haapalahden uu-

                                                           
446 MLK pöytäkirja 20.7.1873. KU.MLK.KUN.ARK.KKA. 
447 Haapalahden kansakoulun oppilasluettelo. KU.MLK.HAAP.KANS.ARK.KKA 
448 Vuoden 1875 henkikirja. KA. 
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distalossa 55 hehtaaria, Thermanin perillisten omistamassa Puirolahdessa 40 
hehtaaria ja Krögerin omistamassa Kehvolassa 38 hehtaaria. Torppareiden 
pellot olivat yleensä kahden hehtaarin suuruisia, mutta muutamilla torppareil-
la oli viljeltyä peltoa viidestä kuuteen hehtaariin. 1900-luvun alussa talollisia 
oli kaikista ruokakunnista 13 prosenttia, tilattomia ruokakuntia oli 12 pro-
senttia ja työmiesruokakuntia oli lähes 75 prosenttia.449 Voidaan päätellä, että 
Kehvon talonpojat olivat taloudellisesti selvästi oma ryhmänsä. Kehvon torp-
parit olivat puolestaan viljeltyjen peltopinta-alojen määrissä muiden kylien 
talollisten tasolla.  

Kehvossa lukutaidon tason voidaan sanoa olleen melko hyvä, sillä vuo-
sien 1864–1873 rippikirjoihin oli merkitty 855 kyläläisen tavaus ja lukutaito, 
ja näistä 82,5 prosenttia oli saanut kokonaisen rastin. Rastimerkintää tulkiten 
voidaan päätellä, että heikko lukutaito oli kahdella prosentilla kyläläisistä, ja 
vastavuoroisesti hyvä lukutaito oli yhdellä prosentilla kyläläisistä. Heikon 
lukutaidon omasivat pääsääntöisesti iäkkäät henkilöt, joiden syntymävuosi oli 
ollut 1700-luvun lopussa tai 1800-luvun alussa. Kylässä oli yksi poikkeus. 
Välttävän lukutaidon omasi yksi vuonna 1795 syntynyt henkilö. Lukutaito 
parani selvästi, jos henkilö oli syntynyt 1840-luvun lopulla tai 1850-luvulla. 
Kun tarkastellaan Kehvossa Haapalahden aluetta, siellä välttävä lukutaito oli 
85 prosentilla asukkaista eikä yhdelläkään kyläläisellä lukutaito ollut heikoin 
mahdollinen.450 

 
Toimijat 

Gebhardin tilastoista voi todeta, että kunnalliseen kansakouluasiaan tarttuivat 
varakkaat talonpojat vuonna 1872. Kunnan ensimmäinen kansakoulu perus-
tettiin Kehvon kylän Haapalahden ja Uudistalon tiloille. Tuolloin Aron ja 
Erik Väänäsen omistamat tilat olivat poikkeuksellisen suuria ja vauraita niin 
pelto- ja niittyhehtaarien kuin karjan määrän takia. Talollinen Aron Väänänen 
Kehvon kylästä esitti kuntakokouksen esimiehelle kirjallisesti kansakoulun 
perustamista tilalleen kolmeksi vuodeksi. Tarjous sisälsi yhden koulukarta-
non, jossa olisi neljä lämmintä huonetta ja keittiö sekä toisen koulukartanon, 
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jonka yläkerrassa olisi kaksi lämmintä kamaria. Pojille ja tytöille oli tarkoitus 
järjestää erilliset koulutilat. Tarjoukseen kuului myös aitta, kaksi mittatynny-
rin alaa ”hyvässä voimassa olevaa peltoa”, joka antaisi ruoan ja laitumen 
yhdelle lehmälle. Väänäsen koulutilojen vuokrapyyntö oli 500 markkaa vuo-
dessa.451  

Koulun perustamisesta syntyi tarjouskilpa, kun Erik Väänänen kuuli 
Aaron Väänäsen tarjouksesta. Kun Aron Väänästä pyydettiin lyhentämään 
tarjouksen vuokra-aikaa, Erik Väänänen ehdotti koulun perustamista tilalleen 
halvemmalla hinnalla. Hän tarjosi kolmea huonetta, aittaa ja yhtä tynnyrin 
alaa valmista peltoa tyttöjen koulua varten. Koulutilojen vuosivuokrapyyntö 
oli 300 markkaa. Tämän jälkeen Aron Väänänen muutti tarjoustaan. Hän vä-
hensi alkuperäisestä ehdotuksestaan kaksi vinttikamaria ja tarjosi tiloja poiki-
en kouluavarten 400 markan vuokraa vastaan. Molemmat Väänäset lupasivat 
myydä koululle 50 syltä halkoja hintaan 3,5 markkaa syleltä. Kokousväki 
hyväksyi tarjoukset. Kansakouluasiaa kuntakokouksessa valmistamaan ase-
tettu komitea esitti hallitukselle nais- ja miesopettajan palkat. Haapalahden 
kansakoulun alkamispäiväksi määrättiin 1.9.1873.452 Kansakoulun johtokun-
nan muodostivat kappalainen S. Porthan, Carl Arnold Therman, talonpojat 
Erik Väänänen ja Wilhelm Zacheus.453  

Tapiossa uutisoitiin 6.9.1873 koulun vihkiminen. Koulun kerrottiin si-
jaitsevan kauniilla paikalla. Kansa saapui vihkiäisiin kylistä, eri naapuripitä-
jistä ja kaupungista. Kuopiosta saapuvia vieraita varten oli tilattu höyrylaiva 
Kaino. Kaikki tulijat eivät olleet edes mahtuneet laivaan, joten sen kupeelle 
oli laitettu toinen vene. Laivamatkalla oli laulettu isänmaallisia lauluja. Kesä-
päivä oli ollut kaunis. Tilaisuus Väänäsen tilalla oli alkanut virrenveisuulla ja 
kirkkoherra Granitin pitämällä vihkiäispuheella. Sen jälkeen oli rukoiltu ja 
laulettu virttä neliäänisesti. Tohtori Nylander oli pitänyt johtokunnan puoles-
ta avauspuheen. Hän oli kuvannut kansakoulun tarpeellisuutta kansallisten 
olojen ja pyrintöjen takia. Nylander oli verrannut oppineen ja sivistyneen 
kansan ja oppimattoman raa’an kansan välisiä oloja ja eroja, ja oli sanonut, 
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että kansakouluissa ei opita veltoiksi, herrasmaisiksi, kuten oppikouluissa. 
Kansakoulut kasvattavat nuorisoa, josta on rakkaalle isänmaalle ja kansalle 
suuri hyöty. Lämpimiä sanoja hän oli sanonut myös ensimmäisistä opettajista 
I. Hirvosesta ja opettajatar neiti Adele Hedmanista. Puheen jälkeen oli laulet-
tu. Ruokailun yhteydessä kirkkoherra oli esittänyt kunniamaljan koko isän-
maalle ja Aron ja Erik Väänäselle. Talon isäntä Aron Väänänen oli esittänyt 
maljaa herra tohtori Nylanderille ja tunnustanut puheessa, että hän oli aiem-
min vastustanut kansakoulua, mutta asiaa lähemmin punnittuaan hän oli 
huomannut koulujen tarpeellisuuden sivistyksen kannalta katsottuna. Juhlin-
nan keskellä kirkkoherra Granit esitti toivomuksen: ”Savon puolella häissä 
on tapana juoda huomentuoppeja, mutta sillä erotuksella, että kukin panisi 
roponsa tähän huomentuoppiin ilman lasia saamatta.” Vetoomus onnistui ja 
rahaa kertyi 60 markkaa koulun hyväksi. Lopulta Ilmari-niminen höyryalus 
oli viheltänyt Haapalahdelta ja kaupunkiin matkaavat olivat kiirehtineet lai-
valle. Kello seitsemältä vieraat olivat jättäneet koulun ja Haapalahden.454  

Ensimmäisen kansakoulun perustamisen tuomasta myönteisyydestä 
huolimatta paikallisessa lehdistössä näkyi kansakoulujen vastustajien asentei-
ta. Artikkelit eivät koskeneet erityisesti Haapalahden kansakoulun perusta-
mista. Voidaan katsoa Kuopion maalaiskunnan alueella ilmestyneet Tapio-
lehden artikkelien heijastaneen alueen ihmisten ennakkoluuloja. Lehdessä 
esitettiin, että kansakoulussa pelättiin syntyvän tietoherroja, jotka hylkäisivät 
maansa pääelinkeinon ja ryhtyisivät virkamiehiksi, pehtoreiksi ja muiksi am-
mattilaisiksi.455 Kansakoulun pelättiin synnyttävän sosiaalista kiertoa ylös-
päin, minkä katsottiin uhkaavan yhteiskunnan vakiintuneita oloja.  

Kansakoulujen vastustajien ja sivistyksen vihaajien välejä käsiteltiin 
27.12.1873 Tapion etusivulla, jossa todettiin, että vihaajia oli vielä suuri 
joukko. Lehdessä selvitettiin vihan syitä. Ilman kansakoulua oli tultu toimeen 
jo kauan aikaa. Kansakouluja ei pidetty kristillisinä, koska ne jakoivat maal-
lista tietoa. Kansakoulua vastustettiin uusien kulujen takia. Ongelmana näh-
tiin se, että talonpoikaa oli vaikea saada taipumaan uudistukseen, ennen kuin 
hän oli omin silmin nähnyt parannuksen merkityksen. Tapion artikkeli esitti, 
että talonpojat muuttaisivat mielensä, kun he omin silmin näkisivät lastensa 
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saavan koulusta tietoa ja tottuvan järjestykseen ja kuuliaisuuteen. Lehti kan-
nusti kertomaan epäilijöille, että kansakoulun käyneiden talonpoikien ei tar-
vinnut katovuosina tarttua kerjäläissauvaan. Koulussa lapset olivat oppineet 
käsitöitä, kirjoittamaan ja lukemaan. Lehti totesi, että hyvistä perusteluista 
huolimatta talonpoikia oli vaikeata vakuuttaa. He pudistivat vain päätään, ja 
epäilivät mihin kaikkeen noin paljon tietoa tarvittiin.456 Kansakoulujen perus-
tamisen esteeksi nähtiin maaseudun taloudellinen ja henkinen pysähtynei-
syys. Lisäksi artikkelit lähtivät käsityksestä, että kansakoulu oli talollisten 
koulu, koska niissä käsiteltiin vain talonpoikien suhtautumista kansakouluun. 
Niissä ei käsitelty kansakoulun tärkeyttä tilattoman maaseutuväestön näkö-
kulmasta. Artikkelit kertoivat hyvin konservatiivisista asenteista.  

 
Vaikutus 

Vuoden 1875 henkikirjan mukaan Kehvossa asui alle 16-vuotiaita lapsia 126 
henkeä.457  

 
Taulukko 10. Haapalahden kansakoulun oppilaiden lukumäärä vuosina 1873–1877 
 

Lukuvuosi pojat tytöt yhteensä 

 1873–1874 36 26 62 
1874–1875 24 25 49 
1875–1876 20 11 31 
1876–1877 22 20 42 

Lähde: Maalaiskansakoulujen vuosikertomus Kuopion lääni Haapalahden kansakoulu vuosilta 
1874–1877. 

 
Haapalahden kansakouluun ilmoittautui ensimmäisenä lukuvuonna 1873–
1874 62 lasta, mikä on puolet kylän lasten määrästä. Lukua voi pitää hyvin 
korkeana, mutta seuraavana lukuvuonna oppilasmäärä väheni rajusti, 13 
oppilaalla. Voimakkainta oli poikaoppilaiden määrän pieneneminen. Heidän 
määränsä laski kolmasosalla. Vastaavanlainen lasku kohdistui seuraavana lu-
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kuvuonna tyttöoppilaisiin. Heidän määränsä väheni yli puolella.458 Voidaan 
todeta, että kansakoulun oppilaiden määrä laski kolmanneksella neljän luku-
vuoden aikana. Väheneminen kosketti erityisesti poikaoppilaita. Vahva kan-
sakouluinnostus laantui suuresti alkuinnostuksen jälkeen. 

Vuonna 1875 Kehvon lapsista talollisten ryhmään kuului noin neljän-
nes, tilattomien perheiden ryhmään noin viidennes ja työväestön lapsia oli 
noin 44 prosenttia. Kurjalistoon kuuluvia lapsia oli noin kahdeksan prosent-
tia.459 Kansakouluntarkastajien raporteissa ilmoitetaan Haapalahden kansa-
koulun oppilaiden sosiaalinen tausta vain lukuvuonna 1874–1875. Tuolloin 
oppilaita tuli kouluun talollisten perheistä 53 prosenttia ja tilattomien perheis-
tä 47 prosenttia. Talollisten lasten parissa pojat olivat enemmistönä, mutta 
tilattomien lasten parissa tytöt olivat enemmistönä.460 Ilmeisesti vuosikerto-
muksissa tilattomien perheiden sarakkeeseen merkittiin maata omistamaton 
väestö, johon kuuluivat torpparit, lampuodit, mäkitupalaiset, ja työväestö, 
loiset sekä kurjalisto.  

Haapalahden kansakoulun voidaan sanoa olleen talollisten koulu, sillä 
Kehvossa talollisten asema oli vahva. Talolliset perustivat kansakoulun, ja 
heidän lapsensa muodostivat enemmistön koulun oppilaista. Talollisten lapsia 
oli Kehvossa vuoden 1875 henkikirjan perusteella 27 prosenttia, mutta tilat-
toman väestön, työväestön ja kurjien lasten määrä oli 73 prosenttia. Voidaan 
olettaa, että suuri osa köyhän väestön lapsista jäi Kuopion maalaiskunnan en-
simmäisen kansakoulun ulkopuolelle. On kuitenkin huomattava, että henki-
kirjojen lasten lukumäärästä ei selviä, olivatko he kouluikäisiä vai alle kou-
luikäisiä.  

Sukupuolinäkökulmasta on todettava, että tilattomien ryhmässä tyttöjen 
määrä oppilaista oli poikien määrää suurempi. Ilmiön merkittävyyttä heiken-
tää se, että tulos on vain yhdeltä vuodelta, mutta sen voi arvioida heijastavan 
myönteistä suhtautumista tyttöjen kouluttamiseen. Voidaan arvioida, että 
kysymyksessä ei ole niinkään ymmärrys tasa-arvosta, vaan taloudellinen etu. 
Ilmeisesti tässä vaiheessa poikien työpanosta tarvittiin enemmän maatalou-
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dessa kuin samanikäisten tyttöjen, mikä selittäisi myös poikaoppilaiden lu-
kumäärän suuren laskun ensimmäisen lukuvuoden jälkeen.  

Koulun oppilasmäärä laski voimakkaasti ja oppilaiden koulunkäynti oli 
epäsäännöllistä. Pojat kävivät koulua vähemmän kuin tytöt. Lukuvuonna 
1873–1874 oppilaiden enemmistö suoritti kansakoulua neljä kuukautta. Ti-
lanne oli sama tyttöjen kohdalla. Tarkastuskertomusten heikkous erityisesti 
tässä yhteydessä on se, että oppilaiden koulunkäyntiajasta kertovat luvut eivät 
ole yhtenevät virallisten oppilasmäärälukujen kanssa. Sama ongelma liittyy 
lukuihin oppilaiden sosiaalisista taustoista. Ilmeisesti kansakoulu oli niin uusi 
asia, että sen käyntiin ei alkuvuosina sitouduttu. Koulun käynnin säännölli-
syys ja opiskelun tavoitteellisuus eivät olleet vakiinnuttaneet asemaansa oppi-
laiden ja perheiden elämässä. Maatalouden työt kilpailivat ajasta koulutyön 
kanssa.  

Haapalahden kansakoulun erityispiirre oli se, että koulu oli ensimmäi-
nen kansakoulu maalaiskunnassa. Kun vertaa kuntakokouksen päätöksestä 
tehtyä valitusta, Haapalahden kansakoulun vihkiäisissä pidettyä puhetta ja 
Tapio-lehden artikkelia, voi todeta, että talonpoikien parissa ilmeni torjuntaa 
kansakoulujen perustamista kohtaan. Syyksi mainittiin kustannusten pelko, 
mutta todellinen syy se tuskin oli. Voisi olettaa, että vastustuksen syy oli 
henkisen ilmapiirin pysähtyneisyys. Kun koulu aloitti toimintansa, talonpojat 
eivät enää valittaneet koulukustannuksista, koulujen ei-kristillisyydestä tai 
sosiaalisenkierron uhasta. 

Kansakouluaate oli säätyläisten tukema asia. Talonpojat Aron Väänänen 
ja Erik Väänänen olivat ne avainhenkilöt, jotka mahdollistivat koulujen pe-
rustamisen käynnistymisen Kuopion maalaiskunnassa ja Kehvon Haapalah-
dessa. Ryhtymällä yhteistyöhön säätyläisten kanssa he toivat kansakouluaat-
teen, koulun toiminnan ja opetuksen tavoitteet paikalliselle tasolle ja kyläläis-
ten keskuuteen. Talonpoikien kääntyminen koulun kannattajiksi oli hyvin 
uusi asia, ja enteili kunnallispoliittisten ja sosiaalisten rajalinjojen muutosta. 
Haapalahden kansakoulun perustaminen maalaiskuntaan innosti kaupungin 
säätyläisiä ja maaseudun vaurasta talonpoikaistoa, sillä Kuopion säätyläiset 
saapuivat vihkijäisjuhlaan suurella joukolla kesäretken ja kansanvalistuksen 
tunnelmissa.  
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Ensimmäinen yksityinen kansakoulu – Suovun ruukin koulu 
 

Tausta 

Samaan aikaan, kun kuntaan perustettiin Haapalahden kansakoulu, perustet-
tiin myös ensimmäinen yksityinen kansakoulu. Suovun ruukin koulu perus-
tettiin vuonna 1874. Kansakoulu perustettiin alueelle, joka koostui Ha-
minalahden, Kaislastenlahden ja Rytkyn kylistä. Alueella sijaitsivat Ha-
minalahden iso kartano ja Suovun saha. Työvoimatarpeen takia torppareita ja 
mäkitupalaisia asui alueella runsaasti. Vuoden 1875 henkikirjan mukaan 
Suovun sahalla oli työntekijöitä 19 henkeä ja heillä 13 lasta. Torppareita oli 
25 ja heillä 23 lasta. Mäkitupalaisia oli kuusi ja heillä saman verran lapsia. 
Yhteensä lapsia oli 39.461 Mönkkönen toteaa, että alueen sosiaaliset ja talou-
delliset tekijät mahdollistivat radikaalin ilmapiirin syntymisen ja kansanvalis-
tusaatteen leviämisen.462 Hän ilmeisesti tarkoitti, että uudet aatteet tulivat 
ihmisten tietoisuuteen. Haminalahti oli merkittävä alue sillä kartanon omisti 
von Wrightien sivistyssuku. Adolf von Wright toimi aktiivisesti kuntakoko-
uksissa. Lisäksi wrightiläinen työväenliike käynnisti työväestön järjestäyty-
misen koko Suomessa. 

 
Toimijat 

Suovun ruukin kansakoulu viittasi tehdaskouluun. Koulu perustettiin sahan-
omistajan ja kauppahuone Paul Wahl & Co ja M. Kohlströmin kustantamana. 
Suovun ruukki oli ajan teollisuuskeskittymä. Kohlströmien omistuksen aika-
na sahalla oli lotjaveistämö, tiilitehdas, mylly ja kauppa. Lisäksi se oli sosiaa-
lisesti edelläkävijä, sillä ruukin vanhuksille oli järjestetty vaivaishoito.463 Se 
ilmensi perinnettä, jossa isäntä oli vastannut alaistensa hyvinvoinnista. Isän-
tävallan alaisuuteen kuuluminen oli ollut osa ihmisten sosiaaliturvaa. Perinne 
jatkui, vaikka kunnallishallinnon uudistus oli siirtänyt niin vaivaishoidon 
kuin kouluopetuksen kunnan vastuulle.  

Tapio-lehdessä kuvattiin Suovun sahan koulun avajaisia. Paikalle saapui 
kansaa sahalta ja ympäristöstä. Lehti totesi myös herrasväkeä saapuneen 
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paikalle. Kirkkoherra S. Porthan veisasi virren kouluhuoneessa ja lausui 
rukouksen. Sen jälkeen hän piti avauspuheen, jossa hän selvitti kansakoulun 
tarpeellisuutta. Puheessaan Porthan hälvensi epäluuloa siitä, että kansakoulu 
kasvattaisi työtä vieroksuvia ”joutavia herroja”. Perusteluksi hän esitti esi-
merkkejä muista maista. Porthan muistutti, että lapset ovat onnellisia, kun 
saavat käydä koulua ja oppia siellä ennen kaikkea tuntemaan Jumalaa. Hänes-
tä sivistyneen ihmisen kuuluu elää kunnollisena kansalaisena ja elättää itsen-
sä työllään. Hän kiitti sahan isäntää koulusta. Sahan omistaja Kohlström 
sanoi, että hän halusi alueensa lapset kouluun. Hän lupasi myös, että loitom-
malla asuvat ihmiset saisivat asunnon sahalta ja myös lapset, jotka eivät kuu-
luneet hänen alustuskuntaansa, saivat tulla kouluun. Puheiden jälkeen juhla-
vieraat astuivat sisälle rakennukseen, jossa saivat kokea ”herrasväen hyvän-
tahtoisuutta”.464 Kirkkoherra Porthanin puheessa tiivistyi kansakoulun tavoite 
kasvattaa ahkeria, itsellisiä ja kuuliaisia kansalaisia, jotka eivät siirtyisi pois 
säädystään.  

Suovun ruukin kansakoulun erityispiirteenä oli sen tehdaskoulutausta. 
Kohlströmillä oli patriarkaalinen näkemys omasta asemastaan työntekijöitä ja 
heidän perheitään kohtaan. Kansakoulun järjestäminen omien työntekijöiden-
sä lapsille voidaan katsoa kuuluneen isäntävallan traditioon, mutta myös 
tarpeeseen uusintaa työvoimaa kehittyvän teollisuuden käyttöön. Kansakou-
lusta tuli köyhän kansan koulu, koska sen oppilaat tulivat tilattomasta väes-
töstä. Mahdollisesti myös sosiaalisella kontrollilla oli sosiaalinen tilaus, kos-
ka lasten määrä oli ruukin alueella niin suuri.  

Tehdaskoulut olivat riippuvaisia taloudellisista suhdanteista. Sahan toi-
minnan hiipuminen taloudellisten vaikeuksien takia merkitsi koulun rahoi-
tuksen vaikeutumista ja lopulta koulun sulkemista kevätlukukauden lopussa 
vuonna 1878. Koulun toiminta käynnistyi uudelleen, kun julkisista varoista 
myönnettiin 400 markkaa vuodessa opettajattaren palkkaamiseen.465 Suovun 
sahan koulu lakkasi lopullisesti toimimasta vuonna 1886.466 Tätä taustaa vas-
ten voidaan todeta, että kansakouluasetuksen säätäjien kaukokatseisuus, kos-
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ka he olivat heti alusta alkaen päättäneet rakentaa kansakouluverkon valtion-
avun ja kunnallisen rahoituksen varaan. Yksityiskoulut sallittiin, mutta niiden 
varaan ei suunniteltu koko maan kattavan kansakouluverkon rakentamista.  

 
Vaikutukset 

Kansakouluntarkastajien tekemä ensimmäinen tarkastuskertomus Suovun 
kansakoulusta löytyy vasta lukuvuodelta 1880–1881 ja viimeinen vuodelta 
1885–1886, vaikka koulu alkoi toimia jo vuodesta 1874. Ilmeisesti maaseu-
dun tarkastajaresurssien vähäisyyden takia yksityiskoulujen tarkastusta ei 
pidetty alkuaikoina niin tarpeellisena kuin kunnan koulujen tarkastusta.  

Koulun oppilaiden määrä vaihteli. Lukuvuonna 1880–1881 oppilaita oli 
28, mutta seuraavana vuonna määrä nousi 40 oppilaaseen. Nousu oli kuiten-
kin hetkellinen ilmiö, sillä oppilasmäärä laski huippuluvun jälkeen. Viimeise-
nä lukuvuonna 1885–1886 oppilasmäärä oli 28. Kansakoulun oppilaista 
enemmistö oli 11-vuotiaita. Nuorimmat oppilaat olivat seitsemänvuotiaita ja 
vanhimmat 15-vuotiaita.467 Sukupuolen mukaan tarkasteltuna tyttöjen määrä 
väheni tarkasteluaikana 10 oppilaaseen. Useana lukuvuonna tyttöjä oli vain 
puolet poikaoppilaiden määrästä. Tyttöjen aliedustus oli poikkeuksellista 
Kuopion maalaiskunnassa. Poikaoppilaiden lukumäärä vaihteli, mutta he säi-
lyttivät asemansa oppilaiden enemmistönä.468  

 
Taulukko 11. Suovun kansakoulun oppilasmäärä vuosina 1880–1886 
 

Lukuvuosi pojat tytöt yhteensä 

1880–1881 14 14 28 

1884–1885 22 11 33 

1885–1886 18 10 28 

Lähde: Maalaiskansakoulujen vuosikertomus Kuopion lääni Suovun ruukin kansakoulu vuodelta 
1880–1886.  
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Kansakouluntarkastajien raportit kertovat oppilaiden sosiaalisista taustoista 
vuosilta 1882–1886 sen. Raporteissa lukumäärät eivät vastaa oppilaiden 
lukumääriä. Ilmeisesti kaikkien lasten taustoja ei tiedetty, tai he olivat ehti-
neet jo lopettaa kansakoulun kyseiseltä vuodelta. Enemmistö koulun oppilais-
ta tuli tilattomista perheistä, mikä heijasti alueen väestöpohjaa. Lukuvuonna 
1882–1883 talollisia oppilaita oli kahdeksan, ja tilattomia oppilaita oli 16. 
Seuraavana vuonna tilattomien lasten määrä oli peräti 12-kertaa suurempi 
kuin talollisten lasten määrä. Vaikka koulu oli ruukin koulu, siellä opiskeli 
vain pari tehtaan työväen lasta.469  

 
Taulukko 12. Suovun kansakoulun oppilaiden sosiaalinen tausta vuosina 1882–1886 
 

Lukuvuosi virkamiehiä, tehtailijoi-
ta, kauppiaita 

talollisia tehtaan-
työväkeä

tilaton rahvas, 
torpparit 

1882–1883 0 8 3 16 
1884–1885 0 2 1 24 
1885–1886 0 4 1 18 

Lähde : Maalaiskansakoulujen vuosikertomus Kuopion lääni Suovun ruukin kansakoulu vuosilta 
1882–1886. 

 
Taulukko 13. Suovun kansakoulun oppilaiden koulunkäyntiaika vuosina 1882–1886 
 
 Vuorokautta / prosentteina 
Lukuvuosi  enintään 90 91–120 121–150 yli 151 

1882–1883 0 3 13 84 
1884–1885 6 6 3 85 
1885–1886 14 0 25 61 

Lähde: Maalaiskansakoulujen vuosikertomus Kuopion lääni Suovun ruukin kansakoulu vuosilta 
1882–1886. 

 
Koulunkäynnin säännöllisyyttä ja kestoa voi tarkastella vuosikertomusten 
valossa. Oppilaiden koulussa käynti oli säännöllistä, sillä 84 prosenttia oppi-
laista kävi koulua yli 151 päivää. Poikkeuksen muodosti koulun viimeinen 
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lukuvuosi 1885–1886, jolloin luku tipahti 61 prosenttiin.470 Ilmeisesti sahan 
toiminnan hiipuminen sai perheet muuttamaan uusien työmahdollisuuksien 
ääreen. 

Kun tarkastelee 1800-luvun puolivälin kouluverkkoa huomaa, että use-
alla koululla oli tehdaskoulutausta. Koulujen perustajina ja tukijoina oli teol-
lisuudenharjoittajia, tehtaanpatruunoita ja heidän perheenjäseniään.471 Suo-
vun ruukin koulu oli tehdaskoulu ja sen perustamiseen saattoi innostaa lähis-
töllä Nilsiässä aiemmin perustettu Strömsdahlin ruukin koulu. Ruukin omis-
taja Danomareff oli perustanut koulun ruukin työmiesten lapsille, ja opettaja-
na toimi pappismies, joka velvoitettiin pitämään jumalanpalvelus juhlapäivi-
nä ja ainakin kerran kuukaudessa. Patruuna kantoi vastuuta jopa alueen kir-
kollisten juhlien järjestämisestä. Koulu alkoi kiinteänä vuoden 1862 loka-
kuussa. Tarkoitus oli ollut se, että lapset kävisivät koulua säännöllisesti. Kun 
vanhemmat kutsuttiin koolle, ilmeni, että vain 20 oppilasta oli käynyt koulua 
säännöllisesti, 18 oppilasta oli käynyt koulua joka toinen päivä ja 15 joka 
kolmas viikko. Kaikista kouluun tulleista vain 14 oli osannut lukea kirjaa, 
joten lukuvuosi oli mennyt sisäluvun opettamiseen. Opiskelun haittoina oli-
vat siten olleet taitamattomuus ja koulunkäynnin epäsäännöllisyys. Artikke-
lissa todettiin, että koulun vaikutus oli ollut lapsiin vähäistä.472  

Nilsiän ruukin koulutoimintaa on vaikeata verrata Suovun ruukin koulu-
toimintaan, sillä tilastotietojen ajallinen ero on yli 10 vuotta ja kansakou-
luasetus säädettiin vasta vuonna 1866. Nilsiän ruukin koulun toimintaa voi 
paikallisella tasolla verrata Haapalahden kansakoulun alkuvaikeuksiin. Mo-
lemmissa kouluissa perheiden sitoutuminen lastensa koulunkäyntiin jäi arvi-
oitua heikommaksi. Nilsiän kohdalla yksi syy kouluinnostuksen laantumiseen 
oli lasten heikko osaaminen, sillä vanhemmat olivat lyöneet laimin lastensa 
kotiopetuksen. Kun tutkitaan alueen rippikirjoja ja piispantarkastuksen ra-
portteja, voidaan todeta vanhempien luku- ja kirjoitustaidon heikko taso. 
Vanhempien oli vaikeata opettaa lapsilleen enemmän kuin he itsekään osasi-
vat. Tästä syystä ensimmäinen kouluvuosi hupeni sisäluvun opettamiseen. 
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Syrjäisen maaseudun todellisuus erosi pääkaupungin komiteatodellisuudesta, 
jossa kansakouluasetusta laadittiin. Asetuksessa kansakouluopetus laadittiin 
rakentuvaksi kotiopetuksen päälle.  

Kuopion läänin ensimmäisiä tehdaskouluja olivat vuosina 1865–1866 
avatut Warkauden ruukin poikakoulu, Sorsakosken sahan koulu edellä maini-
tun Strömsdalin ruukin koulun lisäksi. Lukuvuonna 1867–1868 käynnistyivät 
Warkauden tehtaan tyttökoulu ja Wärtsilän tehtaan poikakoulu. Karttulan 
Sourun sahan koulu aloitti toimintansa lukuvuonna 1870–1871.473 Ruukeilla 
suhtauduttiin vakavasti lasten kouluttamiseen. Usein työntekijöiden työn-
saannin ehtona oli lasten laittaminen kouluun. Ehtoa saatettiin tiukentaa sa-
konuhalla.474 

Suovun koulua edelsi siten kuusi tehdaskoulua Kuopion läänin alueella. 
Voidaan olettaa, että tehtailla uudet tekniset keksinnöt, työvälineet ja erikois-
tuneet työtehtävät loivat koulutuksen tarvetta, mutta myös madalsivat kyn-
nystä kulttuuristen innovaatioiden omaksumiseen. Koulujen toiminnan järjes-
täminen oli kallista, joten kansakoulujen perustaminen vaati pääomia. Niitä 
oli kerääntynyt vain patruunoille ja suurtilallisille. Kuopion maalaiskunnassa 
M. Kohlström oli ensimmäinen yksityisen kansakoulun perustaja. 

 

Kyläkokousaktiivisuus tuottaa kiinteän kansakoulun pitäjän 
pohjoisosaan Kasurilaan 

 
Tausta 

Taulukko 8:n perusteella Kasurila oli iso kylä. Sen väkiluku oli toiseksi suu-
rin taulukon 25 kylästä. Talollisia oli kymmenesosa asukkaista ja tilattomia, 
torppareita, lampuoteja, vuokraajia ja mäkitupalaisia oli noin kolmasosa 
asukkaista. Työväestöä, johon kuuluivat rengit, piiat ja työläiset, oli hieman 
alle puolet kyläläisistä. Kurjalistoa oli Kasurilassa lähes 15 prosenttia kylän 
väestöstä475 ja määrä oli kolmanneksi suurin taulukon kylistä. Kasurilan väes-
töstä ihmiset, joilla ei ollut suhdetta maahan, muodostivat yli 58 prosenttia 
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kylän väestöstä. Yhteiskunnallinen osallistuminen ja varallisuus olivat siten 
keskittyneet Kasurilassa hyvin pienelle talollisisäntien ryhmälle. Vuonna 
1901 talollisia oli Kasurilassa kaikista ruokakunnista alle 16 prosenttia, tilat-
tomia ruokakuntia oli alle 20 prosenttia ja työmiesruokakuntia oli noin 65 
prosenttia.476  

Vuonna 1901 Kasurilassa oli 42 tilaa. Suurin tila oli Iivola. Lähes puolet 
tiloista olivat alle 100 hehtaarin tiloja, sillä tiloja oli runsaasti jaettu ja yhdis-
tetty toisiin tiloihin. Monilla tiloilla oli viljeltyä peltoa kolmesta neljään heh-
taariin. Kylän torppareilla oli viljeltävänä peltoa neljästä viiteen hehtaariin, 
joten heidän eronsa moniin pientilallisiin oli vähäinen. Lampuotien tilat oli-
vat torpparien tiloja hieman isommat. Poikkeuksena oli lampuodin leski 
Hanna Räsänen, joka viljeli 12 hehtaaria peltoa ja omisti 10 lehmää.477 Voi-
daan todeta, että talolliset oli hyvin heterogeeninen ryhmä. Vauraat talolliset 
tarvitsivat runsaasti työvoimaa, ja myös sen tähden sosiaaliset erot alueella 
olivat suuret. 

Lukutaidon taso kyläläisten parissa oli vaatimatonta. Kasurilan rippikir-
joihin on merkitty vuosina 1874–1880 yhteensä 1 033 henkilön lukutaidon 
taso. Kyläläisistä 76,5 prosenttia osasi tavata ja heidän sisälukutaitonsa oli 
välttävä. Heikkoja osaajia oli vain kaksi prosenttia. Kehvon tavoin heikko 
lukutaito oli yleistä iäkkäimpien ihmisten parissa. Nuoremmalla väestöllä oli 
parempi lukutaito.478 Ilmeisesti tämä heijasti kansanopetuksen tehostumista. 

 
Toimijat 

Kasurilassa järjestettiin kyläkokous vuoden 1876 alussa. Kokouksen alussa 
Edvin Nylander piti esitelmän kansan sivistyksen merkityksestä, ja luennon 
jälkeen hän halusi neuvotella kokousväen kanssa kansakoulun rakentamisesta 
kylään. Paikalle oli kertynyt yli 200 ihmistä, ja tilaisuuden tunnelma oli in-
nostunut. Haapalahden kansakoulun johtokunnan jäsenet olivat tarkastelleet 
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sopivia rakennuspaikkoja uudelle koululle, ja sellainen oli löytynyt Siilinjär-
ven rannalta. Kokouksessa kerättiin lahjoituslupauksia osallistujilta. Edvin 
Nylander lupasi rakennettavalle koululle kalkin Jynkän kalkkiruukilta, ja 
läänin arkkitehti lupasi ilmaiseksi jättää koulun piirustukset. Säätyläiset in-
nostivat talonpoikia tekemään lahjoituksia kansakoulun hyväksi. Rakennus-
materiaalilahjoituksia tuli runsaasti. Tilaisuuden päätteeksi Nylander lupasi 
viedä asian viipymättä kuntakokouksen käsittelyyn.479  

Kasurilan kyläkokous oli ensimmäinen kansakoulun perustamisen 
vuoksi järjestetty kokous. Paikalle kerääntyi runsaasti asiasta kiinnostuneita. 
Osallistumisoikeutta ei rajoitettu varallisuuden tai sosiaalisen aseman perus-
teella. Lisäksi kaikki osallistujat olivat yhdenvertaisia. Kokouksen kulkua 
ohjasivat kuitenkin säätyläiset. Kokoukseen osallistujilta haluttiin saada tuki, 
mikä lopulta mahdollistaisi kiinteän kansakoulun rakentamisen kylään. Tässä 
ilmenee ensimmäisen kerran kuinka paikallisella tasolla eri sosiaalisryhmistä 
tulevat ihmiset ryhtyivät yhteistyössä perustamaan kansakoulua. Kansalais-
toiminta virisi kylässä. Kansakoulun perustaminen antoi kyläläisille syyn 
osallistua päätöksentekoon.   

Pohjoisen piirin kansakouluasia tuli nopeasti kuntakokouksen asialistal-
le. Kokouksessa kerrottiin, että Kasurilan kyläläiset halusivat rakentaa kiinte-
än koulurakennuksen. Koulun toimimista vuokratiloissa pidettiin koulutoi-
melle haitallisena. Kyläkokouksessa oli esitelty koulun rakennuspaikkamaa. 
Adam Kinnunen oli luvannut myydä maa-alueen seurakunnalle 1 700 mar-
kalla.480 Kuntakokouksessa ehdotettiin, että koulukassasta annettaisiin 5 000 
markkaa kansakoulun rakentamiseen. Ehdotus herätti vastustusta, sillä tontin 
sijaintia ei pidetty tarpeeksi hyvänä. Paremmaksi paikaksi koulun sijainnille 
nähtiin tuomiorovastin pappilan läheisyys. Tämän sijainnin katsottiin koros-
tavan koulua pitäjän ainoana yhteisenä kouluna, sillä kirkotkin sijaitsivat 
keskellä kylää. Kiista syveni ja vastustajat sanoivat, että he eivät auta ”vähäl-
läkään” niitä, jotka tahtovat rakentaa koulun Kasurilaan. He eivät vastusta-
neet rahan myöntämistä Kasurilan kansakoulun rakentamiseen, kunhan heitä 
ei ”erityisillä maksuilla vaivata”. Kuntakokouksessa kansakoulun johtokunta 
valtuutettiin ostamaan katsottu maa-ala. Koulun tuli valmistua vuoden päästä 
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syksyllä 1876.481 Tässä kokouksessa sai jo alkunsa kehitys, joka synnytti 
kylien keskinäisen kilvan kansakoulujen perustamisesta.  

 
Vaikutus 

Alle 16-vuotiaita lapsia asui Kasurilassa 242 henkilöä vuonna 1875. Kylässä 
oli kolmanneksi eniten lapsia tarkasteltavien kylien joukossa.482 Voidaan 
olettaa, että kouluikäisten lasten runsaus osaltaan loi tarvetta järjestää kylän 
kouluolot ja perustaa kansakoulu kylään. Kun Haapalahden kansakoulu siir-
tyi Kasurilaan, kansakoulun oppilasmäärän nousi 77 oppilaaseen, ja siitä 
muodostui suurkoulu. On kuitenkin huomattava se, että kylän lapsimäärä oli-
si mahdollistanut paljon runsaamman oppilasmäärän. Kyläläisten kansakou-
luinnostus laantui muutaman vuoden kuluttua, mikä ilmeni oppilasmäärän 
vähentymisenä. Oppilasmäärä laski 1880-luvulla reiluun 70 oppilaaseen ja 
1890-luvulla lähes 60 oppilaaseen. Piirijakoasetuksen säätämisestä vuosisa-
danvaihdetta kohden oppilasmäärä alkoi kasvaa voimakkaasti. Kasvuvauhti 
oli vuosittain jopa parikymmentä oppilasta. Suurimmillaan oppilasmäärä oli 
lukuvuonna 1901–1902, jolloin oppilaita oli 128. Piirijakoasetuksen säätämi-
nen synnytti vilkkaan keskustelun kansakoulun tärkeydestä, mikä osaltaan 
selittää ihmisten valveutumista hankkia koulutusta ja mahdollistaa koulu-
opinnot lapsilleen. Asetuksen ansiosta 1900-luvulla perustettiin kuntaan run-
saasti kansakouluja, jolloin syrjäiset kylät saivat oman koulunsa. Kansakou-
lujen lukumäärän kasvu ja oppilaiden hakeutuminen lähikouluun saattoi olla 
syynä siihen, että Kasurilan kaltaisen keskuskoulun oppilasmäärä alkoi las-
kea lukuvuoden 1905–1906 jälkeen. Oppilasmäärä väheni 75 oppilaaseen tar-
kastelujakson viimeisenä vuonna.483  

Kun tarkastellaan oppilasmäärän kehitystä sukupuolinäkökulmasta, en-
simmäisinä vuosina pojat muodostivat oppilaiden enemmistön. Tilanne alkoi 
muuttua. Poikaoppilaiden määrä väheni ja tyttöjen määrä kasvoi. Lukuvuon-
na 1882–1883 tyttöjen määrä ylitti ensimmäisen kerran poikien määrän. 
Vuodesta 1890 vuoteen 1896 pojat muodostivat jälleen oppilaiden enemmis-
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tön. Piirijakoasetuksen ajankohtaan sijoittuva oppilasmäärän nousu kasvatti 
yhtä voimakkaasti molempien sukupuolten osuutta. Kun koulun oppilasennä-
tys lyötiin rikki 129 oppilaalla, tyttöjä oli 64 ja poikia oli 65. Oppilasmäärien 
väheneminen 1900-luvun alussa kohdistui voimakkaimmin tyttöoppilaisiin. 
Tarkastelujakson lopussa tyttöjä oli enää 33 ja poikia 42.484   

 
Taulukko 14. Kasurilan kansakoulun oppilasmäärä vuosina 1877–1908 
 

Lukuvuosi pojat tytöt yhteensä 

1877–1878 43 34 77 
1879–1880 43 36 79 
1889–1890 36 30 66 
1899–1900 48 50 100 
1907–1908 42 33 75 

Lähde: Maalaiskansakoulujen vuosikertomus Kuopion läänin Kasurilan kansakoulun lukuvuosil-
ta 1877–1908. 

 
Kasurilan kylän kaikista lapsista vuonna 1875 talollisten perheiden lapsia oli 
noin yhdeksän prosenttia, tilattomien perheiden lapsia lähes 43 prosenttia ja 
työväestön lapsia melkein 39 prosenttia. Kurjalistoon kuuluvia lapsia oli noin 
yhdeksän prosenttia.485 Kun vähäosaisiksi lasketaan työväestön ja kurjaliston 
lapset, heidän yhteenlaskettu määränsä teki lähes puolet kylän kaikista lapsis-
ta. Tilastoista nousee esille kysymys, minne nämä lapset hävisivät vuosiker-
tomuksista. Vuosikertomusten ja henkikirjojen vertaamisen ongelma on siinä, 
että vuosikertomuksissa niputettiin yhdeksi ryhmäksi torpparit, vuokraajat, 
mäkitupalaiset ja tilojen työvoima, vaikka kylän tasolla näiden ryhmien sosi-
aalinen ja ekonominen asema erosi suuresti toisistaan. Toinen ongelma on se, 
että vuoden 1900 henkikirjassa ei mainita enää työväestöä, vaan puhutaan 
loisväestöstä.  

Kasurilan kansakoulu oli köyhän väestön koulu. Oppilaiden enemmistö 
kuului perhetaustaltaan tilattomaan väestöön. Lukuvuonna 1881–1882 tilat-
toman rahvaan lapsia oli koulun oppilaista 64 prosenttia ja seuraavana luku-
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vuonna heitä oli jo 79 prosenttia. Tilattoman rahvaan sosiaaliseen ryhmään 
kuuluvat lapset olivat enemmistö jokaisena lukuvuonna, vaikka heidän mää-
ränsä vaihteli voimakkaasti. Tämä vaihtelu selittää oppilasmäärän voimak-
kaan vaihtelun. Talollisten lasten koulunkäynti oli vakaata. Molempien sosi-
aaliryhmien määrä kasvoi piirijakoasetuksen säätämisen aikaan. Erityisesti 
tilattoman väestön lasten määrä kasvoi. Huippuvuonna se oli 87. Kun koulun 
oppilasmäärä alkoi laskea 1900-luvulla, lasku kohdistui niin talollisiin kuin 
tilattomiin.  

Tilattomien perheiden tytöt ja pojat muodostivat oppilaiden enemmis-
tön, jos sosiaaliryhmiä tarkastellaan sukupuolinäkökulmasta. Ainoa poikkeus 
löytyy lukuvuodelta 1883–1884, jolloin talollisten tyttäriä oli koulussa reilus-
ti enemmän kuin tilattomien perheiden tyttäriä. Vaikka koulun enemmistönä 
olivat tilattomien perheiden lapset, talollisten lapsia oli kuitenkin suhteelli-
sesti enemmän kuin muiden sosiaaliryhmien lapsia.  

Vuosisadan vaihteesta alkaen oppilaiden sosiaalinen tausta laajeni. Uu-
deksi ryhmäksi tulivat tehtaan työväen lapset. Tämä ryhmä kasvoi suhteelli-
sesti yhtä suureksi talollisten ryhmän kanssa. Tarkastelujakson viimeisinä 
vuosina kansakoulua kävi myös tehtailijoiden, virkamiesten ja kauppiaiden 
sosiaaliryhmään kuuluvia lapsia,486 jotka olivat aina poikia. Ilmeisesti sääty-
läistytöt kasvatettiin erillään muista ryhmistä, kuten myös useimmat sääty-
läispojat.  

 
Taulukko 15. Kasurilan kansakoulun oppilaiden sosiaalinen tausta vuosina 1881–
1908 
 

Lukuvuosi virkamiehiä, tehtailijoi-
ta, kauppiaita talollisia tehtaan-

työväkeä
tilaton rahvas, 

torpparit 

1881–1882 0 14 1 27 
1889–1890 0 16  0 37 
1899–1900 0 29  6 55 
1907–1908 1 10 14 50 

Lähde: Maalaiskansakoulujen vuosikertomus Kuopion läänin Kasurilan kansakoulun lukuvuosil-
ta 1881–1908. 
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Kasurilan kansakoulussa oppilaiden koulunkäynti oli 1880-luvulla epäsään-
nöllistä. Useana vuonna oppilaista alle 50 prosenttia suoritti yli 151 päivää 
koulua. 1890-luvulle tultaessa yli 151 päivää koulua suorittavien oppilaiden 
määrä kasvoi 60 prosentin tuntumaan. Piirijakoasetuksen säätämisen aikaan 
koulunkäynti säännöllistyi merkittävästi. Uudeksi mittariksi 1900-luvun 
alussa otettiin yli 181 päivää. Kun siihen lisättiin yli 151 päivää käyneet op-
pilaat, koulun käynnin säännöllisyys nousi parhaimmillaan 90 prosenttiin. 
Ensimmäiset päästötodistukset myönnettiin neljännen lukuvuoden lopussa. 
Hyvin harva oppilas suoritti koko kansakoulukurssin. Päästötodistusten 
myöntäminen säännöllistyi 1890-luvulla ja vuosisadan vaihteessa myönnet-
tiin vuosittain lähes parikymmentä päästötodistusta. Kansakoulun aloittanei-
den määrä oli kuitenkin moninkertainen kansakoulun päästötodistuksen saa-
neiden määrään.487 
 
Taulukko 16. Kasurilan kansakoulun oppilaiden koulunkäyntiaika vuosina 1883–
1908 
 

 vuorokautta / prosentteina 

Lukuvuosi  enintään 90 91–120 121–150 151–180 yli 181 
1883–1884 18 13 7 62  
1889–1890 27 11 9 53  
1899–1900 1 1 28 70  
1907–1908 7 7 15 39 33 

Lähde: Maalaiskansakoulujen vuosikertomus Kuopion läänin Kasurilan kansakoulun lukuvuosil-
ta 1883–1907. 

 
Kun mietitään, miten talonpoikien konservatiivinen, kansakouluja vastustava 
linja murtui ja miten se ajoittui, voidaan Kuopion maalaiskunnan kohdalla 
muutoksen nähdä käynnistyneen Kasurilan kansakoulun rakentamisen yhtey-
dessä. Kasurilan kansakoulun perustamisen erityispiirteenä oli se, että talon-
pojat tekivät perustamispäätöksen, mutta säätyläiset ohjasivat taustalla perus-
tamisprosessia. Merkittävä vaikuttaja tässä prosessissa oli Nylander. Koulus-
ta tuli vähävaraisen kansan koulu. Kansakoulu vakiinnutti asemansa, kun ih-
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miset pääsivät selville kansakouluopetuksen hyödystä. Kasurilan kansakou-
lusta kasvoi suuri koulu. Vuosisadan vaihteessa koulun johtokunnan oli anot-
tava kuntakokoukselta lisäopettajan palkkaamista kansakouluun suuren oppi-
lasmäärän takia. Kuntakokous suostui pyyntöön. Päätös vahvisti myös ajatus-
ta jakaa piiri tulevaisuudessa kahtia ja rakentaa alueelle toinen koulu.488 

 

Vehmasmäki vie voiton länsipiirissä  
 

Tausta  

Taulukko 8:n perusteella Vehmasmäki oli kolmanneksi suurin kylä. Se oli 
myös talollisvaltainen kylä, sillä talollisia oli lähes kolmasosa, tilattomia oli 
melkein neljännes, ja työväestöä oli reilu kolmasosa. Lisäksi kylässä oli kur-
jalistoa lähes kahdeksan prosenttia väestöstä.489 Vehmasmäellä oli 52 tilaa, 
joista Lilja, Rantala ja Lassila olivat jokainen kooltaan yli 400 hehtaaria. 
Valtaosa tiloista oli kuitenkin alle 100 hehtaaria. Kylässä oli ainoastaan yksi 
tila, jossa oli 10 hehtaaria viljeltyä peltoa. Muiden tilojen pellot olivat sitä 
pienempiä, ollen kooltaan yleensä neljä hehtaaria. Poikkeuksellisesti joillakin 
talollisilla peltoala oli puoli hehtaariin.490 Torppareiden viljellyt peltopinta-
alat olivat pienet, usein vain 0,75 hehtaaria. Tämä torpparien viljelemien pel-
tojen pienuus oli tavallaan suhteessa talollisten viljeltyjen peltojen pienuu-
teen. Talollisia oli kaikista ruokakunnista 36, tilattomia 31 ja työmiesruoka-
kuntia 83 eli yli puolet. Muita ruokakuntia kylässä olivat mm. ratavahdin, 
opettajan, suutarien ja kauppiaan ruokakunnat. Työmiesruokakuntien suureen 
määrään vaikutti osaltaan alueella sijaitseva Kymin tehdas Oy.491 Vuonna 
1875 sosioekonomisten ryhmien koot olivat lähellä toisiaan moniin muihin 
kyliin verrattuna, mikä kertoo että tilat olivat pieniä ja työvoimantarve oli 
vähäistä. Kun vuoden 1901 työmiesruokakuntien määrää vertaa talollisten ja 

                                                           
488 MLK pöytäkirja 10.8.1901; 5.7.1902. KU.MLK.KUN.ARK.KKA. 
489 Vuoden 1875 henkikirja. KA. 
490 Kuopion lääni tietoja kaikista Kuopion maaseurakunnassa 1.9.1901 asuvista ruokakunnista 

ja niiden taloudellisista oloista. KU.MLK.KUN.ARK.KKA.Vehmasmäellä asui 36 talollista, 
seitsemän lampuotia ja neljällä tilalla ei ollut asukkaita.  

491 Kuopion lääni tietoja kaikista Kuopion maaseurakunnassa 1.9.1901 asuvista ruokakunnista 
ja niiden taloudellisista oloista. KU.MLK.KUN.ARK.KKA. 
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tilattomien peltoviljelmien pienuuteen, voidaan päätellä työmiesruokakuntien 
taloudellisten olosuhteiden olleen melko niukat. 

 

 
Kuvassa on Vehmasmäen kansakoulu. Kansakoulunopettaja J.B.Airaksinen kohosi merkittäväksi 
vaikuttajaksi kylässä ja koko Kuopion maalaiskunnassa. Museovirasto. 

 
Toimijat 

Kuopion maalaiskunnan kuntakokouksessa oli vuonna 1877 vuorossa kansa-
koulun perustaminen pitäjän länsipuolelle. Ehdotusta vastustettiin sillä perus-
teella, että läntinen piiri ei tarvinnut omaa kansakoulua, koska alueen lapset 
saattoivat käydä Suovun sahan yksityistä kansakoulua tai Kasurilan koulua. 
Talollisten siirtyminen kansakouluaatteen kannattajiin oli kuitenkin alkanut. 
Keskustelun jälkeen päätettiin valita komitea, joka selvittäisi kyläkuntien 
kannat kansakoulun perustamiseen. Vastustuksen takia kuntakokous halusi 
talonomistajilta varman suostumuksen ja tiedon, mitä uhrauksia he olisivat 
valmiita tekemää kansakoulun puolesta.492  

Länsipiirin tilanne kiristyi koulukilvaksi kolmen kylän, Hirvilahden, 
Vehmasmäen ja Hiltulanlahden välillä. Lopulta kaikki kylät saivat oman 
kansakoulunsa, mutta saantitavat olivat erilaiset. Tammikuun kuntakokouk-
sessa M. Kohlström antoi kirjallisen lupauksen antaa maata ja tarpeita, jos 
kansakoulu perustettaisiin hänen tilalleen Hirvilahden kylään. Samainen 
Kohlstöm oli perustanut aiemmin koulun Suovun sahalle. Lisäksi hän toimi 
kuntakokouksen puheenjohtajana vuosina 1877–1880. Kohlströmin aloittees-
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ta sisuuntunut lautamies Airaksinen teki samat lupaukset, jotta koulu perus-
tettaisiin Pellesmäen kylään. Kuntakokous päätti lykätä rakentamispäätöstä, 
jotta saataisiin selvitetyksi, mihin kylään koulu olisi parasta perustaa.493 Län-
sipiirin koulupaikan päättämistä varten perustettiin komitea, jossa olivat 
jäseninä W. V. Wiik, Rainin ja Nylander.494 Koulun perustamisessa turvau-
duttiin jo toistamiseen komiteatyöskentelyn apuun, jotta päätös saisi mahdol-
lisimman laajan tuen taakseen. 

Länsipiirin koulu päätettiin kuntakokouksessa perustaa Vehmasmäelle, 
sillä Marja Pelkonen ja August Kekkonen lahjoittivat koulua varten viisi 
tynnyrinalaa maata. Lisäksi opettajan kahdelle lehmälle luvattiin oikeus käyt-
tää tilan laidunta. Ensimmäisen kerran koulun perustamisen perusteluissa 
mainittiin syyksi myös oppilasmäärä. 150 lasta voisi käydä koulua kotoa 
käsin, ja alueella olisi runsaasti kortteeripaikkoja.495 Tavasta lahjoittaa kansa-
koululle maa-alue tuli suosittu keino saada kansakoulu rakennetuksi omaan 
kylään. Kun länsipiirin kansakoulun sääntöehdotus luettiin kuntakokoukses-
sa, Hirvilahden, Niemisjärven ja Lamperilan kyläläiset halusivat pöytäkirjaan 
merkittävän, että he eivät aio osallistua perustettavan kansakoulun rakenta-
miskustannuksiin eivätkä muihin koulun kustannuksiin.496 Kuten Kasurilan 
kohdalla jo ilmeni, kansakoulun perustaminen muodostui kylien keskinäisek-
si kilvaksi ja hävinnyt osapuoli irtisanoutui kilvan voittaneen koulun perus-
tamisesta. Tämä toiminta kertoi kunnallisen- ja kylätason päätöksenteon 
ristiriidasta. Samalla se kertoi kansalaistoiminnan kehittymisestä siten, että 
ihmiset eivät tyytyneet vain osallistumaan ja tukemaan kuntakokouksen pää-
töksiä. Ihmiset alkoivat kyseenalaistaa kuntakokousten päätösten sitovuuden.   

Vehmasmäen kansakoulun johtokuntaan valittiin lukuvuonna 1884–
1885 tohtori Nylander, G.Ranin, taloudenhoitaja V.U.Wiik, herrastuomari 
A.An…. (nimi epäselvä alkuperäislähteessä)497 ja talonpoika A.Korhonen. 
Henkilöt olivat lähes samat kuin komiteassa, joka oli päättänyt koulunpaikas-

                                                           
493 MLK pöytäkirja 26.1.1878. KU.MLK.KUN.ARK.KKA. 
494 MLK pöytäkirja 31.5.1879. KU.MLK.KUN.ARK.KKA. Wiik toimi kuntakokouksen pu-

heenjohtajana vuonna 1880. 
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ta. Senaatille lähetetyssä anomuksessa esitettiin kuntakokousten päätökset ja 
selvitettiin, miten lasten alkuopetus oli hoidettu kylässä. Seurakunnassa oli 
toiminut kiertävä koulumestari 30 vuotta. Tässä menettelyssä ilmeni kes-
kushallinnon ja kunnan välinen vallankäyttö. Tutkittuaan asiakirjat keisarilli-
nen senaatti päätti myöntää palkka-avustuksena opettajalle 600 markkaa ja 
opettajattarelle 400 markkaa. Avustus tuli maksaa, kun koulut aloittaisivat 
toimintansa säädetyin oppilasluvuin. Kouluylihallituksen tehtäväksi tuli vielä 
vahvistaa ehdotus koulun ohjesäännöksi, tarkastaa ja hyväksyä koulun johto-
kunnan lähettämät kouluhuoneistojen piirustukset.498  

Vehmasmäen kansakoulun pitkäaikainen opettaja oli J.B. Airaksinen. 
Hän kohosi kylän ja Kuopion maalaiskunnan merkittäväksi vaikuttajaksi. 
Airaksinen toimi Vehmasmäen kansankoulun opettajana vuosina 1884–1914, 
ja kuntakokouksen puheenjohtaja hän oli vuosina 1892–1905. Hänen puheen-
johtajuuskautensa päättyi vuoden 1905 suurlakkoviikolla, kun hänet erotettiin 
kunnallisista luottamustehtävistä myöntyväisyyssuunnan kannattamisen ta-
kia. Airaksisella oli vankka suosio kotikylässään. Vuoden 1907 eduskunta-
vaaleissa suomalainen puolue ei kerännyt paljoa ääni maalaiskunnasta, mutta 
poikkeuksen muodosti Vehmasmäeltä ääniä kerännyt Airaksinen.499  

Airaksisen elämäntyössä näkyi kunnallisen päättäjän sitoutuminen oman 
alueensa kehittämiseen. Airaksisen perinnönjaossa julkaistiin lahjakirja, jolla 
oli perustettu 500 markan rahasto Vehmasmäen kansakoulua varten. Rahasto 
tuli opettajien ja koulun johtokunnan haltuun. He myönsivät siitä avustuksia 
koulun oppilaille, jotka olisivat ahkeria ja hyväkäytöksisiä.500  

 
Vaikutukset 

Vuonna 1875 Vehmasmäellä asui 257 alle 16-vuotiasta lasta. Niistä kylistä, 
joihin perustettiin kansakoulu, Vehmasmäellä oli toiseksi eniten lapsia.501 
Kouluun ilmoittautui 84 oppilasta. Kylän valintaa koulun sijaintipaikaksi oli 
perusteltu 150 kouluikäisellä lapsella. Heistä kuitenkin alle puolet ilmoittau-

                                                           
498 Keisarillisen Senaatin päätös 17.4.1873.  
499 Mönkkönen 1996, 123, 149, 154. 
500 Vehmasmäen kansakoulun kansakoulun johtokunnan kokousten pöytäkirjat 1887–1930. 

Perustamisasiakirjapaketti, lahjakirja 28.1.1914. KU.MLK.VEH.KANS.ARK.KKA.  
501 Vuoden 1875 henkikirja. KA. 
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tui kansakouluun. Kansakouluinnostus ei ollut vakiintunutta kyläläisten kes-
kuudessa, sillä ensimmäisen lukuvuoden jälkeen koulun oppilasmäärä vähen-
tyi, kuten oli tapahtunut myös Haapalahdessa ja Kasurilassa. 1890-luvulla 
oppilasmäärä liikkui noin 60 oppilaassa. Piirijakoasetuksen säätämisen ai-
kaan oppilaiden määrä kääntyi kasvuun. Vuosisadan vaihteessa koulun oppi-
lasmäärä ylitti useana vuonna 90 koululaista. Tarkastelujakson viimeisenä 
lukuvuonna oppilaita oli koulussa 92.502  

 
Taulukko 17. Vehmasmäen kansakoulun oppilasmäärä lukuvuosina 1884–1908 
 

Lukuvuosi pojat tytöt yhteensä 

1884–1885 53 31 84 
1889–1890 41 37 78 
1899–1900 44 48 92 
1907–1908 54 38 92 

Lähde: Maalaiskansakoulujen vuosikertomus Kuopion lääni Vehmasmäen kansakoulu vuosilta 
1884–1908. 

 
Oppilaiden iät vaihtelivat seitsemästä 17 vuoteen, mutta oppilaiden keski-
määräinen ikä oli 11 vuotta.503 Sukupuolen mukaan tarkasteltuna poikaoppi-
laat olivat koulun oppilaiden enemmistönä vuosisadan vaihteeseen asti. Ero 
oli suurimmillaan lähes 20 oppilasta. Kun oppilaiden määrä alkoi kasvaa 
piirijakoasetuksen säätämisen aikoihin, tyttöjen määrä kasvoi poikien määrää 
voimakkaammin. Hienoinen ero siirtyi tyttöoppilaiden eduksi lukuvuoteen 
1901–1902 asti. Tämän jälkeen poikien määrä lisääntyi ja heistä tuli jälleen 
koulun oppilaiden enemmistö.504 

Kun tarkastellaan lasten jakautumista kylän eri sosiaaliryhmien välillä, 
vuonna 1875 lapsista talollisten ryhmään kuului noin 29 prosenttia, tilattomi-
en perheiden ryhmään kuului lähes 27 prosenttia ja työväestön lapsia oli 
melkein 36 prosenttia. Kurjalistoon kuuluvia lapsia oli noin kahdeksan pro-

                                                           
502 Maalaiskansakoulujen vuosikertomus, Kuopion lääni, Vehmasmäen kansakoulun viisivuo-

tiskertomus 1890–1895. KU.PI.KA.TA.ARK.JOMA. 
503 Maalaiskansakoulujen vuosikertomus Kuopion lääni Vehmasmäen kansakoulu vuosilta 

1884–1908.KOU.ARK.KA. 
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1884–1908. KOU.ARK.KA. 
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senttia.505 Alkuvaiheessa koulun oppilaiden enemmistönä olivat talollisten 
lapset. Muutos oppilaiden sosiaalitaustassa tapahtui lukuvuonna 1889–1890, 
kun oppilaiden enemmistön perhetaustaksi tuli tilaton väestö. Talollisten 
lasten määrä vakiintui reiluun 20 lapseen. Oppilasmäärän kasvu kohdistui 
tilattoman väestön lasten määrän kasvuun. Piirijakoasetuksen säätämisen 
aikaan tilattoman väestön lasten määrä kasvoi voimakkaasti ja lukumäärä 
nousi yli 60 oppilaaseen. Viimeisenä tarkasteluvuotena tilattomia lapsia oli 
yli kolminkertainen määrä talollisten lapsiin verrattuna. 1900-luvulla tilatto-
mien perheiden tyttäriä oli lähes kaksinkertainen määrä talollisten tyttäriin 
verrattuna, ja poikien kohdalla ero oli välillä jopa yli kolminkertainen. Vii-
meisenä tarkasteluvuonna talollisten ja tilattomien perheiden tyttärien ero oli 
viisinkertainen ja poikien kohdalla ero oli kaksi ja puolikertainen.  

 
Taulukko 18. Vehmasmäen kansakoulun oppilaiden sosiaalinen tausta vuosina 1884–
1908 
 

Lukuvuosi virkamiehiä, tehtaili-
joita, kauppiaita talollisia tehtaan-

työväkeä
tilaton rahvas, 

torpparit 
1884–1885 0 37 0 23 
1889–1890 0 24 0 38 
1899–1900 1 22 2 63 
1907–1908 0 20 5 67 

Lähde: Maalaiskansakoulujen vuosikertomus Kuopion lääni Vehmasmäen kansakoulu vuosilta 
1884–1908. 

 
Talollisten tilattomien lasten lisäksi muutama oppilas tuli 1890-luvulla myös 
virkamiesten, tehtailijoiden ja kauppiaiden perheistä. Tehtaan työväestön 
perheiden lapsia tuli koulun oppilaiksi säännöllisesti vuosisadan vaihteen 
jälkeen.506 Voidaan todeta, että Vehmasmäen kansakoulu valmistui talollisten 
kouluksi, mutta muuttui köyhän kansan kouluksi. Kun vertaa oppilaiden 
sosiaalista taustaa ja henkikirjoihin merkittyä kylän sosiaalista koostumusta, 
voi todeta, että lähes 70 prosenttia kyläläisistä ja kylän lapsista kuului ”köy-
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hään kansaan”, johon voi laskea myös kurjaliston lapset. Kansakoulun oppi-
laat heijastivat tätä jakoa. 
 
Taulukko 19. Vehmasmäen kansakoulun oppilaiden koulunkäyntiaika vuosina 1884–
1908 
 

 vuorokautta / prosentteina 

Lukuvuosi enintään 90 91–120 121–150 151–180 yli 181 
1884–1885 24 4 1 71  
1889–1890 15 8 5 72  
1899–1900 10 1 3 86  
1907–1908 0 2 0 76 22 

Lähde: Maalaiskansakoulujen vuosikertomus Kuopion lääni Vehmasmäen kansakoulu vuosilta 
1884–1908. 

 
Vehmasmäen kansakoulun oppilaat sitoutuivat koulunkäyntiin. Oppilaita oli 
runsaasti, ja heti alusta alkaen yli 151 päivää kansakoulua käyneiden oppilai-
den määrä oli poikkeuksellisen korkea verrattuna Kasurilan kansakouluun. 
1880-luvulla lähemmäs 70 prosenttia suoritti koulua yli 151 päivää. 1890-
luvun loppupuolella prosenttiosuus kasvoi reiluun 80:een. 1900-luvun alku-
vuosina jo 90 prosenttia oppilaista suoritti yli 151 päivää ja yli 181 päivää 
kansakoulua. Viimeisenä tarkasteluvuonna määrä oli jo 98 prosenttia.507 En-
simmäiset päästötodistukset myönnettiin viidennen lukuvuoden lopussa. 
1890-luvun lopussa päästötodistusten määrä vakiintui reiluun kymmeneen. 

Kansakoulun perustamisen erityispiirteenä voi pitää Vehmasmäen vali-
koitumista voittajaksi kylien keskinäisessä kilvassa läntisen piirin kansakou-
lun sijaintipaikasta. Toinen erityispiirre oli kansakoulunopettaja Airaksisen 
sitoutuminen koulun kehittämiseen. Tämä näkyi kyläläisten vahvana kansa-
kouluharrastuksena. Oppilasmäärä oli korkea ja koulunkäynti oli säännöllistä. 
Koko kansakoulukurssin suorittaneiden määrä kasvoi 1900-luvulle tultaessa. 
On kuitenkin huomattava se, että kansakoulun aloittaneiden määrä oli mo-
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ninkertainen kansakoulun päästötodistuksen saaneiden määrään.508 Oppilaat 
sitoutuivat kansakoulun käyntiin vuosi kerrallaan. He eivät pitäneet koko 
kansakoulukurssin suorittamista tärkeänä.  

 

Patruuna Ranin käynnistää omin varoin kansakoulun Koivumäessä 
 

 
Koivumäen kansakoulun oppilaat ovat opettajan kanssa asettuneet luokkakuvaan. Koulun perusti 
patruuna Ranin ja se oli aluksi yksityiskoulu. Koulun oppilaiden enemmistö tuli tilattomista 
perheistä. Kuopion kaupunginarkisto. 

 
Tausta 

Hiltulanlahtea voi sanoa keskisuureksi kyläksi taulukko 8:n perusteella. Ky-
läläisistä talollisia oli alle kolme prosenttia eli 11 asukasta ja tilattomia oli 37 
prosenttia. Työväestöä oli noin puolet. Lisäksi henkikirjoissa lueteltiin kylän 
kurjalisto. Heitä oli väestöstä lähes kahdeksan prosenttia.509 Hiltulanlahdessa 
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sijaitsivat kruunun virkatalot Storgård ja Jokela. Kylässä oli vuonna 1901 
kahdeksan tilaa, joista kolme Åbacka, Korsumäki ja Koivumäki olivat yli 200 
hehtaaria. Yksikään tila ei ollut alle 100 hehtaaria. Koivumäki oli peräti 
1687,50 hehtaaria, ja siellä viljeltyä peltoalaa oli 28 hehtaaria, niittyä 90 
hehtaaria ja lehmiä 100 kappaletta. Talollisia oli kaikista ruokakunnista alle 
neljä prosenttia, tilattomia ruokakuntia oli lähes 26 prosenttia ja työmiesruo-
kakuntia oli noin 71 prosenttia. Muita ruokakuntia kylässä olivat konstaape-
lin, opettajan, maisterin ja puutarhurin ruokakunnat.510 Hiltulanlahdessa oli 
muutama tila, joka työllisti kylän asukkaita. Maan omistus oli hyvin keskitty-
nyttä. 

 
Toimijat 

Kylän suurin vaikuttaja oli jo aiemmin kansakoulun perustamisen yhteydessä 
mainittu Gustav Ranin. Hän oli tukkukauppias, teollisuudenharjoittaja, yh-
teiskunnallinen vaikuttaja, säästöpankkimies ja lahjoittaja. Hän tuki kansanta-
juisten luentojen järjestämistä, kirjastojen kirjahankintoja ja alueen yhdistys-
toimintaa. Raninin rahalahjoitus mahdollisti sen, että Kuopioon pystyttiin 
palkkaamaan sunnuntai-illoiksi soittokunta soittamaan musiikkia ihmisten 
iloksi.511 Raninin toimintaa suomalaisuuden ja kansanvalistuksen hyväksi se-
littää se, että hän oli ollut J.V. Snellmanin oppilas. Ranin oli perustamassa 
Kansallis-Osake-Pankkia, ja pian perustamisensa jälkeen KOP avasi kontto-
rin myös Kuopiossa. Hän tuki Savo-Karjalaisen osakunnan keräystä kansan-
tieteellisen näyttelyn perustamiseksi Helsinkiin. Näyttelystä sai alkunsa Kan-
sallismuseo. Ranin lahjoitti rahaa myös Runebergin ja Aleksanteri II:n pat-
saiden hankintaan.512  

Gustav Raninin ja Nylanderin ehdottama Hiltulanlahden kylä oli kilpail-
lut piirin kansakoulun sijoituspaikasta Vehmasmäen ohella. Ensin kokouk-
sessa oli puollettu Koivumäen kansakoulua,513 sillä kylässä oli toiminut jo 
koulu. Ranin oli perustanut Koivumäen kartanon alustalaisten lapsille jo 
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vuonna 1876 koulun. Koulu oli toiminut ensin Lapinmäen mökissä ja sitten 
Liukon torpassa Matkusjärven rannalla opettaja Itkosen johdolla. Vuonna 
1872 syntynyt Kusti Heikkinen muisteli opettaja Itkosta ankaraksi mieheksi, 
joka pisti vallattomat oppilaat rauhoittumaan Liukon tuvan lattian alla ole-
vaan kellariin. Koulussa oli opiskeltu lukemista, kirjoittamista ja yksinker-
taista laskentoa 514  

Kun Hiltulanlahti jäi tappiolle kuntakokouksessa, kauppaneuvos Ranin 
päätti omin varoin kustantaa vuonna 1884 kyläkunnan lapsille kansakoulu-
opetuksen. Hänestä lapsille tuli liian pitkä koulumatka Vehmasmäkeen. Il-
meisesti Ranin muutti torpparien lapsille perustamansa koulun kansakouluk-
si. Säännöllinen koulutoiminta käynnistyi 1.10.1886 Koivumäen kartanon 
alapihan talossa.515 Kansakoulun nimeksi tuli Koivumäen kansakoulu. Kansa-
koulun ensimmäinen opettaja oli Anni Miettinen. Koulun pitkäaikainen opet-
taja oli Fanny Berlin. Berlinin oppilas Otto Sormunen muisteli opettajan 
olleen tiukka ja tarmokas ihminen, joka tarvittaessa piti kuria kepinkin avulla. 
Kun neiti Berlinin asunnon ovi kolahti välitunnin lopussa, oppilaat asettuivat 
paikoilleen hiiren hiljaa. Berlinin opetus oli tarmokasta ja täsmällistä, kuten 
hänen yksityiselämänsä. Hanna Kauhanen muisteli, että opettaja teki joka 
päivä koulun päätyttyä kävelyretken Korsumäelle päin, siellä asuvan pojan 
luo, satoi tai paistoi. Lauantaisin äidinkielen tunti käytettiin runonlausun-
taan.516   

Kun tarkastaja A.G. Hovilainen piti ensimmäisessä Koivumäen kansa-
koulun vuositutkinnossa puheen, hän totesi koulun olleen tarpeellinen. Oppi-
laita olisi tullut enemmän kuin tilat olivat sallineet. Hänestä kiitokset kuului-
vat Gustav Raninille ja hänen tyttärelleen Alma Raninille, joka toimi koulun 
taloudenhoitajana. Raninit kustansivat koulun toiminnan kokonaan itse ja 

                                                           
514 Osakeyhtiö Gust. Ranin 1952, 195. 
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kunnan kokouspöytäkirja 24.5.1898. KU.MLK.VEH.KANS.ARK.KKA; MLK 26.11.1883. 
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ti. KU.MLK.HILT.KANS.ARK.KKA. Koivumäen kansakoulu aloitti vuonna 1.9.1886. Hil-
tulanlahden kansakoulun juhla-aineisto 1926–1966 Kuopion kaupungin arkisto. Koulu oli 
nimeltään Koivumäen kansakoulu ja kun kansakoulusta tuli kunnan ylläpitämä koulu, sen 
nimeksi tuli Hiltulanlahden kansakoulu  

516 Hiltulanlahden kansakoulun juhla-aineisto 1926–1966. KU.MLK.HILT.KANS.ARK.KKA.  
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maksoivat opettaja Anna Miettiselle parempaa palkkaa kuin maalaiskunta 
teki. Opettaja sai rahapalkan lisäksi luontaisetuna kaksi huonetta, keittiön, 
valon, lämmön ja puoli kannua maitoa päivässä.517  

Tarkastaja, keskushallinnon edustajana, otti Kuopion maalaiskunnan 
kansakoulutoimintaan kannustavan asenteen. Hän kohteli kunnan kouluja ja 
yksityisiä kouluja tasa-arvoisesti. Anders Gustaf Hovilainen sai piiritarkasta-
janviran vuonna 1885. Hän oli syntynyt Nastolassa vuonna 1841, mutta ei 
ollut jäänyt isänsä ammattiin suutariksi vaan ryhtynyt kiertokoulunopettajak-
si. Vuonna 1867 Hovilainen suoritti Jyväskylän seminaarin ja vuonna 1884 
pedagogiikan tutkinnon. Hovilainen oli ilmeisen kunnianhimoinen mies, sillä 
hän teki myös neljä opintomatkaa Eurooppaan.518 Hovilainen hyötyi siitä, että 
koulutus avasi hänelle sosiaalisen nousun mahdollisuuden. Tarkastajat, kan-
sakoulunopettajat ja erityisesti naisopettajat edustivat maaseudulla uutta 
väestöryhmää, jonka asema perustui koulutukseen. He olivat ihmisiä, jotka 
olivat nousseet sosiaalisesti.    

 
Vaikutus 

Alle 16-vuotiaita lapsia asui vuonna 1875 Hiltulanlahdessa 138 henkeä.519 
Ensimmäisenä lukuvuonna kouluun ilmoittautui 30 oppilasta, mikä on kylän 
lapsimäärään verrattuna pieni määrä. Kun monissa kansakouluissa opiskeli-
jamäärä laski ensimmäisen lukuvuoden jälkeen, Koivumäen kansakoulussa 
oppilasmäärän kehitys meni toisinpäin, siellä oppilasmäärä kasvoi voimak-
kaasti. Ensimmäisenä lukuvuonna oppilaita oli 30, mutta jo seuraavana luku-
vuonna määrä nousi 48 oppilaaseen. 1890-luvulla määrä keskittyi 40 oppilaa-
seen. Vuosisadan vaihduttua oppilasmäärä kasvoi ja viimeisenä vuonna oppi-
laita oli 48. Koulun oppilaiden sukupuolijako oli melko tasainen. Alkuvuosi-
na hienoinen enemmistö oppilaista oli poikia, mutta 1890-luvulle tultaessa 
tytöt kuroivat eron kiinni. 1900-luvulla tyttöjen määrä kasvoi ja he olivat 
enemmistönä tarkastelujakson loppuun asti. Oppilaiden ikä oli kahdeksasta 
16 vuoteen, mutta heidän keskimääräinen ikänsä oli useana vuonna 10 vuot-
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ta.520 Koulun voidaan sanoa vakiinnuttaneen nopeasti paikkansa kyläläisten 
keskuudessa. 

Vuoden 1875 henkikirjan mukaan lapsista talollisten ryhmään kuului 
noin kolme prosenttia, tilattomien perheiden ryhmään kuului noin 40 prosent-
tia ja työväestön lapsia oli noin 54 prosenttia. Kurjalistoon kuuluvia lapsia oli 
noin neljä prosenttia.521 Kansakoulun oppilaiden enemmistönä koko tarkaste-
lujakson ajan olivat tilattomien perheiden lapset. 1890-luvulla talollisten 
lasten määrä kolminkertaistui, mikä merkitsi talollisten ja tilattomien välisen 
eron tasoittumista ja lähes häviämistä. Piirijakoasetuksen säätämisen jälkeen 
tilattomien lasten määrä alkoi kasvaa ja vuosisadan vaihduttua talollisten 
perheiden lasten määrä väheni. Viimeisenä tarkasteluvuotena tilattomia lapsia 
oli talollisiin verrattuna kolminkertainen määrä. Koulua kävi säännöllisesti 
1890-luvulta alkaen myös muutama tehtaan työväen lapsi. Talollisten perhei-
den lapset kävivät kuitenkin edelleen suhteellisesti enemmän kansakoulua.522  

Oppilaat sitoutuivat kansakoulun käyntiin, sillä alkuvuosina oppilaista 
reilut 70 prosenttia kävi koulua yli 151 päivää. 1890-luvulla määrä ylitti 
useana vuonna 80 prosenttia. Piirijakoasetuksen säätämisen aikaan koulun-
käynti vakiintui 90 prosentin tuntumaan. Kun 1900-luvulla laskettaessa yh-
teen yli 151 päivää ja yli 181 päivää suorittaneiden määrät, kansakoulua kävi 
säännöllisesti noin 90 prosenttia oppilaista. Kun kansakoulu oli toiminut viisi 
vuotta, koulusta valmistuivat ensimmäiset koko kansakoulukurssin suoritta-
neet oppilaat. Koko kansakoulukurssin suorittaneiden määrä pysyi vähäisenä 
koko tarkastelujakson ajan. Kansakoulun aloittaneiden määrä oli moninker-
tainen kansakoulun päästötodistuksen saaneiden määrään.523 

Koivumäen kansakoulun perustamisen erityispiirteenä voi pitää sen yk-
sityiskoulutaustaa. Ranin oli patruuna, joka kantoi perinteistä patriarkaalista 
vastuuta alustalaisistaan ja työntekijöistään. Kun kunta ei hoitanut sille kuu-
luvaa velvoitetta, Ranin päätti hoitaa asian itse. Koivumäen kansakoulu pe-
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rustettiin yksityisin varoin samaan aikaan, kun kunta rahoitti Kasurilan ja 
Vehmasmäen kansakoulujen perustamista. Vasta vuosia myöhemmin kansa-
koulu alkoi saada samanlaista valtionapua kuin kunnalliset koulut. Vuonna 
1893 Ranin vapautettiin kunnan kansakoulujen pidosta niin kauaksi aikaa, 
kuin hän ylläpitäisi tilallaan yksityistä kansakoulua.524 Kansakoulu oli köy-
hän kansan koulu. Ihmiset olivat sitoutuneita kansakouluun. 

 

Isännät perustavat sosiaalisista syistä kansakoulun Hirvilahteen 
 

 
Hirvilahden kansakoulun ensimmäiset oppilaat ryhmäkuvassa vuonna 1886. Keskellä on opettaja 
Helena Savolainen. Takarivissä vasemmalta Otto Lintunen, tuntematon oppilas, Ada Eskelinen, 
Oskari Jäntti, Lydia ja Kalle Eskelinen sekä Oskar Holm. Opettajan vieressä on vasemmalla 
Hanna Tolvanen. Koulu oli ensimmäinen talollisten perustama ja johtama koulu. Museovirasto. 

 
Tausta 

Hirvilahti oli iso kylä Kuopion maalaiskunnassa, kuten taulukosta 8. ilmenee. 
Kylä oli talonpoikaisvaltainen, sillä talollisia oli yli kaksi kertaa enemmän 
kuin tilattomia. Työväestöön kuului puolet kylän väestöstä. Kurjalistoa oli 
väestöstä lähes 13 prosenttia, mikä oli sangen korkea määrä Kuopion maa-
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laiskunnassa.525 Väestöä, jolla ei ollut suhdetta maahan eli työväestöä ja kur-
jalistoa oli yhteensä 63 prosenttia väestöstä.  

Vuosisadan vaihteessa Hirvilahdessa oli 41 tilaa, joista seitsemän tilaa 
oli yli 200 hehtaaria. Tilojen koot olivat moniin muihin kyliin verrattuna 
kuitenkin pieniä, sillä lähes neljäsosa tiloista oli kooltaan alle 50 hehtaaria. 
Syy tilojen pienuuteen olivat jaot. Tilat kuten Leinola ja Junttila oli jaettu 
neljään osaan. Hirvilahden peltoviljelytiloja, joissa peltoala oli 12–19 hehtaa-
ria, olivat Tervola, Niemelä, Raatikkala, Tiirikkala, Leskelä, Kittula, Lintula 
ja Kivelä. Sellaisia kookkaita viljelytiloja, kuin oli ollut Kasurilassa tai Keh-
volla, ei ollut Hirvilahdella. Monilla pientilallisilla viljeltyä peltoalaa oli kah-
desta neljään hehtaariin, joten niiden eroa torpparien viljelemiin peltoaloihin 
ei ollut suuri. Voidaan todeta, että talollisryhmän sisällä oli suuria ekonomi-
sia eroja. Monien pientilallisten ja torpparien välillä taas ekonomiset erot oli-
vat pienet, mutta sosiaalinen ero oli suuri. Vuonna 1901 talollisia oli kaikista 
kylän ruokakunnista 34 prosenttia, tilattomia ruokakuntia oli alle 12 prosent-
tia ja työmiesruokakuntia oli 55 prosenttia. Muita ruokakuntia kylässä olivat 
lautamiehen, opettajan, sepän ja räätälin ruokakunnat. 526 Hirvilahden ja 
Lamperilan kylissä ei niin sanottua herrasväkeä ollut lainkaan. Alue oli hyvin 
omatoimista ja talollisten luottamushenkilöiden johtamaa. Tämä ilmeni myös 
kansakoulun perustamisen yhteydessä.527 

Vuosien 1881–1890 rippikirjat kertovat, että Hirvilahtelaisten lukutai-
don taso oli tavallisesti välttävä eli kolme. Lukutaidon merkitseminen oli 
muuttunut nyt numeraaliseksi yhdestä neljään vanhan ruksi-merkinnän sijas-
ta. Arvosanan neljä saivat 1860–1870 -luvuilla syntyneet kyläläiset. Heikoin-
ta arvosanaa oli annettu vain vähän, ja sen saaneet olivat yleensä kylän van-
himmat henkilöt.528 
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Toimijat 

Hirvilahden kansakoulun perustaminen tapahtui suuressa kansakouluinnos-
tuksessa, ja eteenpäin vievänä voimana oli kyläläisten halu saada oma kansa-
koulu. Hirvilahden kansakoulun perustaminen oli ensimmäinen puhtaasti 
talollisten toteuttama hanke, jossa kansakouluaatteen innoittama talonpojisto 
syrjäytti täydellisesti säätyläiset. Perustamisprosessissa törmäsivät paikallis-
ten asukkaiden omatoimisuus ja demokraattisen kunnallishallinnon kankeus. 
Kuntakokous oli jakanut Kuopion maalaiskunnan neljään piiriin, mutta hirvi-
lahtelaiset talonpojat halusivat muodostaa oman koulupiirin. Tätä kuntakoko-
us ei heti hyväksynyt. Hirvilahden kansakoulun perustamisprosessi oli siten 
erilainen kuin Kasurilan tai Vehmasmäen kansakoulujen perustamiset, jotka 
tapahtuivat kuntakokouksen laatiman piirijaon mukaan.  

Ensimmäisen kerran koulun perustamisesta oli mainittu virallisesti, kun 
R. Wenäläisen aloitteesta oli pidetty kokous ”waivais-asioista”. Sen yhtey-
dessä hän oli esittänyt arpajaisten pitoa koulun perustamista varten.529 Arpa-
jaiset tuottivat 700 markkaa ja mahdollistivat kivijalan teon seuraavana syk-
synä.530 

Voidaan sanoa, että Hirvilahden kansakoulun perustamisella oli sosiaa-
lipoliittiset syyt. Asiaa käsiteltiin köyhäinhoitoon liittyvässä yhteydessä ja 
koulun toivottiin suojelevan nuorisoa tapojen turmeltumiselta. Huolen taus-
talla oli se, että kylässä oli alkanut laivaliikenne ja rannalle oli perustettu 
ravintola Musta Pekka, joka keräsi paikalle nuorisoa. Nuorison keskuudessa 
yleistyivät yöjuoksu, juoppous ja kortinpelaaminen. Kylän myllyn luona 
pidettiin kokous, jossa perustettiin yhdistys. Yhdistys päätti kokouksessaan 
kohentaa nuorison tilaa perustamalla lainakirjaston ja laulukuoron. Kapakka 
päätettiin hävittää. Yhdistys langetti tuomioita jäsentensä huonosta elämästä. 
Sakkoraha oli kolme markkaa rikoksesta. Näistä rahoista sai lainakirjasto 
alkunsa. Kapakkatoiminta loppui, kun 30 miehen ryhmä meni ravintoloitsijan 
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luo vaatien, että ravintola on lakkautettava tai se heitetään veteen.531 Talollis-
ten innostus perustaa koulu ja kirjasto ilmensivät kansanvalistusaatteen työn-
tymistä perinteisen vastustuksen sijaan. Tässä toteutui katsomustavan murros 
1880-luvulla.   

Hirvilahtelaiset pitivät kansakouluasiasta useita kokouksia ja kävivät 
edistämässä hankettaan kuntakokouksissa. Heistä tuntui, että heidän ponnis-
telunsa osoittautuivat turhiksi.532 David Lintunen kutsui lopulta kyläkokouk-
sen koolle taloonsa, ja kokouksen puheenjohtajaa toimi Kohlström. Hän oli jo 
kuntakokouksessa yrittänyt saada kuntaa perustamaan kansakoulun Hirvilah-
teen. Lintunen lupasi antaa ilmaiseksi maata koulun rakennuspaikaksi, ja 
muut talolliset lupasivat lahjoittaa hirsiä, kattopäreitä, nauloja ja sammalia. 
Torpparit ja loiset lupasivat antaa työpäiviä ja palkolliset ja käsityöläiset 
rahaa. Koulun paikka katsottiin erityisen hyväksi, sillä lähellä sijaitsi 20 taloa 
ja paljon torppia. Lisäksi valtatie kulki koulun läheltä, ja höyrylaivareitti 
kulki järven selällä. Hirvilahtelaisista Haapalahden kansakoulun sijainnin 
ongelma oli ollut kortteeripaikkojen vähyys. Heistä se oli syy oppilaiden 
vähäiseen määrään kyseisessä koulussa. Hirvilahtelaisista läntiseen piiriin 
tarvittiin joka tapauksessa kaksi koulua.533   

Ilmapiirin kiristyminen kansakoulupaikkojen valinnassa näkyi kriittisis-
sä sanomalehtikirjoituksissa. Hirvilahtelaiset nimimerkillä ”useimmat hirvi-
lahtelaiset” syyttivät Tapiossa ”R.L.”-nimimerkkiä käyttävän henkilön vähät-
televän heidän kouluhankettaan, ja suosivan kohtuuttomasti Pellesmäen va-
lintaa kansakoulupaikaksi. Heistä pellesmäkeläiset olivat ”veisanneet nuotit-
tomia valitusvirsiä”, ja riitely kansakoulun paikasta kohdistui kaikkien va-
hingoksi.534 Nimimerkki ”R.L.” vastasi loanheittoon, että hirvilahtelaiset oli-
vat kyhänneet mahtavaa koululahjoitusta viisi kuukautta. Lisäksi hän syytti 
kirjoittajaa valehtelusta ja muistutti kuntakokouksen päätöksestä, jossa eri 
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kylien asukkaat olivat todenneet Hirvilahden liian syrjäiseksi koulupaikak-
si.535   

Hirvilahtelaisten yhdistyksen kokouksissa ei hyväksytty Kuopion maa-
laiskunnan kansakoulupiirijakoa ja sitä, että kuntakokous halusi pitää koulu-
jen perustamisen tiukasti valvonnassaan. Ilmeisesti itsenäiseen toimintaan 
tottuneet Hirvilahden, Lamperilan ja Niemiskylän isännät eivät luottaneet 
kuntakokouksen taitoon tehdä päätöksiä heidän tarpeisiinsa. Hirvilahti kuului 
Hiltulanlahden piiriin, jonka koulu oli Vehmasmäessä. Kun Haapalahden 
koulu muutettiin Kasurilaan, kylän lapset olisi pitänyt lähettää Vehmasmä-
keen. Hirvilahtelaisten pyyntöihin saada oma koulupiiri tuli toistuvasti kiel-
teinen päätös. Tämän seurauksena Hirvilahden, Lamperilan ja Niemiskylän 
isännät kutsuttiin 9.1.1882 kokoukseen, jossa päätettiin yksimielisesti kansa-
koulun saamisesta kylään. Tätä varten perustettiin kuusihenkinen johtokunta 
toimimaan kyläkuntien puolesta.536 Hirvilahden kansakoulun johtokuntaan 
valittiin talonpojat Pekka Eskelinen, Mikko Lintunen, Roopertti Venäläinen, 
Pekka Airaksinen ja Pekka Lintunen. Kansakoulun johtokunta koostui pel-
kästään isännistä.537 Hirvilahden kyläkunta anoi kuntakokoukselta, että se 
voisi saada manttaalin mukaan lasketun osuuden kansakoulukassan varoista 
oman kansakoulun rakentamiseen. Muutosyritys synnytti kiivaan väittelyn. 
Kuntakokouspäättäjien mielestä kassaa ei voinut jakaa useampaan kuin nel-
jään osaan tai neljälle piirikunnalle, kuten kassan perustamisen yhteydessä oli 
määrätty.538 Voidaan todeta, että Hirvilahden kansakoulun perustamisessa 
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kakuntia oli alle 12 prosenttia ja työmiesruokakuntia oli alle 62 prosenttia. 
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törmäsivät kunnallishallinto ja perinteinen talonpoikainen kyläkokoustoimin-
ta. Kunnallinen päätöksenteko ei kyennyt synnyttämään yhteisymmärrystä, 
johon kaikki päättäjät olisivat tyytyneet. Kuntakokouksella ei ollut sellaista 
arvovaltaa, joka olisi saanut Hirvilahden talonpojat myöntymään sen ratkai-
suun.  

Hirvilahden, Niemisjärven ja Lamperilan kylien talolliset päättivät ra-
kentaa itselleen oman kansakoulun. He pyysivät edustajiensa välityksellä, 
että kyseinen alue muutettaisiin omaksi koulupiiriksi ja koulun perustamiseen 
saataisiin tukea 5000 markkaa pitäjän makasiinin varoista. Pyyntö synnytti 
keskustelun, jossa ei saatu sopua aikaiseksi. Päätöstä varten järjestetyssä 
äänestyksessä pyyntö hylättiin suurella enemmistöllä, 232 puolesta 339 vas-
taan. Talollinen Petter Eskelinen Hirvilahden kylästä teki valituksen päätök-
sestä.539  

Petter Eskelisen valitus kuvernöörille perustui siihen, että kuntakokouk-
sen päätös oli 13.4.1872 tehdyn koulusäännön vastainen. Tämän perusteella 
hän vaati koulupiirille kuuluvaa tukea. Virheellistä valituksessa oli se, että 
Eskelinen väitti päätöksen syntyneen seitsemän äänen enemmistöllä, vaikka 
päätös oli syntynyt 107 äänen enemmistöllä. Nylander asettui tukemaan Es-
kelistä omassa vastineessaan. Hänestä koulupiiri oli sitoutunut antamaan 
taloudellista tukea koulun perustamista ja ylläpitoa varten. Vahvaa kouluin-
nostusta tuli tukea. Nylanderista kunnan avustuksen kieltäjinä oli kuntalaisia, 
joiden koulupiirit olivat jo saaneet avustuksen. Hän toivoi, että kuvernööri 
kumoaisi kuntakokouksen päätöksen ja Kuopion maaseurakunta maksaisi 
makasiinin varoista Hirvilahden kansakoulukartanon rakentamiseen 5 000 
markkaa.540 Nylander laski, että makasiinirahastossa oli rahaa 20 000 ja lisät-
tynä hätäapurahastolla summa nousisi yli 40 000 markkaan. Lisäksi Nylander 
ja Borg lupasivat antaa lahjoituksia kansakoulun perustamiseksi.541 

Hirvilahden kansakoulun puolesta järjestettiin lahjoitustilaisuuksia neljä 
kertaa. Talolliset lahjoittivat omaa kansakoulua varten hirsiä, kattopäreitä ja 
miehiä päivätöihin. Lisäksi lahjoitettiin kattonauloja, neljän tuuman nauloja 
ja lankapiikkejä. Kouluun nimetyn johtokunnan jäsenet olivat erityisen ante-

                                                           
539 MLK pöytäkirja 7.10.1882. KU.MLK.KUN.ARK.KKA. 
540 Kuvernöörin valitus 68/1882. KU.LÄH.ARK.JOMA. 
541 MLK pöytäkirja 25.11.1882. KU.MLK.KUN.ARK.KKA. 
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liaita, esimerkiksi P. Airaksinen lahjoitti 15 hirttä, 1000 kattopärettä ja mie-
hen päivätöihin kuudeksi päiväksi. Ensimmäisellä kerralla lahjoituksia kertyi 
omalta kylältä 89 hirttä, 9 000 kattopärettä, 33 mies- ja hevostyöpäivää , 
kuusi miespäivää, puoli leiviskää kattonauloja, 500 neljän tuuman naulaa ja 1 
000 lankapiikkiä. 542 Koulu sai kolmannessa lahjoitustilaisuudessa 20 hirttä, 
lautoja, kaski syliä sammalta, 5 000 kattopärettä, kahdeksan miestyöpäivää ja 
yhden hevostyöpäivän, ja rahaa kertyi 9 markkaa.543 Neljännessä lahjoitusti-
laisuudessa lahjoitettiin sammalia, ovi, lautoja, hirsiä, rahaa ja päivätöitä.544 
Yhteensä lahjoituksia kertyi reilut 150 hirttä, 60 työpäivää, joista osa oli 
hevostyöpäiviä, 18 000 kattopärettä sekä erilaisia nauloja ja tarvikkeita ja 
rahaa. Hirvilahden kansakoulutalkoisiin osallistuivat myös niemisjärveläiset. 
Niemisjärvellä pidetyssä tilaisuudessa lahjoitettiin mies- ja hevostyöpäiviä, 
lautoja, hirsiä, kattonauloja, kattopäreitä, neljän ja viiden tuuman piikkejä.545  

Kun virallinen kunnan päätös koulusta kiersi virkatietä, kyläläiset perus-
tivat Tiirikkalaan väliaikaisen koulun. Kuten aiemmin todettiin, Tiirikkala oli 
kylän suurtiloja. Opettajana toimi räätäli Eenok Hoffren, mutta vastuun kou-
lun opetusohjelmasta kantoi Haapalahden koulun opettaja. Ohjelma sisälsi 
kirjoitusta, laskentoa, laulua kuten kansanlauluja ja isänmaallisia lauluja. 
Oppilaita tuli kouluun 91 ja koulua pidettiin kaksi kuukautta. Opituista asi-
oista järjestettiin tutkinto hyvin oppimistuloksin. Tämä todisti kyläläisten 
mielestä koulun tarvetta. Kunnallislautakunnan esimies pastori Rang vakuut-
tui tutkintotilaisuudessa koulun saamisen tärkeydestä.546 

Hirvilahden kansakoulun perustaminen oli ensimmäinen talollisten oh-
jaama ja tilattoman väestön tukema prosessi. Hirvilahden talonpojat kyseen-
alaistivat kuntakokouksen päätöksen, vastustivat päätöstä julkisesti, valittivat 
kuvernöörille ja lopulta ryhtyivät itse perustamaan kansakoulua. He eivät 
kuitenkaan katkaisseet välejä kuntakokoukseen. Kansalaistoiminta heräsi, 

                                                           
542 Hirvilahden kansakoulun ,Lahjoitusluettelo 23.7.1882. KU.MLK.HIR.KANS.ARK.KKA. 
543 Hirvilahden kansakoulun, Vapaaehtoisia lahjoituksia 13.8.1882. KU.MLK.HIR.KANS. 

ARK.KKA. 
544 Hirvilahden kylän lahjoituslista 20.8.1882. KU.MLK.HIR.KANS.ARK.KKA.  
545 Hirvilahden kansakoulun lahjoituslista Niemisjärvellä 30.7.1882. KU.MLK.HIR.KANS. 
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valveutui ja aktivoitui. Kansalaiset omalla osallistumisellaan rakensivat kan-
salaisyhteiskuntaa.   

Hirvilahtelaisten peräänantamattomuus palkittiin lopulta. He esittivät 
uudelleen kuntakokoukselle pyynnön avun saamiseksi kansakoulunsa perus-
tamista ja ylläpitoa varten. Jälleen pyyntö nostatti keskustelun puolesta ja 
vastaan. Kokouksen puheenjohtaja esitti, että käräjähuoneen kassasta voisi 
luovuttaa rahaa Hirvilahden kansakoulua varten. Kuntalaiset eivät päässeet 
puheenjohtajan ehdotuksesta yksimielisyyteen, eikä äänestämisestä tullut 
mitään. Viimein päädyttiin yhteisymmärrykseen. Kansakoulun perustamiseen 
suostuttiin antamaan 3 500 markkaa sillä ehdolla, että hirvilahtelaiset eivät 
ottaisi Ingmannin kassasta luvattua lahjaa koulun ylläpitoa varten. Hirvilahte-
laiset suostuivat tähän.547  

Hirvilahden kansakoulun avajaisia juhlittiin 19.9.1883. Uuden harmonin 
säestyksellä laulettiin virsiä. Kirkkoherra Granit esitti rukouksen ”Jumalan-
pelko on viisauden alku”, ja piiritarkastajana toiminut Nylander piti puheen 
koulun hyödystä isänmaalle, siitä kuinka koulu oli yhtä tärkeä ihmiselle kuin 
aurinko oli kaikelle elämälle. Lisäksi hän muistutti oppilaiden vanhempia 
huolehtimaan lastensa koulun käynnistä. Tilaisuuden päätti kirkkoherra ruko-
ukseen ja Herran siunaukseen.548 Hirvilahden kansakoulun ensimmäisinä 
opettajina toimivat Helena Savolainen 1883–1893, Hanna Lyytikäinen 1893–
1898 ja Anna Karoliina Väisänen 1898–1929.549  

 
Vaikutus 

Hirvilahdessa asui vuonna 1875 alle 16-vuotiaita lapsia 189. Lasten osuus 
jakautui kylän eri sosiaaliryhmien välille siten, että lapsista talollisten ryh-
mään kuului noin 28 prosenttia, tilattomien perheiden ryhmään noin 16 pro-
senttia ja työväestön lapsia oli noin puolet kaikista lapsista. Kurjalistoon 
kuuluvia lapsia oli noin kuusi prosenttia.550 

                                                           
547 MLK pöytäkirja 30.4.1883. KU.MLK.KUN.ARK.KKA. 
548 Savo 19.9.1883. 
549 Hirvilahden kansakoulun juhla-aineisto 1907–1957. KU.MLK.HIR.KANS.ARK.KKA. 
550 Vuoden 1875 henkikirja Lamperilassa asui vuonna 1875 alle 16-vuotiaita lapsia 60. Heistä 

talollisten ryhmään kuului noin 10 prosenttia, tilattomien perheiden ryhmään kuului noin 28 
prosenttia ja työväestön lapsia oli noin 60 prosenttia. Kurjalistoon kuuluvia lapsia oli alle 
kaksi prosenttia. 
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Hirvilahden kansakoulun oppilasmäärä oli ensimmäisenä lukuvuonna 
46, mikä oli vähän kylän lapsimäärään verrattuna, sillä pelkästään Hirvilah-
den kylässä oli 150 kouluikäistä lasta.551 Sen lisäksi tulivat Lamperilan ja 
Niemisjärven kouluikäiset lapset. Lisäksi oppilasmäärä alkoi laskea ja vakiin-
tui reiluun 30 oppilaaseen. Piirijakoasetuksen säätämisen aikaan oppilasmää-
rä kasvoi hetkellisesti yli 40 oppilaan. 1900-luvun alussa lukumäärä laski 
reiluun 30 oppilaaseen. Oppilaiden iät vaihtelivat kahdeksasta 16 vuoteen. 
Keskimääräinen ikä oli 11–12 vuotta.552 Oppilaiden sukupuolen mukaan 
tarkasteltuna pojat olivat enemmistönä koko tarkasteluajan. Muutamia satun-
naisia poikkeusvuosia tosin tilastoista löytyy. Vaikka pojat olivat koulussa 
yleisesti enemmistönä, lukumääräero oli yleensä pieni.553  

Ensimmäisenä lukuvuonna talollisten lasten määrä oli 34 ja tilattomien 
lasten määrään verrattuna se oli kolminkertainen. Ero kuitenkin pieneni vuo-
sien kuluessa, sillä tilattomien perheiden lasten määrää kansakoulussa kasvoi 
1890-luvulla. Satunnaisesti tilattomia lapsia oli enemmän kuin talollisia lap-
sia. Tyttöjen määrä vahvistui 1890-luvun lopulta lähtien. Yleensä tilattomien 
lasten ryhmässä pojat olivat koululaisten enemmistönä. Myös talollisten 
ryhmässä poikien kouluttaminen oli tyttöjen kouluttamista yleisempää.554 
Hirvilahden kansakoulu oli talollisten perheiden lasten koulu. Koulu oli talol-
listen perustama ja talollisten lapset olivat oppilaiden enemmistönä. Kun 
muissa kouluissa oppilasaines alkoi hiljalleen heijastaa kylän väestön sosiaa-
lista rakennetta, näin ei tapahtunut Hirvilahdessa kansakoulun yhteydessä. 
Siellä talollisten lapset säilyivät enemmistönä muutamia poikkeusvuosia 
lukuun ottamatta. Talollisvaltaisuus oli ilmeisesti syynä siihen, että tilaton 
väestö ei kokenut koulua omakseen ja tämä asenne heijastui oppilasmäärän 
laskuna toisin kuin muissa maalaiskunnan kansakouluissa.  

Hirvilahden kansakoulun oppilaiden koulunkäynti oli erittäin säännöllis-
tä alusta alkaen. Heti ensimmäisenä vuonna 94 prosenttia oppilaista suoritti 
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552 Maalaiskansakoulujen vuosikertomus Kuopion lääni Hirvilahden kansakoulu vuosilta 1883–

1908. KOU.ARK.KA. 
553 Maalaiskansakoulujen vuosikertomus Kuopion lääni Hirvilahden kansakoulu vuosilta 1884–

1908. KOU.ARK.KA. 
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koulua yli 151 päivää, seuraavana lukuvuonna määrä oli jo 100 prosenttia. 
Kun tilastointia muutettiin lukuvuonna 1902–1903, yli 181 päivää koulua 
suorittaneiden oppilaiden määrä oli huomattavan korkea muihin kouluihin 
verrattuna.555 Oppilaat olivat poikkeuksellisen sitoutuneita kansakoulun 
käyntiin. Koulun ensimmäiset päästötodistukset annettiin, kun koulu oli toi-
minut neljä vuotta. Kokonaisen kansakoulukurssin suoritti vain harva oppilas. 
Kun oppilaiden kansakoulun käynnin säännöllisyyttä vertaa päästötodistusten 
määrään, määrä pysyi hyvin alhaisena. Oppilaat sitoutuivat koulun käyntiin 
vain vuodeksi kerrallaan, kuten aiemmin mainituissa kouluissa. Ilmeisesti 
talonpoikien keskuudessa vallitsi vahva traditio, että poika jatkaa isänsä työ-
tä. Koulussa opiskeltiin niin kauan kuin opiskelu koettiin tarpeelliseksi. 

Hirvilahden kansakoulun perustamisen erityispiirre oli se, että koulu pe-
rustettiin talonpoikien voimin ja päätöksenteko koetteli kunnallishallinnon 
vallankäytön uskottavuutta. Koulun perustaminen yhdisti kansalaiset toimi-
maan yhteisen päämäärän toteuttamiseksi. Tämä merkitsi kansalaisyhteis-
kunnan rakentumista. Prosessi toi esille isäntien itsenäisyyden kuntakokous-
ten päätöksentekoon. Hirvilahden kansakoulun perustaminen jakoi voimak-
kaasti kuntalaisten mielipiteitä. Asetelmaksi muodostui kolme kylää vastaan 
kunta. Koulu syntyi lähes uuvuttavan taistelun tuloksena. Se ei kuitenkaan 
aiheuttanut kunnan puolelta syrjivää suhtautumista koulua kohtaan. Kuntako-
kouksessa Hirvilahden kansakoulun opettajalle annettiin sama 100 markan 
lisäpalkka, joka muidenkin kansakoulujen opettajilla oli.556 Kansakoulu oli 
talollisten perustama, ja koulun oppilaiden enemmistönä olivat talollisten 
perheiden lapset. Lasten koulunkäynti oli erittäin säännöllistä, mutta koko 
kansakoulukurssin suorittamiseen ei sitouduttu. Ilmeisesti talonpoikien lapset 
palasivat isiensä ammattiin ja koulusta haluttiin saada tarpeelliseksi katsottu 
opetus.  
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Kyläläiset anovat kuntakokoukselta eteläisen piirin kansakoulua 
Vehmersalmeen 

 
Tausta 

Taulukko 8:n perusteella Vehmersalmi oli keskikokoinen kylä. Kylä oli hy-
vin talonpoikaisvaltainen, sillä siellä asui talollisia lähes kaksinkertainen 
määrä tilattomiin verrattuna, ja työväestöä oli lähes yhtä paljon kuin talolli-
sia. Kurjalistoa oli kyläläisistä kuusi prosenttia.557 Vehmersalmella oli 19 
tilaa, joista puolet oli kooltaan alle 50 hehtaaria. Kylässä oli yli 10 hehtaarin 
peltotiloja neljä kappaletta. Muuten talollisten pellot olivat kooltaan kolmesta 
kahdeksaan hehtaariin. Torppareiden pellot olivat kooltaan kolmesta kuuteen 
hehtaariin, joten erot torppareiden ja useiden talollisten välillä eivät olleet 
kovin suuret. Vuonna 1901 talollisia oli kaikista ruokakunnista 11, tilattomia 
oli 13, joista kaksi oli lampuotiruokakuntia, työmiesruokakuntia oli 26. Muita 
ruokakuntia kylässä olivat kauppiaan, opettajan, poliisikonstaapelin, meri-
miesten, räätälin ja nahkurin ruokakunnat.558 Voidaan todeta, että talonpoi-
kaisvaltaisen kylän viljellyt peltoalat eivät olleet kovin suuret, mikä selittää 
työväestön suhteellisesti vähäisen määrän muihin kyliin verrattuna. Ajan 
kuluessa loisten ja maatyöläisten osuus väestössä kasvoi, sillä alueella sijaitsi 
Mustinlahden saha ja hovi. Hovin maille keskittyi paljon myös torppariväes-
töä.  

 
Toimijat 

Kuten aiemmin todettiin, pohjoisen piirin jälkeen kansakoulua oli ryhdytty 
perustamaan jo vuonna 1873 maalaiskunnan eteläiseen piiriin Vehmersalmel-
le. Vehmersalmen edustajat olivat vahvasti olleet mukana kunnan kansakou-
lukassaa ja piirijakoa perustamassa. Kunnanmiehet olivat tuumanneet, että 
samalla kertaa koulutalosta rakennettaisiin niin kookas, että tilat sopisivat 
myös jumalanpalvelusten pitopaikaksi.559 Hankeen eteneminen kuitenkin py-
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sähtyi vuoteen 1887 asti, jolloin vehmersalmelaiset päättivät ryhtyä uudelleen 
perustamaan kansakoulua. 

Kyläläiset asettuivat kansakouluhankkeen kannalle kyläkokouksessa ja 
kääntyivät keväällä 1887 kuntakokouksen puoleen pyytäen kuntakokoukselta 
rahoitusta ja koko maalaiskunnan kannatusta. He tarjoutuivat kunnalle urak-
kalaisiksi ja veloittaisivat 10 000 markkaa koulun rakentamis- ja sisustamis-
kuluja. Vehmassalmen koulupiiriksi oli yhdistynyt 11 kinkerikuntaa: Puu-
tosmäki, Räsälä, Miettilä, Enonlahti, Vehmassalmi, Ritoniemi, Särkilahti, 
Roikansaari, Vuorisalo, Litmanniemi ja Jänissalo. Kuntakokouksessa syntyi 
keskustelu, jossa osa päättäjistä vaati kuntaa ehdottomasti osallistumaan 
koulun rakentamiskustannuksiin. Osa vaati päätöksenteon ehdoksi rakennus-
piirustuksia ja kustannusarviota. Kiista ratkesi päätökseen asettaa viisihenki-
nen toimikunta, pastori A.Tikkanen, rehtori W.V. Wiik, tohtori Nylander, 
sahanomistaja N. Huttunen ja maanviljelijä J. Staven, hankkimaan piirustuk-
set, kustannusarvio ja muita tarpeellisia tietoja päätöksen tekoa varten.560 
Toimikunta kokoontui heti muutaman viikon kuluttua, ja koulunpaikaksi 
päätettiin valita maanviljelijä J. Stavenin koulua varten lahjoittama maa-
alue.561 Voidaan todeta, että kansakoulun edistäjien ryhmään ei kuntakokouk-
sessa vielä kuulunut talollisia heidän suhteellisen määränsä mukaisesti. Talol-
liset olivat aloitteellisia, mutta käytännön työ oli edelleen säätyläisten käsis-
sä. Edellä on esitetty Hirvilahden kansakoulun perustaminen. Se oli ollut 
poikkeuksellinen tapahtuma.  

Lähes vuoden kuluttua toimikunta antoi esityksen. Vehmersalmelle ra-
kennettaisiin Vehmasmäen tyylinen, mutta puolta pienempi koulurakennus. 
Hankkeen kustannusarvio oli 12 500 markkaa. Kassassa oli rahaa, joten kou-
lua päätettiin ryhtyä heti rakentamaan. Koulun oli tarkoitus olla valmis syys-
lukukauden alkuun vuonna 1889. Syksyllä avattaisiin vuokratiloissa sekakou-
lu eli tyttöjen ja poikien yhteinen koulu. Toimikunnan uudeksi tehtäväksi 
määriteltiin rakennustyön valvonta, koulun ohjesäännön valmistaminen, 
koulun valtionavun pyytäminen ja muut työt, jotka koskivat koulun valmis-
tusta ja hoitoa. Kuntakokous hyväksyi esityksen ehdolla, että koulu rakennet-
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taisiin rukoushuoneen puolelle Vehmersalmea.562 Vehmersalmen kansakou-
lun johtokuntaan valittiin lukuvuodeksi 1889–1890 Nylander, Wiik ja talon-
pojat Juho Stave’n, Antti Koponen ja kappalainen A. Tikkanen eli lähes van-
han toimikunnan kokoonpano.  

Vehmersalmen kansakoulun ensimmäiseksi opettajaksi valittiin Aino 
Hulda Holopainen 13 hakijan joukosta. Koulutyö alkoi 3.9.1888 vuokratussa 
entisessä savutuvassa Veikko Korhosen talon pihalla. Muutaman vuoden 
kuluttua valmistui uusi koulurakennus.563 Holopainen, sittemmin Haapio 
muistelee kansakoulurakennusta ja opettajan asuntoa vaatimattomiksi. ”Se oli 
entinen savutupa, jonka katossa oli savureikä. Uunia oli korjattu, että savu ei 
tullut sisään. Katto ja seinät oli sivelty valkoisella liimamaalilla, joka tippui 
kuivuttuaan isoina levyinä alas. Porstuan pohjassa oli kamari…Kun lampun 
sytytin, niin lattian ja uunin välisestä rajasta ja uunin takaa lensi parvittain 
isoja sirkanrotiskoita akkunan verhot täyteen”. Uuden koulutalon valmistu-
minen muutti tilannetta merkittävästi vuonna 1890 ”johan se oli palatsimaista 
elämää.”564 

Kansakoulun avajaisista raportoi Savo - Karjala -lehti. Kansakoulura-
kennus oli koristeltu köynnöksillä ja nuorilla puilla. Paikalle oli kertynyt pa-
risataa henkeä juhlistamaan avajaisia. Ensin veisattiin ja rukoiltiin, sitten 
Vehmersalmen kappalainen Tikkanen piti avajaispuheen. Hän korosti pu-
heessaan, että koulun tarkoitus on antaa lapsille kristillinen kasvatus. Tarkas-
taja Hovilainen puhui kappalaisen jälkeen, ja vakuutti kuulijoille, että pitäjis-
sä, joissa kansakoulu on toiminut useita kymmeniä vuosia, vain harva oppilas 
on vaihtanut isänsä ammattia muuhun työhön. Tämä lasten paluu koulutuksen 
jälkeen takaisin entiselle paikalleen koettiin hyvin tärkeäksi. Lisäksi tilaisuu-
dessa puhui vielä maisteri Granit käsitöiden tärkeydestä, mikä osaltaan tuki 
Hovilaisen puhetta. Lopuksi kuulijakunta rukoili pastori Granitin johdolla.565 
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Avajaisohjelmasta on pääteltävissä, että kansakoulu nautti kirkon tukea. Kak-
si kirkonmiestä piti puheet ja koulun oppisisällön vakuutettiin olevan hengel-
linen.   

 
Vaikutus 

Alle 16-vuotiaita lapsia asui Vehmersalmella 123 henkeä vuonna 1875. Lap-
sista talollisten ryhmään kuului lähes 40 prosenttia, tilattomien perheiden 
ryhmään kuului 24 prosenttia ja työväestön lapsia oli 30 prosenttia. Kurjalis-
toon kuuluvia lapsia oli alle viisi prosenttia.566 Vehmersalmen kasakouluun 
ilmoittautui 62 oppilasta ensimmäisenä lukuvuonna. Alkuinnostus hiipui 
nopeasti, sillä kahdessa vuodessa oppilaiden määrä puolittui 30 oppilaaseen. 
1890-luvun lopulla oppilasmäärä alkoi kasvaa, mutta ensimmäisen lukuvuo-
den oppilasmääriä ei enää saavutettu. Piirijakoasetuksen säätämisen aikaan 
oppilasmäärä kasvoi erityisen nopeasti. Lukuvuonna 1898–1899 oppilaita oli 
63. Määrä kuitenkin laski ja tarkastelujakson lopussa oppilaita oli 43. Voi-
daan olettaa, että kylän ja sen ympäristön lapsiluku olisi mahdollistanut pal-
jon suuremman oppilasmäärän. Pojat olivat koulun oppilaiden enemmistönä 
aina lukuvuoteen 1905–1906 asti, jolloin tytöt saivat koulussa niukan enem-
mistön. Poikaoppilaiden lukumäärän ero vaihteli muutamasta oppilaasta aina 
kaksinkertaiseen määrään tyttöihin verrattuna. Oppilaiden ikä vaihteli kah-
deksan ja 15 vuoden välillä, mutta keskimääräinen ikä oli 11 vuotta tytöillä ja 
12 vuotta pojilla.567  

Vehmersalmen kansakoulun oppilaat jakaantuivat talollisten perheiden 
lapsiin ja maata omistamattomien perheiden lapsiin. Lähes koko tarkastelu-
ajan kouluun ilmoittautui yhdestä neljään työläisperheen lasta. Alkuvaiheessa 
koulun enemmistönä olivat talollisten lapset. Ensimmäisenä lukuvuonna heitä 
oli 25 ja tilattomien lapsia oli 18. Tilattomien oppilaiden määrä alkoi laskea, 
ja lukuvuonna 1895–1896 heidän määränsä tipahti kolmeen. Samana vuonna 
talollisten lasten määrä oli korkeimmillaan, 28 oppilasta. Merkittävä muutos 
tapahtui 1890-luvun lopussa piirijakoasetuksen säätämisen aikaan. Tuolloin 
tilattomien lasten määrä kaksinkertaistui ja talollisten lasten määrä laski hil-
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jalleen. Tarkastelujakson viimeisenä vuonna molemmissa ryhmissä oli 19 
oppilasta. 1900-luvulla talollisperheiden ryhmässä tapahtui muutos. Perheistä 
tuli kansakouluun enemmän tyttäriä kuin poikia.568  

Tutkittaessa oppilaiden koulunkäyntiaikaa voidaan todeta, että poikke-
uksellisen suuri enemmistö suoritti kansakoulua yli 151 päivää. Koulunkäynti 
oli melko säännöllistä heti alkuvuosista lähtien. Oppilaiden koulunkäyntiajan 
pituus kasvoi 1900-luvulla. Vaikka koulun oppilasmäärä väheni alkuvuosina, 
monet perheet olivat erittäin sitoutuneita kansakouluun. Tämä todentui kou-
lunkäynnin säännöllisyytenä koulun toimittua muutaman vuoden. Kansakou-
lu oli alueellaan ensimmäinen varsinaista opetusta antava koulu, sillä ensim-
mäiset päästötodistuksen myönnettiin vasta viidennen vuoden keväällä. Lu-
kuvuonna 1894–1895 12 oppilasta suoritti koko kansakoulukurssin. Seuraa-
vana vuonna tilattomien oppilaiden määrä laski 13:sta kolmeen. Laskua oli 
10 oppilasta. Tilastosta ei voi kuitenkaan suoraan todeta, että juuri tilattomat 
lapset olisivat suorittaneet koko kansakoulukurssin. Oppilasmäärät vaihteli-
vat vuosittain kaikissa sosiaaliryhmissä. Kansakoulun aloitti kuitenkin suu-
rempi määrä lapsia kuin sieltä valmistui.569 

Vehmersalmen kansakoulun perustamisen erityispiirteenä oli kyläkoko-
uksen ja kuntakokouksen pyrkimys löytää ratkaisu, joka tyydyttäisi molem-
pia osapuolia. Kansakoulun perustajina oli säätyläisiä, ja koulu oli osa alku-
peräistä piirijakosuunnitelmaan toisin kuin Hirvilahden kansakoulu oli ollut. 
Koulun oppilaiden enemmistö oli talollisten lapsia, mutta tilattomien lapset 
hyötyivät myös koulusta. 

 

Kyläläiset rakentavat koulun Haminalahteen velkarahalla 
 

Tausta 

Vehmersalmen kansakoulun jälkeen ajankohtaistui kansakoulun perustami-
nen Haminalahden kylään vuonna 1888. Kuten taulukosta 8. ilmenee, Ha-
minalahti oli Kuopion maalaiskunnan suurimpia kyliä. Talollisia asui siellä 
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noin 13 prosenttia, tilattomia oli lähes kolmasosa ja työväestöä oli reilut puo-
let asukkaista. Kurjalistoa oli noin viisi prosenttia eli hyvin vähän.570 Vuosi-
sadan vaihteessa alueella oli 14 tilaa, joista yhdeksän oli yli 200 hehtaaria. 
Suurimmat tilat olivat Pulkko 1 327,33 hehtaaria ja Miettilä 5 189,93 hehtaa-
ria. Hovi oli kooltaan 450 hehtaaria. Kylässä oli muutamia vauraita talollisia, 
joilla oli apunaan palvelusväkeä ja työmiehiä. Alue oli vauras, sillä kurjalis-
ton määrä oli pieni. Torppareita ja mäkitupalaisia oli alueella runsaasti, noin 
kolmasosa väestöstä, mikä oli yli kaksinkertainen määrä talollisiin verrattuna. 
Talollisia oli kaikista ruokakunnista seitsemän prosenttia, tilattomia oli 44 
prosenttia ja työmiesruokakuntia oli 48 prosenttia. Muita ruokakuntia kylässä 
olivat suutarin, pehtorin, asemapäällikön, asemamiehen, opettajattaren, nik-
karin, virkamiehen ja kahden räätälin ruokakunnat. Monilla tiloilla oli viljel-
tyä peltopinta-alaa noin viisi hehtaaria. Torppien peltojen koko oli yleensä 
kahdesta kolmeen hehtaariin, mutta kylässä oli myös viiden hehtaarin pellot 
omaavia torppia. Yli 10 hehtaarin peltopinta-alatiloja olivat lampuoti Juho 
Kögerin viljelemä Roinila ja Abel Korhosen omistama Wänttilä. Merkittävin 
tila oli Adolf von Wrightin omistama Hovi, jolla viljeltyä peltoa oli peräti 80 
hehtaaria. Se oli myös kylän suurin 55 lehmän maitotila,571 sillä von Wright 
oli lääninmeijeristi.  

Adolf von Wright oli Kuopion maalaiskunnan yhteiskunnallinen vaikut-
taja. Hän osallistui aktiivisesti kunnalliseen toimintaan. Hänet valittiin kunta-
kokouksen puheenjohtajaksi vuosina 1889–1891 ja 1904–1908. Haminalah-
den läheisyydessä sijaitsi Suovun saha. Sen loistokautta kuvattiin aiemmin. 
Vuonna 1901 kylässä toimi Paul Wahl & kumppanien sahayhtiö. Sen alai-
suudessa työskenteli 23 työläisruokakuntaa ja 11 torppariruokakuntaa. Sa-
hayhtiö selittää osaltaan kylän suuren työläisten ja tilattoman väestön mää-
rän.572 

Kyläläisten rippikirjat vuosilta 1881–1890 kertovat, että kyläläisten ta-
vaus ja sisälukutaito olivat välttävät. Heikointa arvosanaa ykköstä oli lähinnä 
iäkkäillä henkilöillä, jotka olivat syntyneet 1810–1830 -luvuilla. Poikkeuksen 
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muodostivat säätyläisiin kuuluvat hovin sisarukset neiti Wilhelmina von 
Wright ja neiti Rosalia on Wright, jotka olivat syntyneet vuosina 1818 ja 
1819 ja omasivat täydellisen luku- ja kirjoitustaidon. Myös virkamiehiä edus-
tava asemapäällikkö Viktor Ekholm osasi lukea hyvin ja kirjoittaa välttävästi. 
Ratavahti Abram Pekkala osasi lukea välttävästi ja kirjoittaa hieman hei-
kommin. Hyvä lukutaito alkoi yleistyä 1860–1870 -luvulla syntyneiden kes-
kuudessa ja yllättävää on se, että lukutaito ei välttämättä liittynyt henkilön 
sosioekonomiseen asemaan, sillä arvosanan neljä olivat saaneet sosiaalisesti 
alhaalla olevat henkilöt, kuten piika, renki, loinen ja mäkitupalainen. Kirjoi-
tustaito oli lukutaitoa harvinaisempaa, mutta piiallakin saattoi olla kirjoitus-
taidon arvosana kaksi.573 Luku- ja kirjoitustaito liittyivät yleisen kansanope-
tuksen kehitykseen ja henkilön sosioekonomiseen asemaan. Haminalahden 
kohdalla voidaan nähdä, että 1800-luvun alkupuolella matala osaaminen 
yhdistyi henkilön asemaan ja kirkon harjoittaman kansanopetuksen vähyy-
teen. Ihmisten sisälukutaito parani kansanopetuksen kehittyessä, minkä seu-
rauksena 1800-luvun loppupuolella henkilön lukutaito ei ollut enää sidottu 
hänen yhteiskunnalliseen asemaansa. Alueella aiemmin toimineen Suovun 
ruukin koulu ja kirjasto olivat saattaneet vaikuttaa hyvään lukutaitoon, joka 
oli kulkenut sosiaalisena pääomana perheissä, vaikka Suovun kansakoulu-
toiminnan alkuvuosina kouluopetuksen ei koettu synnyttävän harrastusta 
tietoon.   

 
Toimijat 

Haminalahden kansakoulun perustaminen vauhdittui, kun Suovun kansakou-
lu lopetti toimintansa vuonna 1885. Haminalahden kylän edustaja kysyi kun-
takokouksessa, miten kunta auttaisi heitä kansakoulun rakentamisessa. Ko-
kous päätti ottaa kantaa asiaan vasta, kun se olisi saanut asiasta kirjallisen 
esityksen. Haminalahtelaiset eivät jääneet toimettomiksi. Haminalahden 
kansakoulun johtokuntaan valittiin lukuvuodeksi 1889–1890 Aron von 
Wright, emäntä Heinonen, talonpojat A. Korhonen, Heinonen ja Hoffren. 
Yhdeksän kuukauden kuluttua kouluhanke palautui uudelleen kuntakokouk-
seen. Haminalahteen oli tänä aikana rakennettu koulutilat lähes valmiiksi, 
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ilman kunnan apua. Rakentamiseen oli pitänyt ottaa velkaa, ja sisustaminen 
vaati lisää varoja. Kyläläiset kääntyivät kunnan puoleen pyytäen Haminalah-
den kansakoulun rakennus- ja ylläpitokustannuksiin kunnan yhteisistä varois-
ta 2 500 markkaa ja vuosittain sitä vero-osuutta, joka kertyi Haminalahden 
koulupiiriin kuuluvista kinkerikunnista nyt ja vastaisuudessa. Pyyntö synnytti 
keskustelua puolesta ja vastaan. Enemmistö tahtoi antaa taloudellista apua 
koulua varten, mutta summan suuruudesta oltiin erimielisiä. Äänestyksen 
tuloksena päädyttiin 176½ äänin antamaan 2 000 markkaa 1 500 markan 
sijasta. Päätöksen jälkeen talollinen Jussi Karttunen ilmoitti pöytäkirjaan 
merkittäväksi, että Haminalahden ”koulupuuhaajat” ovat tässä asiassa esiin-
tyneet yhtä aikaa avun pyytäjinä ja saman aikaan avun maksettavaksi määrää-
jinä.574 Haminalahtelaisten eduksi von Wright toimi kuntakokouksen puheen-
johtajana Haminalahden kansakoulun puolesta. Hän kannatti kunnan 2000 
markan tukea oman kylän koululle.575  

Kirkko kannatti Haminalahdessa kansakoulun toimintaa, sillä Ha-
minalahden kinkereillä 4.4.1890 kehotettiin vanhempia laittamaan lapsensa 
kouluun. Lisäksi opastettiin vanhempia, että he pitäisivät lapsiaan useita 
vuosia pienten lasten koulussa, jotta lapset saisivat sieltä alustavat tiedot 
ennen kansakouluun menoa. Kansakoululle ei aiheutuisi haittaa, kun tavaa-
minen opittaisiin pienten lasten koulussa.576  

 
Vaikutus 

Vuonna 1875 Haminalahdessa asui alle 16-vuotiaita lapsia 200, mikä oli 
tuolloin varsin suuri lukumäärä. Näistä lapsista talollisten ryhmään kuului 
noin 14 prosenttia, tilattomien perheiden ryhmään noin 35 prosenttia ja työ-
väestön lapsia oli noin 49 prosenttia. Kurjalistoon kuuluvia lapsia oli noin 
kolme prosenttia.577 

Haminalahden kansakouluun ilmoittautui ensimmäisenä lukuvuonna 
1888–1889 yhteensä 38 oppilasta, mikä oli oletettavasti vähäinen määrä ky-
län ja sen ympäristön lapsilukuun nähden. Alkuinnostusta kesti useamman 
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vuoden, mutta sitten oppilasmäärä laski. Vuosittain tapahtuneet hyppäykselli-
set muutokset saattoivat olla suuriakin. 1900-luvun vaihteessa oppilasmäärä 
nousi hetkellisesti yli 40 oppilaan, mihin saattoi olla syynä piirijakoasetuksen 
tuoma kansakouluinnostus. Tarkastelujakson viimeisenä vuonna oppilaita oli 
39. Sukupuolinäkökulmasta tarkasteltuna alkuvuosina pojat olivat niukasti 
oppilaiden enemmistönä, mutta lukuvuonna 1894–1895 tytöt nousivat koulun 
oppilaiden enemmistöksi. He säilyttivät asemansa koko tarkasteluajan lop-
puun asti, yhtä lukuvuotta lukuun ottamatta. 1900-luvulla tyttöjen määrä oli 
suhteellisen suuri poikien määrään verrattuna. 578 

Haminalahden kansakoulussa koko tarkastelujakson ajan oppilaiden 
enemmistö tuli tilattomien perheistä, ja oppilaiden sosiaalinen tausta heijasti 
kylän sosiaalista rakennetta. Lukuvuonna 1880-luvun lopussa tilattomien 
perheiden lapsia oli oppilaista noin 70 prosenttia, ja tarkastelujakson lopussa 
heidän osuutensa oli noussut 90 prosenttiin. Talollisten perheiden lasten mää-
rä väheni alkuinnostuksen jälkeen. 1900-luvulla kansakouluun tuli myös 
työläisperheiden lapsia. Haminalahden kansakoulu oli köyhän kansan koulu. 
Tilattomat ottivat koulun omakseen. Tilattomien ryhmässä tyttöjen koulutta-
minen oli hieman yleisempää kuin poikien kouluttaminen. Talollisten kes-
kuudessa poikien kouluttaminen oli aluksi yleisempää kuin tyttöjen. Vuodes-
ta 1903 alkaen poikien määrä alkoi vähentyä ja koulua kävivät vain talollisten 
tyttäret. Sukupuolijakoa voi pitää lähinnä sattumana, sillä talollisten lasten 
määrä laski pariin oppilaaseen.579  

Kun tarkastellaan oppilaiden koulunkäyntiaikaa, voidaan todeta oppilai-
den enemmistön suorittaneen kansakoulua yli 151 päivää. 1890-luvulla sitou-
tuminen koulunkäyntiin nousi jo 100 prosenttiin.580 Se ei kuitenkaan tarkoit-
tanut, että oppilaat olisivat sitoutuneet koko kansakoulukurssin suorittami-
seen. Ilmeisesti monet oppilaat sitoutuivat käymään kansakoulua vain vuosi 
kerrallaan, sillä päästötodistuksen saajien määrä vaihteli vuosittain, ja kou-
lunaloittajien määrä oli suurempi kuin päästötodistuksen saajien määrä. Kan-
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sakoulu oli alueellaan ensimmäinen varsinaista opetusta antava koulu, sillä 
ensimmäiset päästötodistukset myönnettiin vasta neljännen lukuvuoden lo-
pussa. Seuraavan kerran päästötodistuksia myönnettiin seitsemännen luku-
vuoden lopussa.581 

Haminalahden kansakoulun erityispiirteenä voi pitää koulutuksen ket-
juuntumista, sillä Suovun kansakoulun loppuminen käynnisti alueelle uuden 
kansakouluhankkeen. Haminalahden kansakoulun perustamisen erityispiir-
teenä oli se, että alueen hovin omistaja Adolf von Wrightin patriarkaalinen 
tausta yhtyi hänen vahvaan asemaansa kunnallisessa päätöksenteossa. Kunta-
kokouksen puheenjohtajana von Wright ajoi avoimesti kunnan tukea oman 
kylänsä koululle. Merkittävää oli myös se, että ensimmäisen kerran Kuopion 
maalaiskunnassa valittiin nainen perustetun johtokunnan jäseneksi. Kansan-
valistuksen ja kansakouluaatteen kiinnittyminen kyläläisten arvoihin näkyi 
siinä, että tilaton rahvas sitoutui omaan kouluunsa. Koulusta tuli köyhän 
kansan koulu. Vanhemmat huolehtivat, että heidän lapsensa osallistuivat 
opetukseen ja kävivät koulua hyvin säännöllisesti.    

 

Ryönän kyläläiset valittavat kuvernöörin oikeuteen 
 

Tausta 

Taulukon 8:n mukaan Ryönä oli iso kylä. Kyläläisistä talollisia oli noin nel-
jäsosa, tilattomia viidesosa ja työväestöä puolet asukkaista. Kylän kurjalis-
toon kuului noin viisi prosenttia väestöstä, mikä oli melko vähäinen määrä.582 
Vuonna 1901 Ryönässä oli 38 tilaa, joista Suontaus oli suurin. Yli 200 heh-
taarin tiloja oli viisi kappaletta, mutta valtaosa kylän tiloista oli kooltaan alle 
100 hehtaaria. Ryönässä oli yli 10 hehtaarin peltoviljeltyjä tiloja 19 kappalet-
ta 33 tilasta eli yli puolet. Torppareiden peltoalat vaihtelivat puolesta hehtaa-
rista viiteen hehtaariin, eli erot torppariväestön sisällä olivat suuret. Tilatto-
mia ruokakuntia oli 18 ja työmiesruokakuntia 48. Muita ruokakuntia kylässä 
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olivat koroilla eläjän ja merimiesten ruokakunnat.583 Voidaan todeta, että 
tilattomien vähäinen määrä suhteessa talollisten määrään kertoo kylän talon-
poikaisvaltaisuudesta. Kookkaat tilat tarvitsivat palvelusväkeä ja työvoimaa 
avukseen. Ryönän kylän alue oli osa maalaiskunnan parhainta maanviljelys-
seutua ja talollisia oli siten runsaasti. 

Vuosien 1881–1890 rippikirjoista selviää, että kyläläisten lukutaito oli 
välttävä. Yleisin arvosana oli kolme. Nelosia alkoi olla enenevästi varsinkin 
1860–1870 -luvuilla syntyneiden parissa. Poikkeuksena oli 1820-luvun lopul-
la syntynyt mökkiläispariskunta, joiden lukutaito oli arvioitu neljäksi. Hei-
kointa arvosanaa esiintyi vain harvoilla, kuten vuonna 1805 syntyneellä lois-
vaimolla ja vuonna 1820 syntyneellä loisleskellä. Kyläkauppiaan sisälukutai-
to oli arvioitu kakkoseksi, joka oli yllättävän heikko arvosana hänen työteh-
täväänsä nähden. Arvosanaa neljä ilmeni niin talon tyttärellä, torpparilla kuin 
rengillä.584 Tulokset kertovat kansanopetuksen etenemisestä, eikä osaaminen 
ollut enää kiinnittynyt ihmisen sosiaaliseen asemaan. 

 
Toimijat 

Ryönän kinkerikunnan kinkereissä esitettiin toivomus kansakoulun perusta-
misesta itäiseen piiriin. Kansakoulu haluttiin Ryönänlahden seudulle, pitäjän 
neljänteen piiriin. Talolliset Pekka Wartiainen sekä Jahvetti, Kalle ja Petter 
Boman lupasivat, että koulu saisi lahjaksi neljä tynnyrinalaa maata, jos koulu 
rakennettaisiin Hankilammen rannalle. Lisäksi talollinen, Pekka Wartiainen 
antaisi hirsiä, Olli Kekäläinen 5 000 kattopärettä ja Antti ja Pekka Rissanen 
antaisivat hirsiä, kuten myös Heikki Kekäläinen ja Olli Wäätäinen. Kaikki 
lahjoittajat olivat talollisia.585 Kansakoulun perustamista yritettiin vauhdittaa 
lahjoituksin, mutta tilanne ei ollut kuitenkaan valmis päätettäväksi. 

Kahden vuoden kuluttua Ryönän kylässä 100 henkilöä, miehiä ja naisia, 
kokoontuivat 10.8.1890 David Liljan omistamalle Lahti-nimiselle tilalle 
päättämään uuden kansakoulun perustamisesta. Lahti oli kooltaan 180 heh-
taaria, joten se oli kooltaan kuudenneksi suurin tila. Kokouksessa päätettiin 
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käynnistää koulutoiminta seuraavana syksynä vuokratiloissa, hankkia ope-
tusvälineet ja palkata opettaja valtionavulla. Lisäksi kokouksessa valittiin 
johtokunta edistämään asiaa. Siihen valittiin neljä miestä ja kaksi naista, 
emäntä Eeva Karoliina Boman ja talon tytär Maria Lilja. Samalla kierrätettiin 
lista, johon sai merkitä sitoumuksensa tukea taloudellisesti rakennettavaa 
koulua. 19 lahjoittajan joukossa oli yksi naislahjoittaja emäntä Helena Kekä-
läinen. Lahjoittajista 18 oli talollisia, mutta yksi oli lampuoti. Pöytäkirjan 
todistajana olivat A.F. Granit, A.B. Mäkelä ja K.H. Kopanen.586 Heti koko-
uksen jälkeen pidettiin kansakoulun johtokunnan kokous, jossa puheenjohtaja 
oli Antti Wäätäinen. Koulutilat päätettiin vuokrata Antti Wäätäisen ja Pekka 
Bomanin omistamasta talosta.587 Voidaan todeta, että päätöksenteko ja pää-
tösten toimeenpano tapahtui pienessä talollisten ryhmässä. Ryönän kansakou-
luhankkeen etenemisessä ilmeni se, että muutama tärkeä, kansakouluaattee-
seen sitoutunut talollinen, saattoi merkittävästi edistää kansakoulun perusta-
mista omaan kyläänsä. Ryönän kylässä tällaisia talollisia edustivat Liljat, 
Wäätäiset ja Bomanit. He osallistuivat kokoukseen, ryhtyivät johtokunnan 
jäseniksi, tarjosivat lahjaksi maata ja rakennustarpeita koulua varten. Poikke-
uksellisesti Ryönän kansakoulun edistäjinä oli naisia edellä mainituista per-
heistä.  

Varainkeruu kansansivistyksen hyväksi tapahtui lahjoitusten ja arpajais-
ten avulla. Ryönän kansakoulun johtokunta anoi kuvernööriltä lupaa arpajais-
ten pitämiseksi 6.8.1893. Tarkoituksena oli hankkia arpajaistuloilla kansa-
koulunkirjasto. Johtokunnan pöytäkirjan yhteyteen oli lisätty selvitys arpa-
jaispalkinnoista. Heikolla käsialalla oli kirjoitettu: 15 kirjaa, 50 pennin rahaa, 
kaksi viitakevartta, suorakulma, makkara, kalvokkaat (sukkanauha …), kaksi 
… kirjaa neuvoja, kaksi palveliaa kirja, ruohtalainen kirja.588  

Neljännen koulupiirin paikkaa oli hakenut Ryönän lisäksi Jännevirta. 
Kuntakokous päätti puolittaa 5000 markan tuen. Molemmille kylille luvattiin 
2 500 markkaa. Maalaiskunnan pöytäkirjasta selviää, että pieni kokoukseen 
osallistuneiden vähemmistö halusi lykätä Jännevirran kyläläisten avustus-

                                                           
586 Ryönän kansakoulun johtokunnan pöytäkirja 10.8.1890. RK.RYÖN.KANS.ARK.KKA. 
587 Ryönän kansakoulun johtokunnan pöytäkirja 10.8.1890. RK.RYÖN.KANS.ARK.KKA. 
588 Ryönän kansakoulun arpajaisluettelo. Ryönän johtokunnan pöytäkirjan liitteet. RK.RYÖN. 

KANS.ARK.KKA. 
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pyyntöä siihen asti, kunnes Kasurilan koulun kohtalo ratkeaisi. Asia meni 
äänestykseen. Kokouksessa päätettiin myöntää Jännevirran koulun ylläpitoon 
300 markkaa vuosittain ja kerralla 300 markkaa opetusvälineiden hankintaan 
äänin 390 1/12 ja 101 vastaan.589 Rahasumman luovuttaminen kuitenkin 
pitkittyi ja Ryönän kansakoulun johtokunta tukeutui kuvernöörin oikeu-
teen.590  

Kun kuvernööri vaati selvitystä valituksen takia, kuntakokous vastasi, 
että kuntakassassa ei ollut rahaa. Veronkantoa ei ollut vielä toimitettu. Lisäk-
si kunnassa oli huomattu, että kansakouluja oli tulossa liian lähekkäin. Sen 
arveltiin aiheuttavan tulevaisuudessa ongelmia. Tilannetta mutkisti vielä se, 
että koulupiirijakoa haluttiin muuttaa siten, että uusi piiri muodostuisi Ryö-
nän, Jännevirran, Kotasalmen, Pelonniemen ja Rissalan kylistä. Ryönälle 
suunniteltu koulu olisi aivan piirin reunalla, ja toisten kylien lapsille tulisi 
liian pitkä koulumatka. Kuntakokous toivoi, että katsottaisiin koko piirin 
parasta ja rakennusapu kumottaisiin, kunnes uusi piirijako olisi päätetty. 591 
Alueen kansakouluntarkastajan Hovilaisen mielestä kuntakokous ei voinut 
muuttaa lainvoimaisia päätöksiä, muuttui piirijako ajan kuluessa tai ei. Uu-
deksi piirijaoksi ehdotettiin aluetta Ryönä, Pelonniemi, Kotasalmi ja Lohilah-
ti. Näiden kylien kinkerikuntalaiset puolsivat Ryönän kansakoulun rakenta-
mista, jotta kelirikko ei estäisi koulunkäyntiä. Lisäksi koulupiiriin voitaisiin 
ottaa Riistaveden neljä pohjoisinta taloa. Tällöin suunniteltu kansakoulu olisi 
keskellä piiriä ja koulukortteereita olisi koulun ympärillä. Liitteenä oli papin-
todistus alueen 490 lapsesta.592 Kansalaistoiminta aktivoitui ja valveutui, kun 
kyläläiset päättivät valittaa kuvernöörin oikeuteen ja vedota tarkastaja Hovi-
laiseen. Toimet kuvastivat kyläkokouksen ja kuntakokouksen yhteistyön 
vaikeutumista. Kylän tasolla koettiin keskushallinto myönteisenä asiana.  

 
 
                                                           

589 MLK pöytäkirja 18.7.1891. KU.MLK.KUN.ARK.KKA; Kansakouluntarkastajan kirjeet 
1892. KU.P.KANS.TARK.ARK.JOMA 

590 Ryönän kylän kansakoulun johtokunta 21.2.1892; RK.RYÖN.KANS.ARK.KKA. Kansa-
kouluntarkastajan kirjeet 1892. KU.PI.KANS.TA.ARK.JOMA. 

591 Pyyntö Kuopion läänin Herra Kuvernöörille 25.2.1892, Vastaus Kuopiossa Herra Kuvernöö-
rille 8.3.11892; Kansakouluntarkastajan kirjeet 1892. KU.PI. KA.TA.ARK.JOMA. 

592 Lääninhallituksen saama lausunto Kuopiossa A.G. Hovilaiselta 8.3.1892; Kansakouluntar-
kastajan kirjeet 1892. KU.PI. KA.TA.ARK.JOMA. 
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Vaikutus 

Vuonna 1875 Ryönässä oli ollut 16-vuotiaita lapsia 178. Lasten osuus oli 
jakautunut kylän eri sosiaaliryhmien välillä siten, että lapsista talollisten 
ryhmään kuului noin 28 prosenttia, tilattomien perheiden ryhmään noin nel-
jäsosa ja työväestön lapsia oli noin 46 prosenttia. Kurjalistoon kuuluvia lap-
sia oli noin kaksi prosenttia.593 Vaikka Ryönän kylä oli iso ja kansakoulun 
tarvetta oli perusteltu piirin 490 lapsen määrällä, kansakoulun oppilasmäärä 
ei noussut kovin suureksi. Se oli ensimmäisenä vuonna 37 ja seuraavana 
vuonna määrä laski 26 oppilaaseen. 1890-luvun lopussa oppilasmäärä kasvoi, 
kuten tapahtui tarkastelujakson lopussa. Viimeisenä tarkasteluvuonna oli 51 
oppilasta. Oppilasmäärän kehitys oli melko sahaava. Alkuaikana tyttöjä ja 
poikia oli suhteellisesti yhtä paljon ja oppilasmäärän lasku kohdistui samalla 
tavalla molempiin ryhmiin. 1890-luvulla oppilasmäärän nousu kohdistui 
vahvemmin tyttöoppilaisiin, joista tuli koulun oppilaiden enemmistö useaksi 
vuodeksi. Tarkastelujakson lopussa tapahtunut oppilasmäärien nousu kohdis-
tui voimakkaammin poikaoppilaisiin, joista tuli koulun oppilaiden enemmis-
tö. Oppilaiden iät vaihtelivat kahdeksasta 15 vuoteen. 594 

Ryönän kansakoulussa oppilaiden sosiaalinen tausta jakautui talollisten 
perheiden ja tilattoman rahvaan lapsiin. Alusta alkaen tilattoman väestön 
lapset olivat enemmistönä koulun oppilaista. Ensimmäisenä lukuvuonna 
talollisten lapsia oli noin 46 prosenttia ja tilattomien lapsia oli 54 prosenttia. 
Tarkastelujakson aikana tilattomien perheiden lasten määrä nousi ajoittain 
jopa kahteen kolmasosaan. Tarkastelujaksossa on kaksi poikkeusvuotta. Lu-
kuvuonna 1898–1899 tilattomien määrä laski yli 10 oppilaalla ja lukuvuonna 
1901–1902 talollisten määrä nousi 16 oppilaalla. Vuoteen 1902 asti tilatto-
man väestön lapsista tytöt olivat enemmistönä, mutta tarkasteluajan lopussa 
pojista tuli enemmistö tässä ryhmässä. Talollisten perheet kouluttivat enem-
män poikiaan vuoteen 1898 asti. Sen jälkeen ero tyttö- ja poikaoppilaiden 
välillä tasaantui.595 

                                                           
593 Vuoden 1875 henkikirja. KA. 
594 Maalaiskansakoulujen vuosikertomus Kuopion lääni Ryönän kansakoulu vuosilta 1890–

1908. KOU.ARK.KA. 
595 Maalaiskansakoulujen vuosikertomus Kuopion lääni Ryönä kansakoulu vuosilta 1890–1908. 

KOU.ARK.KA. 
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Sitoutuminen kansakoulun käyntiin oli vahvaa oppilaiden parissa. Heti 
ensimmäisenä lukuvuonna koulua kävi yli 151 päivää 90 prosenttia oppilais-
ta. Tästä määrä hieman laski, mutta 1900-luvulla oppilaiden sitoutuminen oli 
yli 90 prosenttia. Kansakoulun aloitti moninkertainen määrä siihen verrattu-
na, kuinka moni heistä lopulta suoritti kansakoulun päästötodistuksen. Kan-
sakoulu oli alueensa ensimmäinen varsinaista opetusta antava koulu, sillä 
ensimmäiset päästötodistukset myönnettiin neljännen lukuvuoden lopussa. 
Lukuvuonna 1897–1898 myönnettiin 10 päästötodistusta. Seuraavana vuonna 
koulun aloitti 14 tilattoman lasta vähemmän. Talollisten lasten määrä pysyi 
samana. Voidaan olettaa, että moni tilattoman lapsi lopetti koulun, koska he 
olivat suorittaneet kansakoulukurssin loppuun.596  

Ryönän kansakoulun perustamisen erityispiirteenä oli se, että talonpojat 
olivat hyvin aloitteellisia ja valmiita taloudellisiin uhrauksiin koulunsa hy-
väksi. Kun kuntakokous hangoitteli vastaa, kyläläiset valittivat kuvernöörin 
oikeuteen ja tukeutuivat tarkastajan auktoriteettiin. He ohittivat kunnallisen 
päätöksenteon tason ja tukeutuivat keskushallinnon päätöksentekoon. Ryönän 
kansakoulun kohdalla oli merkittävää se, että koulun oppilaiden enemmistö 
tuli tilattomista perheistä, ja johtokunnanjäseninä oli kaksi naista. Voidaan 
sanoa, että Ryönän kansakoulun perustaminen merkitsi sosiaalista murrosta. 
Lisäksi lukuvuonna 1987–1989 moni tilattoman lapsi suoritti koko kansakou-
lukurssin. Kansakoulun tehtävä oli kasvattaa kansalaisia ja talonpojista kun-
nallishallinnon päättäjiä. Nyt kansakoulusta valmistui kansalaisia, jotka olivat 
syntyperänsä takia ilman poliittisia oikeuksia. Tämä kehitys kannusti ihmisiä 
järjestäytymään ja sitä kautta tavoittelemaan paikkaa yhteiskunnassa.  

 

Jännevirran kansakoulun perustaminen 
 

Tausta  

Jännevirta oli pieni kylä, kuten taulukosta 8. ilmenee. Se oli talonpoikaisval-
tainen, sillä kyläläisistä oli talollisia noin kolmasosa, tilattomia reilu kymme-
nesosa ja työväestöä oli 42 prosenttia. Kurjalistoa oli lähes kuusi prosent-

                                                           
596 Maalaiskansakoulujen vuosikertomus Kuopion lääni Ryönä kansakoulu vuosilta 1890–1908. 

KOU.ARK.KA. 
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tia.597 Alle 16-vuotiaita lapsia asui Jännevirralla 57. Heistä talollisten ryh-
mään kuului 37 prosenttia, tilattomien ryhmään noin 30 prosenttia ja työväes-
töön 29 prosenttia. Kurjalistoon kuuluvia lapsia oli alle neljä prosenttia.598 
Vuosisadan vaihteessa Jännevirralla oli 10 tilaa, joista kuusi oli kooltaan 
100–200 hehtaaria. Yli 10 hehtaarin peltopinta-alan viljeltyjä tiloja olivat 
Alatalo, Niskala, Pohjalampi ja Anttila, vaikka Anttila oli jaettu kolmeen 
erillisen tilaan. Talollisia oli kaikista ruokakunnista viidesosa, tilattomia oli 
noin neljäsosa ja työmiesruokakuntia oli yli puolet.599  

Rippikirjojen mukaan Jännevirran kyläläisten sisälukutaito oli välttävä. 
Yleisin arvosana oli kolme. Parhaan arvosanan, nelosen, määrä oli lisäänty-
nyt kyläläisten parissa. Näyttää siltä, että 1860-, 1870- ja 1880-luvuilla syn-
tyneiden osallistuminen kuulusteluihin nosti arvosanaa. Tosin mukana oli 
myös 1840-luvulla syntyneitä. Kylän loppulaisilla eli kurjilla sisäluvun arvo-
sana vaihteli yhdestä neljään.600 Ihmisen lukutaito irtosi hänen sosiaalisesta 
asemastaan, kun kirkon kansanopetus ja kansakoulujen työ laajenivat.  

 
Toimijat 

Jännevirran kansakoulun perustamisesta ei ole jäänyt yksityiskohtaisia tieto-
ja. Koulun arkisto käsittää vain tarkastajien tekemiä vuosikertomuksia. Niistä 
selviää, että ensimmäisen johtokunnan muodostivat talolliset M. Lothander, 
Taavetti Hyvärinen, Johan Rissanen, Pekka Hoffren, Abraham Korhonen ja 
Aarne Lappalainen.  

 
Vaikutus 

Jännevirran kansakouluun ilmoittautui ensimmäisenä vuonna 33 oppilasta ja 
muista kouluista poiketen oppilasmäärä väheni vain hieman seuraavina luku-
vuosina. Kun otetaan huomioon Jännevirran kylän pieni koko, kansakoulu-
harrastus oli kylässä yleistä. 1900-luvulla oppilasmäärä kasvoi hetkellisesti. 
Pojat olivat lähes koko tarkasteluajan koulun oppilaiden enemmistönä ja 

                                                           
597 Vuoden 1875 henkikirja. KA. 
598 Vuoden 1875 henkikirja. KA. 
599  Kuopion lääni tietoja kaikista Kuopion maaseurakunnassa 1.9.1901 asuvista ruokakunnista 

ja niiden taloudellisista oloista. KU.MLK.KUN.ARK.KKA. 
600 Kuopion maaseurakunta, Jännevirran rippikirjat 1891–1900. KA 
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useana vuonna heitä oli reilusti enemmän kuin tyttöoppilaita. Tarkastelujak-
son lopussa tyttöjen määrä oli vain 35 prosenttia koulun oppilaista. Tyttöjen 
lukumäärä pysyi vuodesta toiseen melko tasaisena, mutta poikien määrässä 
tapahtui reippaita nousuja ja laskuja.601  

Oppilaat jakautuivat perhetaustaltaan talollisten lapsiin ja tilattomien 
perheiden lapsiin. Neljänä vuonna kouluun ilmoittautui myös tehtaan työväen 
lapsia. Oppilaiden enemmistö tuli tilattomista perheistä, ja sen osuus kasvoi 
kansakoulun vakiinnuttaessa asemansa kylässä. Piirijakoasetuksen säätämi-
sen aikaan määrä nousi yli 20 oppilaan. Viimeisenä tarkasteluvuonna talolli-
sia oppilaita oli 12 ja tilattomia 22. Tilattomat perheet kouluttivat enemmän 
poikia kuin tyttöjä, mutta 1900-luvulla ero kuroutui kiinni. Talollisten ryh-
mässä tytöt olivat koulussa hienoisena enemmistönä 1900-luvulle asti, mutta 
sen jälkeen pojat nousivat enemmistöksi talollisten ryhmässä. Kolmena 
vuonna tehtaan työväestön lapsia oli poikkeuksellisen paljon kansakoulun 
oppilaina.602 Ilmeisesti työväestö liikkui töiden perässä kylästä toiseen ja 
ilmoitti lapsensa urakan ajaksi paikkakunnalla sijaitsevaan kansakouluun.  

Koulunkäyntiaikaa tarkasteltaessa voidaan todeta, että suurin osa koulu-
laisista kävi koulua yli 151 päivää. Määrä kasvoi 1900-luvulla lähes 100 
prosenttiin. Säännöllisyydestä huolimatta moni oppilas jätti kesken kansakou-
lukurssin suorittamisen. Epäsäännöllisyys koulun käynnissä oli suurimmil-
laan lukuvuonna, jolloin työläisperheiden lapsia ilmoittautui kouluun erityi-
sen paljon. Kansakoulu oli ensimmäinen varsinaista opetusta antava koulu 
alueellaan, sillä ensimmäiset päästötodistukset myönnettiin neljännen luku-
vuoden keväällä.603 

Jännenvirran kansakoulu vakiinnutti pian asemansa, sillä koulun oppi-
lasmäärä ei laskenut ja kansakoulunkäynti oli säännöllistä. Jännevirran kan-
sakoulun erityispiirre ei liittynyt koulun perustamiseen, vaan koulun oppilai-
den sosiaaliseen koostumukseen. Muutamana vuonna koulussa oli runsaasti 
oppilaina työläisperheiden lapsia. Sellaisina lukuvuosina koulunkäynnin epä-

                                                           
601 Maalaiskansakoulujen vuosikertomus Kuopion lääni Jännevirran kansakoulu vuosilta 1890–

1908. KOU.ARK.KA. 
602 Maalaiskansakoulujen vuosikertomus Kuopion lääni Jännevirran kansakoulu vuosilta 1890–

1908. KOU.ARK.KA. 
603 Maalaiskansakoulujen vuosikertomus Kuopion lääni Jännevirran kansakoulu vuosilta 1890–

1908. KOU.ARK.KA. 
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säännöllisyys oli suurempaa. Työläisperheiden elämä oli ilmeisesti liikkuvai-
sempaa. Kuten aiemmin esitettiin, valtiopäiväkeskusteluissa ihmisten työn 
perässä liikkumista oli käytetty perusteluna sille, että tilaton väestö ei kiinnit-
tynyt kuntaan ja ryhmälle ei voinut antaa kunnallista äänioikeutta. 

 
 

4.4.2 Talonpojat omaksuvat uudistuksen: kansakoulujen perustaminen 
vuosina 1892–1898 

 
Kuntakokouksen koulupolitiikan toiselle vaiheelle oli tyypillistä talonpoikien 
entistä itsenäisempi toiminta kansakoulujen perustajina. Talonpojat olivat 
tottuneet tekemään päätöksiä ja edistämään tärkeinä pitämiään hankkeita 
kuntakokouksissa ja kyläkokouksissa. Säätyläiset eivät vaikuttaneet enää niin 
merkittävästi kansakoulujen perustamiseen kuin ensimmäisessä vaiheessa. 
Heidän tehtävänsä painottui kansakoulujen taloudelliseen tukemiseen. Kan-
sakoulujen määrän kasvu merkitsi sitä, että kansakouluja perustettiin aikai-
sempaa köyhempiin kyliin. 

Maalaiskunnan alkuperäinen suunnitelma vuonna 1872 oli ollut jakaa 
kunta neljään koulupiiriin ja perustaa yksi koulu jokaiseen piiriin. Aluksi 
suunnitelma kohtasi vastustusta, mutta pian tilanne muuttui. Alkuvastustuk-
sen jälkeen päätös osoittautui kuitenkin paikallisten asukkaiden kouluinnos-
tuksen keskellä vaikeaksi toteuttaa. Kannustamisen sijasta kuntakokous jou-
tui hidastamaan ja rajoittamaan kansakoulujen perustamista. Taustalla oli 
pelko kustannusten kasvusta liian suuriksi. Kylien innostus perustaa kansa-
kouluja johti siihen, että 26.7.1890 kuntakokouksen pöytäkirjaan merkittiin 
lausunto, että kansakoulupiirien jako olisi tulevaisuudessa vapaata ja koulun 
rakentajat vapautettaisiin maksuista kunnan muihin kouluihin. Koulut olisivat 
osallisia eduista, joita koulut nauttivat kunnan puolelta esimerkiksi viinavero-
rahoista.604 Tämä kumosi kuntakokouksen aiemman päätöksen neljästä kou-
lupiiristä. Koulupiirijaon uudistamista varten valittiin toimikunta laatimaan 
ehdotusta. Siinä kansakoulu saisi oman koulupiirinsä, joka ylläpitäisi koulua. 
Syynä oli tarve selkeyttää kansakoulumaksujen kantoa piireistä ja kunnan 
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maksaman tuen määrää kullekin koululle.605 Toimikunnan työn tuloksena 
esiteltiin uudet koulupiirijaot ja suositus siitä, että koulun paikka piirissä 
määräytyisi piirikokouksessa, ja vain riitaisissa tapauksissa päätös siirtyisi 
kuntakokouksen ratkaistavaksi. Kansakoulupiireille, joilla ei ollut omaa kou-
lutaloa, kunta antaisi 3 000 markkaa rakennusapua ja 300 markkaa opetusvä-
lineiden hankintaan. Mikäli koulu toimisi vuokratiloissa, kunta osallistuisi 
vuokran maksuun. Kunnan varoilla rakennetut huoneistot jäisivät kunnan 
omaisuudeksi. Toukokuussa vuonna 1892 vahvistettiin uudet koulupiirit.606 

Kuntakokouksen päätökset eivät tyydyttäneet kaikkia kuntalaisia. Talol-
liset Petter Lintunen Haminalahden kylästä ja Robert Wenäläinen Hirvilah-
den kylästä jättivät valituksen. Heistä kokouksen päätökset piti kumota, sillä 
21.10.1891 pidetty kokous, jossa päätettiin koulupiireistä ja niille myönne-
tyistä tuista, oli pidetty kelirikkoaikaan. Ainoastaan Kasurilan ja Vehmasmä-
en piiriläiset olivat päässeet kokoukseen. Talolliset vaativat vastaavia tukia 
myös muille jo perustetuille kouluille. Kansakoulujen tarkastajalta A.G. Ho-
vilaiselta pyydetyssä lausunnossa ei ollut lainkaan ymmärrystä valittajille, 
sillä Hirvilahden edustajat olivat poistuneet kokouksesta ennen kokouksen 
loppua, kun he olivat nähneet jäävänsä tappiolle.607 

Päätös edusti merkittävää kaukokatseisuutta, sillä valtion tasolla koulu-
jen perustaminen vapautettiin vasta vuonna 1898 piirijakoasetuksella. Kuopi-
on maalaiskunnan tasolla voidaan puhua vapauttamisesta, mutta valtiollisella 
tasolla ennemmin velvoittamisesta. Ilmeisesti Kuopion maalaiskunnassa 
haluttiin myös selkeyttää vuoden 1892 päätöksellä kansakoulujen perustami-
sesta aiheutuvien kustannusten jakoa, sillä se rasitti kunnan taloutta.608  

 
 

                                                           
605 MLK pöytäkirja 3.10.1891. KU.MLK.KUN.ARK.KKA. 
606 MLK pöytäkirja 21.5.1892. KU.MLK.KUN.ARK.KKA. 
607 Valitus Kuvernöörin oikeuteen  1892/74. KU.LÄH.ARK.JOMA. 
608 MLK pöytäkirja 8.71893. KU.MLK.KUN.ARK.KKA. Vuonna 1893 kuntakokouksessa 

päätettiin pyytää valtiokonttorilta kuoletuslainaa 15 000 markkaa. Vuonna 1896 päätettiin 
ottaa valtion kuoletuslainaa 8 000 markkaa. MLK pöytäkirja 4.11.1896 18.10.1902. KU. 
MLK.KUN.ARK.KKA. Vuonna 1902 valtiokonttorilta haluttiin pyytää 25 000 markkaa lai-
naa kansakoulujen rakentamiseen. Keskusteltiin myös siitä, voisiko kunta verottaa 15 000 
markkaa seuraavana vuonna koulurakennuksia varten. Tätä pidettiin liian suurena summana 
taloudellisesti huonona aikana, joten päätettiin pyytää ainoastaan 25 000 markan laina.  
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Kyläkokous päättää käynnistää koulutoiminnan Kehvolla 
 

Tausta 

Kehvon kylää käsiteltiin tutkimuksessa aiemmin, sillä maalaiskunnan en-
simmäinen kansakoulu perustettiin Kehvon Haapalahteen. Sieltä koulu siir-
rettiin muutaman vuoden kuluttua Kasurilaan. Kehvo oli keskikokoinen kylä. 
Seutu oli vaurasta ja talollisvaltaista aluetta. Tilattomia oli noin viidesosa ja 
työväestöä asui alueella runsaasti. 

 
Toimijat 

Kansakouluasia ajankohtaistui uudelleen kylässä 1890-luvun alussa, kun 
herastuomari Taavetti Krögerin tilalla pidettiin kyläkokous 21.9.1891. Koko-
uksessa päätettiin perustaa kansakoulu Kehvon ja Wäänälänrannan kyliä 
varten. Lisäksi oletettiin Koivusaaren kylän olevan valmis liittymään hank-
keeseen, vaikka sen edustajat olivat epävarmoja.609 Kröger lupasi myydä 
maapaikaksi neljä tynnyrinalaa maata tilaltaan. Järjestettävälle koululle valit-
tiin johtokunta, jonka tuli huolehti käytännön toimista, kuten valtionavun ja 
kunnan avun hakemisesta. Johtokunnan jäseniksi valittiin rehtori Therman, 
orpokodinjohtaja Heikki Wäänänen, talonpojat Wiktor Antikainen, Antti Es-
kelinen, herastuomari Taavetti Kröger ja neiti Jenny Therman. Koulun toi-
minta päätettiin aloittaa vuokratiloissa Krögerin talossa syksyllä 1892.610 
Kuntakokouksessa 23.7.1892 Kehvon kansakoulupiirille myönnettiin kunnan 
kansakoulupiirijaon ohjesäännössä määrätty koulun perustamis- ja kanna-
tusapu heti syyslukukauden alusta lähtien.611 Uuden kansakoulun puuhaajina 
olivat jälleen Haapalahden kansakoulun tavoin rehtori Therman, hänen tyttä-
rensä Jenny Therman ja Taavetti Kröger. 

Koulutilojen vuokraus oli väliaikainen ratkaisu, sillä 17.8.1892 päätet-
tiin ryhtyä rakentamaan koulua, jotta kiinteä koulu olisi valmis seuraavana 
syksynä tai edes syksyllä vuonna 1894.612 Johtokunnan kokouksessa päätet-

                                                           
609 Kehvon kansakoulun pöytäkirja 21.9.1891. KEH.KAS.ARK.SKA. 
610 Kehvon kansakoulun pöytäkirja 21.9.1891; Kehvon kansakoulun johtokunnan kokous 10.7. 

1892. KEH.KAS.ARK.SKA. 
611 MLK pöytäkirja 23.7.1892. KU.MLK.KUN.ARK. 
612 Kehvon kansakoulun johtokunnan kokous 17.8.1892. KEH.KAS.ARK.SKA. 
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tiin pyytää kunnalta rakennusavuksi 3 000 markkaa, opetusvälineiden han-
kintaan 300 markkaa ja kannatusavuksi 300 markkaa vuosittain. Kiinteän 
koulun rakentamisjärjestelyt alkoivat kevättalvella vuonna 1894. Rakenta-
misurakka annettiin huutokaupalla vähiten vaativalle urakkalaiselle. Talolli-
set vastustivat päätöstä.613 Urakkalaiselta päätettiin vaatia takaus, joka oli 
toimitettava rakennustoimikunnalle ennen huutokaupan alkua.614  

Ensimmäisessä johtokunnan kokouksessa kouluun päätettiin palkata 
naisopettaja. Opettajaksi valittiin Riitu Karjalainen. Ensimmäisessä kokouk-
sessa oli suunniteltu myös opettajan palkkaus ja muut edut. Ensin suunnitel-
tiin, että opettaja saisi käyttöönsä kaksi huonetta ja osan keittiötä. Hänen 
palkakseen määriteltiin maksaa valtioavun lisäksi 100 markkaa ja kaksi mit-
tatynnyrin alaa valmista peltoa, polttopuut, valo, yhdelle lehmälle kesälaidun 
ja talvirehuksi hyviä heiniä. Seuraavassa kokouksessa etuja vähennettiin, 
kunnes niitä taas luvattiin parantaa.615 Voidaan todeta, että johtokunnan altti-
us muuttaa toistuvasti opettaja toimeentuloa koskevia päätöksiä, kuvasti opet-
tajan ammattiin ja asemaan liittyvää epäselvyyttä ja riippuvuutta kyläläisten 
hyvästä tahdosta. Sama epäselvyys opettajan ammattia kohtaan ilmeni myös 
aiemmin kuvatussa valtiopäivien suhtautumisessa opettajan ammattiin.  

 
Vaikutus 

Kehvon kansakouluun ilmoittautui 41 oppilasta, mutta oppilaiden määrä 
vaihteli lukuvuosittain. Kylässä ja sen lähiympäristössä asuvien lasten määrä 
olisi mahdollistanut suuremmankin oppilasmäärän kuin mitä toteutui. Lisäksi 
vuonna 1873 perustettuun Haapalahden kansakouluun ilmoittautui ensimmäi-
senä lukuvuonna puolta enemmän oppilaita. 20 vuodessa olisi voinut odottaa 
kansakouluinnostuksen vahvistuneen. Kansakoulun oppilasmäärissä tapahtui 
vahvoja nousuja ja laskuja. Piirijakoasetuksen säätämisen aikana oppilasmää-
rä kasvoi, mutta 1900-luvun alussa määrä kääntyi laskuun. Viimeisenä tar-
kasteluvuonna oli 37 oppilasta. Pojat olivat oppilaiden enemmistönä 1900-lu-

                                                           
613 Kehvon kansakoulun johtokunnan kokous 18.3.1894. KEH.KAS.ARK.SKA. 
614 Kehvon kansakoulun johtokunnan kokous 2.4.1894. KEH.KAS.ARK.SKA. 
615 Kehvon kansakoulun pöytäkirja 21.9.1891; Kehvon kansakoulun johtokunnan pöytäkirja 

10.7.1892; 17.8.1892. KEH.KAS.ARK.SKA. 
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vun vaihteeseen asti. Sen jälkeen heidän sangen tasaisena pysynyt määränsä 
alkoi laskea ja tytöistä tuli oppilaiden enemmistö.616   

Kouluun ilmoittautui oppilaita niin säätyläisperheistä kuin talollisten, 
työläisten ja torppareiden perheistä. Talollisten ja tilattomien perheiden lapset 
muodostivat koulun enemmistön. Tilattomien perheiden lasten määrä kasvoi 
ensimmäisen lukuvuoden 54 prosentista 1900-luvulle tultaessa 73 prosenttiin 
koulun oppilaista. Tarkastelujakson lopussa talollisten perheiden lasten määrä 
väheni merkittävästi ja tilattomien perheiden lasten määrä kasvoi. Viimeisenä 
vuonna talollisia oppilaita oli seitsemän ja tilattomia oppilaita 29. Talolliset 
kouluttivat hieman enemmän poikia kuin perheen tyttöjä. Torppariperheiden 
ryhmässä pojat olivat aluksi enemmistönä koulussa, mutta 1900-luvulla tyttö-
jen määrä kasvoi poikien osuutta suuremmaksi.617 Kehvon kylällä oli Hami-
nalahden tavoin pitkät perinteet kansakouluasiassa. Kunnan ensimmäinen 
kansakoulu oli perustettu Kehvon Haapalahteen, mikä selittää oppilaiden 
laajan sosiaalitaustan. Alue oli vaurasta. Kun ensimmäisessä kansakoulussa 
olivat olleet talollisten lapset enemmistönä, Kehvon kansakoulussa enemmis-
tönä olivat tilattoman rahvaan lapset. Muutos heijasti aikaa, mutta myös kan-
sakouluaatteen kiinnittymistä tilattomaan väestön pariin. 

Oppilaiden sitoutuminen kansakoulun käyntiin oli alkuvuosina epäsään-
nöllistä, vaikka enemmistö suoritti koulua yli 151 päivää. Perheiden tiiviimpi 
sitoutuminen kansakouluun ajoittuu 1890-luvun loppuun. Tällöin yli 80 pro-
senttia oppilaista suoritti yli 151 päivää kansakoulua. Koulunkäynnin sään-
nöllisyys kasvoi 1900-luvulle tultaessa. Alueella oli ollut kansakouluharras-
tusta, sillä ensimmäiset päästötodistukset myönnettiin kolmannen toiminta-
vuoden keväällä.618  

Kehvon kansakoulun perustamisen erityispiirteenä oli se, että kyläläiset 
perustivat kansakoulun säätyläisten avulla ja taustalla vaikutti maalaiskunnan 
ensimmäisen kansakoulun toiminta. Se näkyi oppilaiden sosiaalitaustassa eli 
kansakoulua kävivät niin talollisten kuin tilattomien perheiden lapset. Tässä 

                                                           
616 Maalaiskansakoulujen vuosikertomus Kuopion lääni Kehvon kansakoulu vuosilta 1892–

1908. KOU.ARK.KA. 
617 Maalaiskansakoulujen vuosikertomus Kuopion lääni Kehvon kansakoulu vuosilta 1892–

1908. KOU.ARK.KA. 
618 Maalaiskansakoulujen vuosikertomus Kuopion lääni Kehvon kansakoulu vuosilta 1892–

1908. KOU.ARK.KA. 
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ilmeni piirijaon vapauttamisen merkitys. Koulutusmahdollisuudet avautuivat 
eri sosiaaliryhmien lapsille. 

 

Kansakouluaate yhdistää kyläläisiä Riistavedellä 
 

Tausta 

Kuten taulukosta 8:n ilmenee, Riistaveden alue oli suuri. Siellä asui 1280 
henkilöä. Talollisia oli 15 prosenttia, tilattomia oli viidesosa ja työväestöä oli 
noin puolet väestöstä. Kurjalistoa oli lähes 14 prosenttia kylän väestöstä, 
mikä oli prosentuaalisesti tarkasteltuna toiseksi suurin määrä kylistä, joihin 
perustettiin kansakoulu. Väestöä, jolla ei ollut suhdetta maahan, oli lähes 
kaksi kolmasosaa. Alle 16-vuotiaita lapsia asui Riistavedellä 491. Talollisten 
ryhmään lapsista kuului noin 17 prosenttia, tilattomien perheiden ryhmään 
kuului noin 27 prosenttia ja työväestön lapsia oli noin 46 prosenttia. Kurjalis-
toon kuuluvia lapsia oli noin yhdeksän prosenttia. Lasten sosiaalinen tausta 
noudatteli kylän väestön sosiaalista jakoa.619 Vuonna 1901 Riistavedellä oli 
61 tilaa, joista 11 tilaa oli yli 200 hehtaaria. Suurimmat tilat olivat Wäänälä ja 
Ollila. Enemmistö tiloista oli kooltaan 100–200 hehtaaria. Monia tiloja oli 
jaettu. Yli 10 hehtaarin petopinta-alatiloja oli 18 kappaletta. Wäänälän tilalla 
oli 26 hehtaaria viljeltyä peltoa. Pienet tilat olivat kolmesta viiteen hehtaariin. 
Torpparien peltoala oli kolmesta neljään hehtaariin, joten tämä ero ei ollut 
suuri monien talollisten ja torpparien välillä. Talollisia oli kaikista ruokakun-
nista 18 prosenttia, tilattomia oli 14 prosenttia ja työmiesruokakuntia oli 54 
prosenttia.620 Riistavesi oli hyvää maanviljelysseutua ja talollisia oli runsaas-
ti. 

Rippikirjojen perusteella Riistavedellä ihmisten lukutaito arvioitiin vält-
täväksi tai lähes välttäväksi. Arvosanat kaksi ja kolme olivat yleisimmät 
arvosanat rippikirjoissa. Lukutaidon tasoon vaikutti henkilön ikä. Kuten ai-
emmin todettiin, mitä iäkkäämpi ihminen oli, sitä heikommat olivat hänen 
taitonsa. Nuoremmalla polvella taidot olivat paremmat.621 Ihmisten lukutai-

                                                           
619 Vuoden 1875 henkikirja. KA. 
620 Kuopion lääni tietoja kaikista Kuopion maaseurakunnassa 1.9.1901 asuvista ruokakunnista 

ja niiden taloudellisista oloista. KU.MLK.KUN.ARK.KKA. 
621 Kuopion maaseurakunta, Riistaveden rippikirjat 1891–1900. KA. 
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toon vaikutti ensin kirkon ja sitten kansakoulun tarjoaman kansanopetuksen 
saatavuus. Nuoremman väestön lukutaidon paraneminen pohjautui myös 
lukutaidon kasautumiseen. Vanhemmat olivat kyenneet paremmin opetta-
maan lapsiaan kotona, kun he olivat itse saaneet ensin opetusta. Useissa läh-
teissä kuitenkin moitittiin vanhempien taitoja ja sitoutumista lastensa alku-
opetuksen antamiseen.  

 
Toimijat 

Riistaveden kylässä kansakouluasia käynnistyi Kopalanniemen talossa 
12.7.1891 pidetyssä kyläkunnankokouksessa. Siellä todettiin, että sivistyksen 
tarve oli tullut ilmi paikkakunnalla. Muutamat talonisännät olivat sanomaleh-
dessä pyytäneet kuuluttamaan kyläkunnan kokouksen koolle kansakoulun 
perustamisasiaa varten Riistaveden kylään. Paikalle saapui suuri joukko in-
nostuneita asian harrastajia. Yksimielisesti päätettiin perustaa miesopettajan 
johdolla toimiva kansakoulu poikia ja tyttöjä varten vähintään viideksi vuo-
deksi eli siihen asti, kunnes kunta ottaisi koulun kannattaakseen. Koulu aloit-
taisi toiminnan tulevana syksynä vuokratiloissa.622 Siikaniemen talosta vuok-
rattiin huone kansakoulua varten.623 Riistaveden kansakoulun johtokuntaan 
valittiin talonpojat Kusti Laitinen, Paavo Wartiainen, Olli Miettinen, Antti 
Miettinen, Juho Parviainen ja talontytär Anna Liisa Woutilainen. Kouluin-
nostus oli ilmeisesti vahvaa, sillä Riistaveden kansakoulun johtokunta päätti 
8.4.1892 pienten lasten koulun alkavan lukukauden lopussa.624 Keskushallin-
to edellytti kansakoulujen perustamisen yhteydessä aina tietoa siitä, kuinka 
pienten lasten koulu oli alueella järjestetty. 

Paikkakunnalla ilmeni myös ristiriitaa koulun perustamisesta, sillä kou-
lun johtokunta päätti, että ne, jotka olivat sitoutuneet kannattamaan kansa-
koulua, saivat lapsilleen maksuttoman opetuksen. Talolliset, jotka eivät olleet 
sitoutuneet kannattamaan kansakoulua, saisivat lapsensa kouluun, jos muut-
taisivat kantaansa ja ryhtyisivät kannattamaan kansakoulua. Alustalaisten 

                                                           
622 Kyläkunnankokouksen pöytäkirja Kuopion pitäjässä Riistaveden kylässä 12.7.1891. 

RI.KU.KEIH.KANS.ARK.KKA. 
623 Mönkkönen 1996, 86. 
624 Riistaveden kansakoulun johtokunnan pöytäkirjat 1891–1900, johtokunnan pöytäkirja 8.4. 

1892. RI.KU.KEIH.KANS.ARK.KKA. 
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kohdalla tilanne oli vaikeampi. Ainoastaan niiden alustalaisten lapset pääsi-
vät kouluun, joiden isännät olivat sitoutuneet kannattamaan koulua. Tällöin-
kin heidän lukuvuosimaksunsa oli markka.625 Tällainen rajoitus oli harvinai-
nen, mutta ilmeisesti se kuvasti kuinka vahvasti kansakoulun perustaminen 
jakoi kyläläisiä. Johtokunnan pöytäkirjoista löytyy myöhemmin päätös, jossa 
todetaan, että mikäli vanhemmat eivät olleet maksaneet sisäänkirjoitusrahaa 
tai tehneet työtä, heidän tuli hakata halkoja yksi päivä yhtä lasta kohden.626 
Ilmeisesti tämä ehto koski tilattomien lasten vanhempia. 

Koulun toiminnan tukemiseksi koulun johtokunta keräsi rahaa arpajais-
ten avulla. Keräyskohde määritettiin köyhien kansakoululasten hyväksi ja tar-
peellisten opetus- ja välikappaleiden hankkimista varten. Vuoden 1893 arpa-
jaisten järjestäminen Riistavedellä oli hyvin organisoitua. Arpajaisia varten 
perustettiin toimikunta, johon kuului runsaasti ihmisiä: neljä talollista, kolme 
emäntää, talollisten poikia 12, talollisten tyttäriä kuusi, lampuoti, räätäli, 
opettaja, kaksi kauppiasta, taituri, posteljooni ja neiti.627 Henkilöluettelosta 
voi päätellä, että kyläläiset kokivat koulun toiminnan yhteiseksi hankkeeksi, 
jonka edistämiseen haluttiin sitoutua. Tilattomia ei kuitenkaan valittu toimi-
kuntaan.  

Riistaveden koulupiiri päätti 6.10.1894, että kolmesta ehdotetusta tilasta 
yksi valittaisiin koulun rakentamispaikaksi. Koska rakentamistoimikunta ei 
tuonut kokoukseen ehdotusta, asiaa ei voitu päättää. Soveliaimman paikan 
valinta ja ostaminen annettiin johtokunnan ja rakentamistoimikunnan päätet-
täväksi.628 Kun toimikunta teki päätöksen tilan ostosta 200 markalla, asiasta 
tehtiin valitus. Talollinen H. Karvonen valitti Kuopion läänin kuvernöörin 
virastoon. Hänestä rakentamistoimikunnan päätös piti mitätöidä, sillä piiriko-
kouksen päätös 1.10.1894 sisälsi sen, että johtokunnan ja toimikunnan oli 
tehtävä esitys seuraavaa piirikokousta varten, jossa asia lopullisesti ratkaistai-

                                                           
625 Riistaveden kansakoulun johtokunnan kokouspöytäkirja 26.10.1891. RI.KU.KEIH.KANS. 

ARK.KKA. 
626 Riistaveden kansakoulun johtokunnan kokouspöytäkirja 19.2.1898. RI.KU.KEIH.KANS. 

ARK.KKA.  
627 Riistaveden kansakoulun johtokunnan kokouspöytäkirjat 8.4.1892 ja 22.6.1893. RI.KU. 

KEIH.KANS.ARK.KKA. 
628 Riistaveden kansakoulu piirin kokouspöytäkirja 6.10.1894. RI.KU.KEIH.KANS.ARK. 

KKA. 
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siin.629 Piirikunnan päätökseen osallistuneet vahvistivat 6.10.1894 pidetyn 
pöytäkirjan ja sen, että päätös menettelytavoista oli tehty yksimielisesti. Va-
littajat, jotka tavallisesti vastustivat piirikokouksen päätöksiä, olivat myös 
sillä kertaa kannattaneet päätöstä.630   

Kuopion lääninhallituksen päätös tontin ostopäätöksestä oli se, että kos-
ka valittajat eivät olleet tuoneet esille laillista syytä koulupaikkakaupan ku-
moamiseksi, hallitus katsoi valituksen aiheettomaksi ja myöhäiseksi kumota. 
Karvosta neuvottiin hakemaan muutosta Hänen Keisarilliselta Majesteetilta 
alamaisella kirjallisella anomuksella.631 Karvonen noudatti neuvoa. Keisaril-
linen senaatti katsoi, että valittaja ei ollut esittänyt syytä Kuvernöörin viras-
ton valituksen alaisen päätöksen muuttamiseen. Karvonen oli pyytänyt asias-
ta vastineet Kuvernöörin viraston lisäksi Koulutoimen Ylihallitukselta.632 
Valitusprosessi kuvasti demokratian toimivuutta. Päätökseen tyytymätön 
henkilö, joka koki oikeuksiensa tulleen loukatuksi, pystyi jatkamana asian 
käsittelyä ja vaatimaan muutosta tehtyyn päätökseen. Karvosen valitus oli 
myös tyypillinen valitus siinä mielessä, että valitus perustui Karvosen vää-
rinymmärrykseen tai asioiden tahalliseen vääristelyyn eikä valitus johtanut 
toimenpiteisiin. 

 
Vaikutus 

Riistaveden kansakouluun tuli oppilaita lukuvuonna 1891–1892 35, mikä oli 
vähän. Lisäksi oppilasmäärä laski seuraavina vuosina. Oppilasmäärä vaihteli 
lukuvuosien mukaan rajustikin. Piirijakoasetuksen säätämisen aikaan oppi-
lasmäärä kasvoi hetkellisesti. Tarkastelujakson lopussa oppilasmäärä kasvoi 
ja viimeisenä vuonna koulussa oli 38 oppilasta. Pojat olivat koulussa enem-

                                                           
629  Karvosen valitus Kuopion läänin Kuvernöörin virastoon 16.2.1895. KU.LÄH.ARK.JOMA. 
630 Keisarillisen Majesteetin Korkeasta Nimestä Hänen Suomen Senaatin Päätös Talollisen 

H.Karvosen tekemään valitukseen Kuopion läänin Kuvernöörin virastoon 16.2.1895 anta-
masta päätöksestä. 31.1.1896 Keisarillisen Suomen Senaatin ja sen talousosastossa. 
KU.LÄH.ARK.JOMA.  

631 Kuopion Lääninhallituksen päätös Valitusasiassa Annettu Kuopion Läänin kansliassa 
16.2.1895. KU.LÄH.ARK.JOMA. 

632 Keisarillisen Majesteetin Korkeasta Nimestä Hänen Suomen Senaatin Päätös Talollisen 
H.Karvosen tekemään valitukseen Kuopion läänin Kuvernöörin virastoon 16.2.1895 anta-
masta päätöksestä. 31.1.1896 Keisarillisen Suomen Senaatin ja sen talousosastossa. 
KU.LÄH.ARK.JOMA. 
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mistönä vuoteen 1896 asti. Sen jälkeen tyttöjen määrä alkoi kasvaa, ja he 
olivat koulussa enemmistönä aina vuoteen 1903 asti.633  

Kansakoulun oppilaat tulivat säätyläisten, talollisten, työväestön ja tilat-
tomien perheistä. Suurin osa lapsista tuli kuitenkin talollisten ja tilattomien 
perheistä. Ensimmäisenä lukuvuonna talollisten lapset olivat enemmistönä, 
mutta kansakoulun vakiinnutettua asemansa tilattomien perheiden lapset nou-
sivat koulun oppilaiden enemmistöksi, mikä heijasti kylän väestön sosiaalista 
jakoa. Piirijakoasetuksen säätämisen aikana tilattomien lasten määrä kasvoi 
hetkellisesti. Vuosisadan vaihteessa talollisten lasten määrä oli poikkeukselli-
sesti 10. Vaikka tilattomien lapsia oli lukumääräisesti eniten, niin talollisten 
lapsia oli suhteellisesti enemmän.634  

Oppilaiden kansakoulunkäynti oli epäsäännöllistä, mutta enemmistö 
lapsista suoritti yli 151 päivää kansakoulua. 1890-luvun lopussa kansakou-
lunkäynti vakiintui, ja oppilaista yli 90 prosenttia suoritti koulua yli 151 päi-
vää, yhtä poikkeusvuotta lukuun ottamatta. Kansakoulun käynnin säännöllis-
tyminen tapahtui samanaikaisesti piirijakoasetuksen toteuttamisen kanssa. 
Alueella oli ollut kansakouluharrastusta jo ennen oman kansakoulun perus-
tamista, sillä kolmantena toimintavuonna koulusta myönnettiin neljä päästö-
todistusta.635 Kansakoulun aloittaneiden määrä oli moninkertainen koko kan-
sakoulukurssin suorittaneiden määrään verrattuna.  

Riistaveden kansakoulun perustamisen erityispiirteenä oli se, että talon-
pojat perustivat koulun. Asiasta päätettiin kyläkokouksessa. Yksi talonpoika 
aloitti kuitenkin valitusprosessin, ja kävi koko valitustien läpi. Päätös todet-
tiin kaikissa oikeusasteissa lailliseksi. Kansakoulun oppilaiden enemmistöksi 
tulivat tilattomien perheiden lapset, ja johtokunnassa oli yksi naisedustaja. 
Tilanne oli hieman sama kuin Ryönän kansakoulun kohdalla.  

 

                                                           
633 Maalaiskansakoulujen vuosikertomus Kuopion lääni Riistaveden Melaniemen kansakoulu 

vuodelta 1891–1908. KOU.ARK.KA. Yrjö Karttusen historiikin mukaan Riistaveden kuntaa 
siirtyi Kuopion maalaiskunnan puolelta Ryönän, Kotasalmen, Riistaveden (Keihäsniemen) 
ja Rötikön kansakoulut.  

634 Maalaiskansakoulujen vuosikertomus Kuopion lääni Riistaveden Melaniemen kansakoulu 
vuosilta 1891–1908. KOU.ARK.KA. 

635 Maalaiskansakoulujen vuosikertomus Kuopion lääni Riistaveden Melaniemen kansakoulu 
vuosilta 1891–1908. KOU.ARK.KA. 
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Mustinlahden hovin yksityinen kansakoulu 
 

Tausta  

Litmanniemellä sijaitsi Mustinlahden hovi. Se oli suurtila, 1689,64 hehtaaria. 
Hovin yhteydessä toimi saha. Vuonna 1901 tilalla asui 14 torppariruokakun-
taa, 17 työmiesruokakuntaa, kaksi muonamiesruokakuntaa ja yksi opettaja.636 
 
Toimijat 

Mustinlahden hovin ja ruukin omisti August Petander 1850-luvulla. Hän 
yhdessä tyttärensä Iida Petanderin kanssa edistivät alueella kansansivistystä. 
Iida Petanderista tuli myöhemmin tunnettu naisasianainen. Petanderit käyn-
nistivät alueella pyhäkoulutoiminnan ja vuonna 1855 Mustinlahden kinkereil-
lä sen opettajaksi valittiin Maria Hakkarainen. Tärkeä kansansivistyksen edis-
täjä oli myös hovin palveluksessa työskennellyt inspehtoori Nils Huttunen. 
Tuomiorovasti Borg jopa kehui tarkastuspöytäkirjassaan Huttusta työstä, 
jonka hän oli tehnyt hovin pyhäkoulun edistämisen puolesta.637 

Kansakouluasia eteni alueella, kun hovi siirtyi saksalaissyntyisen insi-
nööri Albert Krankin omistukseen. Krank ja Huttunen halusivat alueelle 
koulun, sillä hovin ja teollisuuslaitoksen ansiosta kouluikäisten lasten määrä 
oli suuri. Kun kunta perusti koulun Vehmersalmeen eikä Mustinlahteen, 
Krank päätti perustaa alueelle yksityisen koulun vuonna 1890. Hovi antoi 
koulutilat ruukin teollisuusrakennuksen päärakennuksesta ja sitoutui maksa-
maan opettajan palkan. Hovi vastasi myös muista opiskeluun liittyvistä me-
noista.638 

Koulun alkaminen viivästyi vuoden 1891 puolelle, sillä opettajaksi va-
littu U. Tietäväinen vaihtoi yllätäin toiseen kouluun opettajaksi ja hänen ti-
lalleen oli etsittävä uusi henkilö. Väliaikaiseksi opettajaksi saatiin Wilho Ol-
likainen. Oppilaita ilmoittautui heti 34, mutta määrän odotettiin kasvavan. 
Alueella laskettiin olevan 103 kouluikäistä lasta.639 

                                                           
636 Kuopion lääni tietoja kaikista Kuopion maaseurakunnassa 1.9.1901 asuvista ruokakunnista 
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638 Mustinlahden kansakoulun 100-vuotishistoriikki. MU.KANS.ARK.VKA. 
639 Mustinlahden kansakoulun 100-vuotishistoriikki. MU.KANS.ARK.VKA. 
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Syksyllä vuonna 1891 opettajaksi tuli Otto Kotilainen, joka perusti ky-
lälle laulukuoron ja harrasti myös säveltämistä. Yksi tuolloin tehdyistä lau-
luista oli ”Varpunen jouluaamuna”. Vuonna 1891 koululla toimi vuoden 
opettajana myös Rosalia Emilia Gray. Kun neiti Gray astui laivasta Mustin-
lahden laiturille, yksi kyläläisistä sylkäisi ja sanoi: ”Tuollaisenko ihmissyöjän 
käsiin on meidän lapsemme annettava.” Vilho Vinska toteaa, että kylällä ei 
ollut aiemmin nähty mustaihoisia ihmisiä. Gray oli lapsena tullut lähetyssaar-
naajaperheen mukana Ambomaalta Suomeen. Hän oli käynyt Suomessa kan-
sakoulun, rippikoulun ja Sortavalan seminaarin. Mustinlahden ruukin koulu 
oli hänen ensimmäinen työpaikkansa. Vastaanotto laiturilla oli ollut alku 
vaikeuksille. Jälkeenpäin Gray oli todennut, että hän ei ollut missään saanut 
sellaista häväistystä osakseen kuin Mustinlahdella.640       

Koulun opettajat vaihtuivat tiheästi. Vaihtuvuuden syyksi Vinska arvioi, 
että opettajien edut olivat ruukin koulussa heikommat kuin kunnan kouluissa. 
Lisäksi hän toteaa, että opettajina toimi usein epäpäteviä ihmisiä, sillä opetta-
jien tutkinnoista ei ole aina merkintöjä. Koulun arkistot tuhoutuivat kahdessa 
tulipalossa, joista ensimmäinen tapahtui vuonna 1908.641 

Kansakoulun ylläpito kohtasi monia vaikeuksia 1900-luvulla. Mustin-
lahden kansakoulu sijaitsi Litmanniemen kansakoulupiirissä. Heti ensimmäi-
sessä piirikokouksessa Litmanniemen kansakoulun johtokunnan jäsen kaup-
pias O. Kosonen oli pyytänyt vapauttamaan Mustinlahden hovin kansakoulun 
kustannuksista, koska hovi ylläpiti yksityistä kansakoulua.642 Litmanniemen 
kansakoulun johtokunta pohti myös Mustinlahden yksityisen kansakoulun 
tilannetta, mutta asian suuruuden takia ei uskaltanut tehdä ratkaisua ja päätti 
siirtää asian piirin käsittelyyn.643  

Piirikokous mietti vilkkaasti keskustellen erilaisia ratkaisuja. Vaihtoeh-
doiksi esitettiin, että Mustinlahden kansakoulusta tulisi koko piirin yhteinen 
koulu tai Mustinlahden saha ja hovi aluskuntineen vapautettaisiin piiriin 
perustettavan kansakoulun ylläpidosta. Kokouksessa Mustinlahden kansakou-
lun katsottiin sijaitsevan liian syrjässä, eikä piiri voisi kannattaa kahta koulua. 

                                                           
640 Mustinlahden kansakoulun 100-vuotishistoriikki. MU.KANS.ARK.VKA. 
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Mustinlahden vapauttaminen maksuista ei tullut kysymykseen, koska mene-
tys olisi ollut liian suuri rahasumma. Keskustelussa päädyttiin ehdottamaan 
alueen vapauttamista maksuista kolmen vuoden ajaksi.644 Mustinlahden ja 
Litmanniemen välisestä kouluriidasta valitettiin senaattiin. Kun päätös suosi 
Mustinlahtea, piirikokous päätti tehdä asiasta valituksen. 645 Keskushallintoa 
käytettiin kiistassa välikappaleena omien tavoitteiden edistämiseen. Lopulta 
Litmanniemen kansakoulupiirin oli annettava periksi. Piiri päätti maksaa 
Mustinlahden aluskuntaan takaisin ne rahat, jotka sieltä oli rakennuskassaan 
kannettu, lainhakukulut ja lopettaa maksamattomien rakennusrästien perin-
tä.646 Mustinlahden hovi, aluskunta ja kaikki laitokset erotettiin Litmannie-
men koulupiiristä. Kaikki maksut lakkasivat puolin ja toisin. Maksetut mak-
sut palautettiin takaisin Mustinlahdelle.647 

Krankin konkurssipesä lopetti koulun rahoittamisen vuonna 1902. Kun-
ta halusi kuitenkin varmistaa koulun toiminnan. Se päätti maksaa tilanomista-
ja Antti Karvoselle 200 markkaa avustusta edelliseltä ja kuluvalta vuodelta 
koulun ylläpidosta.648 Vuonna 1904 kuntakokous myönsi Mustinlahden tilalle 
avustuksen lisäksi vapautuksen kansakoulumaksuista niin kauaksi aikaa kuin 
tilanomistaja jaksoi ylläpitää Mustinlahden kansakoulua.649 Mustinlahden 
kansakoulun ongelmat eivät tähän loppuneet, vaan tila joutui vuonna 1907 
kunnan haltuun. Tällöin kunta otti yksityisen kansakoulun haltuunsa.650 Ku-
ten aiemmin todettiin Suovun kansakoulun kohdalla, yksityiskoulua ylläpitä-
neen yrityksen taloudelliset vaikeudet kaatoivat kansakoulun.  

 
Vaikutus 

Mustinlahden kansakoulun johtokunnan pöytäkirjoja ei ole ollut käytössä, 
joten tiedot kansakoulun toiminnasta on poimittu tarkastajien vuosikertomuk-
sista. Mustinlahden kansakouluun ilmoittautui 43 oppilasta, mutta seuraavana 

                                                           
644 Litmanniemen kansakoulupiirin kokous 5.4.1894. KU.MLK.LIT.KANS.ARK.KKA, 
645 Litmanniemen kansakoulupiirin kokous 26.2.1895. KU.MLK.LIT.KANS.ARK.KKA.  
646 Litmanniemen kansakoulupiirin kokous 3.4.1898. KU.MLK.LIT.KANS.ARK.KKA. 
647 Litmanniemen kansakoulupiirin kokous 4.2.1899. KU.MLK.LIT.KANS.ARK.KKA. 
648 MLK 13.12.1902. KU.MLK.KUN.ARK.KKA. 
649 MLK 1.10.1904. KU.MLK.KUN.ARK.KKA. 
650 MLK 31.8.1907. KU.MLK.KUN.ARK.KKA. 
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vuonna oppilasmäärä putosi voimakkaasti ja jatkoi vähenemistään. Lukuvuo-
sittain oppilasmäärässä saattoi tapahtua voimakkaita laskuja ja nousuja. Vuo-
sisadanvaihteessa oli noin 30 oppilasta. Viimeisenä vuonna tapahtui kasvua 
ja oppilasmäärä nousi 40. Pojat olivat koulussa enemmistönä 1900-luvulle 
asti. Sen jälkeen sukupuoliero tasoittui, sillä tyttöjen määrä kasvoi. Tarkaste-
lujakson viimeisinä vuosina tyttöjen määrä oli poikien määrää merkittävästi 
suurempi. Oppilaiden iät olivat seitsemän ja 15 vuoden välillä, kesimääräinen 
ikä oli 11 vuotta. 651 

Mustinlahden kansakoulun oppilaiden perheet jakautuivat kolmeen so-
siaaliryhmään – talollisiin, työläisiin ja tilattomiin. Ensimmäisenä vuonna 
talollisia oppilaita oli kahdeksan, työväestön lapsia 18 ja tilattomien lapsia 
17. Seuraavana vuonna työväestön lasten määrä romahti viiteen. Tilattomien 
perheiden lapset nousivat oppilaiden enemmistöksi. 1890-luvulla ryhmien 
koot hetkellisesti lähenivät toisiaan. Kun työläisperheiden lapset poistuivat 
koulusta ilmeisesti vanhempien työn loppumisen takia, tilattomien perheiden 
lasten määrä alkoi kasvaa voimakkaasti. 1900-luvulla heitä oli moninkertai-
nen määrä talollisten perheiden lapsiin verrattuna. Viimeisenä tarkastelu-
vuonna heitä oli seitsenkertainen määrä talollisten lapsiin verrattuna. Työ-
läisperheistä koulutettiin poikia tyttöjä enemmän, mutta tilattomista perheistä 
lähetettiin useana vuonna tyttöjä hieman enemmän kouluun kuin poikia. Ta-
lolliset kouluttivat kansakoulussa enemmän poikiaan kuin tyttöjä. Ero kui-
tenkin kaventui 1900-luvulle tultaessa.652  

Oppilaiden kansakoulussa käynti oli epäsäännöllistä. Puolet oppilasta 
suoritti kansakoulua yli 151 päivää. Kun työläisperheiden lapset poistuivat 
koulusta, samalla koulunkäynnin säännöllisyys kasvoi 100 prosenttiin. Kou-
lunkäyntiaika 1900-luvulla oli erittäin säännöllistä. Kansakoulu oli alueellaan 
ensimmäinen varsinaista opetusta antava koulu, sillä ensimmäiset päästöto-
distukset myönnettiin vasta koulun toimittua viisi vuotta. Kansakouluun si-
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toutumisesta huolimatta päästötodistuksen saaneiden määrä pysyi pienenä. 
Harva oppilas suoritti koko kansakoulukurssin.653 

Mustinlahden kansakoulun erityispiirteenä oli se, että koulu oli yksi-
tyiskoulu. Puolustaessaan asemaansa alueen koulupiiriä vastaan, se joutui 
turvautumaan kuntakokouksen ohi keskushallinnon apuun. Keskushallinnon 
väliintulon ansiosta koulua alettiin kohdella tasa-arvoisesti kunnan perusta-
mien kansakoulujen rinnalla. Hovin taloudelliset ongelmat heijastuivat oppi-
laiden koulunkäyntiin. Lopulta kunta joutui ottamaan koulun vastuulleen. 

 

Litmanniemen kansakoulu  
 

Tausta  

Taulukon 8:n perusteella Litmanniemi oli pieni kylä. Kyläläisistä oli talollisia 
12 prosenttia, tilattomia 18 prosenttia ja työväestöä 45 prosenttia. Kurjalistoa 
oli noin neljäsosa väestöstä, mikä oli hyvin suuri määrä kylän asukkaista ja 
suhteellisesti suurin määrä koko pitäjässä.654 Vuonna 1875 alle 16-vuotiaita 
lapsia asui Litmanniemellä 61 henkeä. Lapsista talollisten ryhmään kuului 
tuolloin noin 11 prosenttia, tilattomien perheiden ryhmään kuului noin 25 
prosenttia ja työväestön lapsia oli noin 43 prosenttia. Kurjalistoon kuuluvia 
lapsia oli noin 21 prosenttia, mikä oli tuolloin toiseksi korkein määrä kunnas-
sa. 655 

Vuonna 1901 Litmanniemessä oli viisi tilaa, joista suurin Maunola oli 
kooltaan 576,12 hehtaaria. Tilat olivat vauraita, sillä ne olivat kooltaan yli 
100 hehtaaria, ja niiden viljellyt peltoalat olivat 11:sta 21:een hehtaaria. 
Lehmien määrä liikkui 18:sta 23:een. Torpparien peltoala oli hehtaarin ko-
koa, mutta suurimmilla torpilla se oli jopa viidestä yhdeksään hehtaariin. 
Torpparien kesken ekonomiset erot olivat merkittävät. Tilattomia ruokakuntia 
oli yhdeksän ja työmiesruokakuntia oli 23. Muita ruokakuntia kylässä olivat 
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opettajan, räätälin ja suutarin.656 Kylän tilat olivat kookkaita ja tarvitsivat 
työntekijöitä. Omaisuus oli keskittynyt vain neljän perheen hallintaan.  

 
Toimijat 

Litmanniemellä järjestettiin 14.2.1894 kyläkokous, jossa oli paikalla piiritar-
kastaja Hovilainen. Tarkastajan saapumisesta perustavaan kokoukseen on 
harvoin mainintoja, joten ilmeisesti tarkastaja ei niihin yleensä osallistunut. 
Kokouksen aiheena oli kansakoulun perustaminen ja koulun käynnistäminen 
syksyllä. Koulun johtokuntaan valittiin kauppias A. Kosonen, kauppias M. 
Kumpulainen, kappalainen G. Rossander, talonpojat Heikki Miettinen, Taa-
vetti Koponen ja Tahvo Turunen. 

Koulun yhdisti hyvin erilaisia osapuolia kylässä. Omaa koulutaloa ei 
katsottu voitavan heti rakentaa, joten johtokunta valtuutettiin hankkiman 
koululle vuokratilat ja palkkaamaan opettaja.657 Johtokunta päätti vuokrata 
yhdeltä johtokunnan jäseneltä Tahvo Turuselta Mönkkölän tilan Litmannie-
men kylästä. Rakennus käsitti kouluhuoneen ja opettajan asunnon eli kaksi 
huonetta, keittiön sekä tarpeelliset ulkohuoneet: aitan, navetan, halkovajan. 
Vuokrasopimus sisälsi myös pihaan tuotuna koulun ja opettajan polttopuut. 
Vuokraksi sovittiin 200 markkaa vuodessa. Koulun kerrottiin sijaitsevan kau-
niilla luonnonihanalla paikalla järven rannalla tiheään asutussa kylässä.658 
Koulutyö pääsi käyntiin, kun koulun opettajaksi valittiin E.J. Kaikkonen. 
Koulun urkuharmonia varten järjestettiin arpajaiset, joista saatiin tuottoa 297 
markkaa. Loppusumma päätettiin lainata.659 Päätökset tehtiin pienessä piiris-
sä, kuten koulutilojen vuokraaminen johtokunnan jäseneltä. Tosin talollisia-
kin oli kylässä vähän.  

Ongelmia alkoi kuitenkin pian ilmetä. Opettaja valitti, että Mönkkölän 
tilan huoneet olivat hyvin kylmät. Turunen oli luvannut kunnostaa tilan kou-
lun toimintaan sopivaksi, joten Litmanniemen kansakoulupiirin kokous päät-
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ti, että vuokranantaja saa korjata huoneet, kuten hän oli luvannut.660 Seuraa-
vassa kuussa päätettiin rakentaa piiriin kuitenkin oma koulu. Kansakoulu 
perustettaisiin johtokunnan jäsenen, talollisen Heikki Miettisen maalle Vihta-
niemeen.661 Ilmeisesti Turunen suuttui asiasta, sillä hän irtisanoi koulun 
vuokrasopimuksen kesken lukukauden. Johtokunnan piti etsiä koululle nope-
asti uudet tilat. Miettinen päätti vuokrata huoneet koululle ja opettajalle 50 
markan hintaan lukuvuoden loppuun asti.662  

Rakennettavaan kansakouluun kohdistui suuria odotuksia. Johtokunnan 
kokouksessa ehdotettiin niin monia muutoksia kansakoulun rakennuspiirus-
tuksiin, että rakennustoimikunta vetäytyi kesken tilaisuuden pitämään omaa 
kokoustaan. Rakennustoimikunta totesi, että ehdotetut muutokset tulevat liian 
kalliiksi. Tällöin johtokunnan jäsen, kauppias Kumpulainen ratkaisi tilanteen 
ilmoittaen ottavansa rakennuksen tehtäväkseen 4 300 markan hintaan. Johto-
kunta hyväksyi tarjouksen.663 

 
Vaikutus 

Litmanniemen kansakouluun oppilasmäärä oli ensimmäisenä lukuvuonna 36, 
mikä oli melko korkea luku kylän lapsimäärään nähden. Seuraavana vuonna 
määrä tipahti 28 oppilaaseen. 1890-luvulla oppilasmäärä liikkui 30 oppilaan 
tuntumassa, ja 1900-luvun alussa määrä nousi reiluun 40 oppilaaseen. Pojat 
olivat koulussa enemmistönä, kunnes vuodesta 1898 alkaen tyttöjen määrä 
kasvoi poikaoppilaiden määrää suuremmaksi. Tarkastelujakson aikana tyttö-
opiskelijoiden määrässä tapahtui voimakkaita vaihteluita, mutta poikien mää-
rä säilyi melko vakaana.664 

Kansakoulun oppilaat olivat säätyläisten, talollisten ja tilattomien lapsia. 
Tilattomien perheiden lapset olivat vahvana enemmistönä koko tarkastelujak-
son ajan. Ensimmäisenä vuonna talollisia lapsia oli 13 ja tilattomia lapsia oli 
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23. Näistä luvuista talollisten määrä laski alle 10 lapseen ja tilattomien lasten 
määrä lähestyi 30 lasta. Vuosisadan vaihteessa talollisten lasten määrä nousi 
hetkellisesti ja vastaavasti tilattomien lasten määrä väheni. 1900-luvunna 
tilattomien lasten määrä kasvoi jälleen yli 30 lapseen. Tarkastelujakson vii-
meisenä vuonna säätyläislapsia oli koulussa kolme, talollisten lapsia viisi ja 
tilattomien lapsia 35. Koulu oli köyhän kansan koulu. Tilattomista perheistä 
lähetettiin kouluun aluksi enemmän poikia, mutta tyttöjen kouluttaminen 
kasvoi tasaisesti.665  

Oppilaiden koulunkäynti oli melko säännöllistä. Lähes 80 prosenttia 
oppilaista suoritti koulua yli 151 päivää koko tarkastelujakso ajan. Poikkeuk-
sena oli vuosisadan vaihde. Koulunkäynti oli epäsäännöllisintä samoina vuo-
sina, kun oppilaiden sosiaalisessa taustassa tapahtui äkillisiä muutoksia. Ky-
lässä oli ollut kansakouluharrastusta ennen oman kansakoulun perustamista, 
sillä heti ensimmäisen lukuvuoden keväällä koulusta myönnettiin kaksi pääs-
tötodistusta. Tämä oli ensimmäinen kerta maalaiskunnassa. Viidennen luku-
vuoden lopussa myönnettiin peräti 10 päästötodistusta, mikä oli poikkeuksel-
lisen suuri määrä. Kansakoulun aloitti kuitenkin moninkertainen määrä oppi-
laita kuin sieltä sai päästötodistuksen.666  

Litmanniemen kansakoulun perustamisen erikoispiirre oli se, että kylä 
oli pieni ja siellä asui vähän talollisia. Kurjaliston määrä oli hyvin suuri. 
Talollisten vähäinen määrä merkitsi sitä, että Litmanniemen kansakoulupiiril-
lä oli pienemmät taloudelliset resurssit perustaa koulu. Tästä huolimatta kan-
sakoulu päätettiin rakentaa kylään. Koulupiiri yritti pakottaa Mustinlahden 
hovin kannattamaan oman koulunsa lisäksi Litmaniemen kansakoulua. Kan-
sakoulusta muodostui köyhän kansan koulu. Köyhät litmanniemeläiset olivat 
poikkeuksellisen onnekasta väkeä, sillä alueella toimi kaksi kansakoulua. 
Useissa kouluissa ensimmäiset päästötodistukset myönnettiin vasta viidente-
nä lukuvuonna. Mustinlahden kansakoulun kasvatustyö alueella näkyi siinä, 
että Litmanniemen kansakoulusta myönnettiin heti ensimmäisen lukuvuoden 
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jälkeen päästötodistuksia. Viidentenä lukuvuonna koko kansakoulukurssin 
suoritti 10 oppilasta.  

 

Räsälän kansakoulupiiri rakentaa koulun Räsälän kylään 
 

Tausta 

Räsälä oli iso kylä, kuten taulukosta 8. ilmenee. Kyläläisistä oli talollisia noin 
16 prosenttia, tilattomia oli noin neljännes ja työväestöä noin 45 prosenttia. 
Kylän kurjalistoa oli 15 prosenttia kyläläisistä, mikä on suuri määrä. Alle 16-
vuotiaita lapsia asui Räsälässä 238, mikä oli runsaasti muihin tarkasteltaviin 
kyliin verrattuna. Lapsista talollisten ryhmään kuului noin 15 prosenttia, 
tilattomien perheiden ryhmään noin neljännes ja työväestön lapsia oli reilu 
kolmannes. Kurjalistoon kuuluvia lapsia oli kylän lapsista reilu viidesosa, 
mikä oli korkein määrä koko kunnassa.667 Vuonna 1901 Räsälässä oli 29 
tilaa, joista 13 tilaa oli alle 100 hehtaaria ja saman verran tiloja oli kooltaan 
100–200 hehtaaria. Yli 10 hehtaarin peltopinta-alatiloja oli yhdeksän. Muu-
tamilla talollisilla saattoi olla saman verran viljeltyä peltoa kuin torppareilla. 
Tähän oli syynä tilojen jakaminen. Räsälässä oli myös torppareita, joilla oli 
viljeltyä peltoa vain puoli hehtaaria, mikä oli vähän. Talollisia oli kaikista 
ruokakunnista 24 prosenttia, tilattomia oli alle 14 prosenttia ja työmiesruoka-
kuntia oli 62 prosenttia.668 Vaikka vuosien 1875 ja 1901 tilastoja ei voi rin-
nastaa, voidaan kuitenkin olettaa, että näiden vuosien välillä tapahtui tilojen 
jakamista. Kantatila jaettiin perillisten kesken, ja uudet tilat merkittiin kanta-
tilan yhteyteen. Jakaminen oli normaali käytäntö, mutta toimenpiteen ongel-
mana oli tilan kannattavuuden heikkeneminen. Ilmeisesti tilojen jakaminen 
vaikutti heikentävästi torppareiden määrään. 1900-luvulla talollisia oli reilusti 
enemmän kuin tilattomia. Talollisten määrä oli 25 vuodessa kasvanut, tilat-
tomien määrä vähentynyt ja työväestön määrä kasvanut. Ilmeisesti tilatonta 
väkeä siirtyi työväestöön.  
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Toimijat 

Räsälän kansakoulupiiri päätti käynnistää kansakoulutoiminnan vuokratilois-
sa. Koulutilat vuokrattiin talolliselta Taavetti Savolaiselta. Koulun tuli alkaa 
1.8.1892.669 Samalla ryhdyttiin miettimään koulutalon rakentamista. Piiriko-
kous asettui koulun rakentamisen kannalle, vain kaksi henkilöä vastusti kou-
luhanketta. Vastalauseena vastustajat erosivat Räsälän kansakoulupiiristä ja 
siirtyivät toiseen kansakoulupiiriin. Lisäksi Enonlahden ja Ritoniemen kylät 
eivät suostuneet kuulumaan Räsälän piiriin. Lopulta rakentamista varten 
valittiin kuusimiehinen toimikunta.670 Räsälän kansakoulun johtokunta koos-
tui talonpojista, joita olivat E. Soininen, D. Soininen, E. Mikkonen, P. Mik-
konen, J. Mönkkönen ja Fr. Pekkanen. Johtokunnan kokouksessa mietittiin 
kansakoulun rakennuspaikkaa. Vaihtoehtoina olivat Ruunapuron Halla-aho ja 
talollinen Juho Heikkisen tila Pellonpään harjulla. Johtokunta kallistui Halla-
ahon kannalle, mutta se päätti jäädä odottamaan tarkempia piirustuksia. 671  

Kansakoulupiirin kokouksessa koulupaikaksi valittiin Ruunapuron Hal-
la-Aaho, Petter Kankkusen tilalla. Koulurakennuksen malliksi valittiin valti-
on antama kansakoulupiirustuskokoelman no. 1 suunnitelma. Koulun raken-
tamiskustannusten jako päätettiin tehdä siten, että hirret kerättäisiin manttaa-
lin mukaan tilallisilta. Lisäksi piiriläiset velvoitettaisiin tekemään päivätöitä. 
Yksi päivä työtä vastasi yhtä veroäyriä, jos henkilö laiminlöi päivätöiden 
teon, hän joutui maksamaan päivätyön rahana.672 Kouluhanke kohtasi vas-
toinkäymisiä, sillä koulunpaikasta syntyi epäselvyys. Maalaiskunnan kunta-
kokouksessa käsiteltiin Räsälän kansakoulun koulupaikkaa, mutta asia päätet-
tiin jättää edelleen piirin harkintaan.673 Kansakoulupiirin uudessa kokoukses-
sa tiedusteltiin kuka olisi valmis myymään maata kansakoulua varten. Tarjo-
uksia tuli yli 10, ja nyt koulu päätettiin rakentaa Räsälän kylään Juho Puusti-
sen omistamalle tilalle.674 Vastoinkäymiset eivät kuitenkaan loppuneet tähän. 

                                                           
669 Räsälän kansakoulupiirin kokous 16.7.1893; 21.5.1892. KU.MLK.RÄS.KANS.ARK.KKA. 
670 Räsälän kansakoulupiirin kokous 16.12.1892. KU.MLK.RÄS.KANS.ARK.KKA. 
671 Räsälän kansakoulun johtokunnan kokous 14.2.1893. KU.MLK.RÄS.KANS.ARK.KKA. 
672 Räsälän kansakoulupiirin kokous 3.4.1893. KU.MLK.RÄS.KANS.ARK.KKA. 
673 MLK 31.12.1893. KU.MLK.KUN.ARK.KKA. 
674 Räsälän kansakoulupiirin kokous 13.3.1894. KU.MLK.RÄS.KANS.ARK.KKA. 
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Kun koulu päätettiin antaa urakalla rakennettavaksi,675 muutaman kuukauden 
kuluttua tehtävän vastaanottanut henkilö ilmoitti luopuvansa rakennushank-
keesta. Tällöin piiri päätti palkata rakennusmestarin rakentamaan koulua.676 
Räsälän kansakoulu vihittiin käyttöön 9.9.1895.677 

 
Vaikutus 

Räsälän kansakoulun aloitti 40 oppilasta. Kylän ja sen ympäristön lapsimäärä 
olisivat mahdollistaneet suuremman oppilasmäärän kuin mitä toteutui. Seu-
raavana vuonna oppilaita oli enää 29. Se oli vain notkahdus, sillä pian määrä 
kasvoi 60 oppilaaseen. Huippuluvusta tultiin kuitenkin alas. 1900-luvun alus-
sa oppilasmäärä keskittyi 50 oppilaaseen. Pojat olivat koulun oppilaiden 
enemmistönä. Useana vuonna heitä oli reilusti enemmän kuin tyttöoppilaita. 
Tyttöjen määrä kasvoi tasaisesti. Alkuvuosien reilusta 10 oppilaasta se nousi 
tarkastelujakson lopulla yli 30 oppilaaseen. Tyttöjä oli kolmasosa enemmän 
kuin poikia.678  

Oppilaiden sosiaalinen tausta jakaantui talollisten lapsiin ja tilattomien 
lapsiin. Ensimmäisenä vuonna talollisten lapsia oli koulussa 17 ja tilattomien 
23. Talollisten lasten määrä kasvoi ja piirijakoasetuksen säätämisen aikaan 
heitä oli lähes 30. Vuosisadan vaihteessa talollisten lasten määrä alkoi laskea 
ja viimeisenä tarkasteluvuotena heitä oli 21. Tilattomien lasten määrässä 
tapahtui notkahdus vuosisadan vaihteessa ja heidän määränsä väheni alle 20 
oppilaan. 1900-luvulla tilattomien lasten määrä vakiintui 30 oppilaaseen.  
Molemmista ryhmistä voi tehdä sen yleistyksen, että ensin koulutettiin enem-
män poikia kuin tyttöjä, mutta 1900-luvulla tapahtui muutos ja tytöistä tuli 
oppilaiden enemmistö.679  

Oppilaiden koulunkäynti oli epäsäännöllistä. Ensimmäisenä vuonna op-
pilaista 65 prosenttia suoritti yli 151 päivää kansakoulua, mutta seuraavana 
vuonna määrä painui 38 prosenttiin. Sitoutuminen koulunkäyntiin vaihteli 

                                                           
675 Räsälän kansakoulupiirin kokous 3.6.1894. KU.MLK.RÄS.KANS.ARK.KKA. 
676 Räsälän kansakoulupiirin kokous 27.9.1894. KU.MLK.RÄS.KANS.ARK.KKA. 
677 Räsälän kansakoulupiirin kokous 25.8.1895. KU.MLK.RÄS.KANS.ARK.KKA. 
678 Maalaiskansakoulujen vuosikertomus Kuopion lääni Räsälän kansakoulu vuosilta 1893–

1908. KOU.ARK.KA. 
679 Maalaiskansakoulujen vuosikertomus Kuopion lääni Räsälän kansakoulu vuosilta 1893–

1908 KOU.ARK.KA. 
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suuresti lukuvuodesta toiseen. Vuosisadan vaihduttua sitoutuminen kasvoi ja 
80 prosenttia lapsista suoritti yli 151 päivää koulua. Tarkastelujakson viimei-
sinä vuosina kansakoulunkäynti oli hyvin vakiintunutta. Oppilaat suorittivat 
joko yli 151 päivää tai yli 181 päivää koulua. Kylässä oli ollut kansakoulu-
harrastusta ennen oman kansakoulun tuloa, sillä koulun kolmantena luku-
vuonna viisi oppilasta sai päästötodistuksen. Kansakoulun aloitti moninker-
tainen määrä päästötodistuksen saaneiden määrään verrattuna.680  

Räsälän kansakoulu perustamisen erityispiirteenä oli se, että koulu pe-
rustettiin, kun piirijako vapautettiin Kuopion maalaiskunnassa. Se innosti 
talollisia osallistumaan koulun perustamiseen. Alueesta muodostettiin Räsä-
län kansakoulupiiri. Sen tehtäväksi tuli valmistella koulun perustaminen. 
Valmistelu ei ollut yksimielistä, vaan päätöksenteossa vähemmistöön jääneet 
irtisanoutuivat koko koulupiiristä ja liittyivät toiseen piiriin. Kansakoulujen 
perustamisvastuun siirtäminen koulupiireille antoi tilaa kansalasitoiminnalle 
ja testasi kunnallisen päätöksenteon toimimista. Demokraattinen päätöksen-
teko tapa koettiin kuitenkin vieraana. Kun oma ehdotus ei saanut enemmistön 
tukea, ehdottaja kieltäytyi alistumasta yhteiseen päätökseen ja kielsi päätök-
sen laillisuuden. 

 

Puijon kansakoulupiiri haluaa useamman koulun alueelleen 
 

Tausta 

Puijon alue sijaitsi Kuopionniemellä aivan Kuopion kaupungin läheisyydes-
sä. Kuopionniemellä sen läheisinä kylinä olivat Pappila, Julkula, Savilahti ja 
Savisaari. Alue oli talollisvaltaista, mutta valtaosa maista kuului seurakunnal-
le, kaupungille, yhtiölle, kruunulle ja kaupungin herrasväelle.681 

 
Toimijat 

Puijon kansakoulun perustaminen käynnistyi, kun joukko piirikuntalaisia 
kokoontui päättämään kansakoulun perustamisesta vuonna 1895. Mukana oli-

                                                           
680 Maalaiskansakoulujen vuosikertomus Kuopion lääni Räsälän kansakoulu vuosilta 1893–

1908. KOU.ARK.KA. 
681 Mönkkönen 1996, 53, 55. 
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vat maisteri Bruno Granit ja tarkastaja Hovilainen. He olivat yhdessä olleet 
perustamassa myös Vehmersalmen kansakoulua. Granit ja Hovilainen toivat 
arvovaltaa kokoukseen ja ohjasivat ilmeisesti taustalla kansakoulun perusta-
mista. Kokouksessa päätettiin vuokrata tilat Saarijärven suuresta tuvasta. 
Koulutyö sovittiin käynnistettävän heti kahden viikon kuluttua naisopettajan 
johdolla. Kansakoulun johtokuntaan valittiin neljä miestä ja kaksi naista. 
Valituiksi tulivat maisteri Bruno Granit, mökkiläinen Pekka Wäätäinen, ta-
lonpoika Petter Jalkanen, tuomiorovasti J. Schwartzberg, tilanomistaja neiti 
Miina Winter ja kauppiaan rouva Hilma Savolainen. 682 Puijon kansakoulun 
johtokunnan koostumus oli merkityksellinen monella tapaa. Naisjäsenten li-
säksi johtokuntaan valittiin mökkiläismies. Tämä oli jälleen murroskohta 
kansalaisyhteiskunnan rakentumisessa. Uusi sosiaaliryhmä, tilaton väestö, 
lähti mukaan yhteiskunnallisen osallistumiseen. 

Johtokunnan jäsen Bruno Granit oli vauras säätyläinen, joka hankki 
Haminalahden hovin omistukseensa Adolf von Wrightin jälkeen. Hovi oli 
Kuopion maalaiskunnan suurimpia lehmätiloja vuosina 1901 ja 1910. Granit 
edisti osuustoimintaa ja oli perustamassa Kuopion osuusmeijeriä. Granit 
toimi myös kunnan luottamustehtävissä, maallikkovaikuttajana Thermanin 
kanssa maaseurakunnassa ja johti Kuopion Raittiusyhdistystä. Granitin puo-
luekanta vaihtui perustuslaillisuudesta ja nuorsuomalaisuudesta maalaisliiton 
jäsenyydeksi ja lopulta edistyspuolueen edustajaksi. Vuosina 1925–1928 hän 
toimi Kuopion kaupunginvaltuuston puheenjohtajana. Bruno Granitista tuli 
Edvin Nylanderin jälkeen kunnan kokoava hahmo.683 Ilmeisesti Kuopin lä-
heisyys vaikutti siten, että säätyläisten edustus johtokunnassa oli poikkeuk-
sellisen suuri ajankohtaan nähden.  

 
Vaikutus 

Puijon kansakouluun pyrki 54 lasta, mutta koulun tilat mahdollistivat oppi-
laspaikan vain 34 lapselle. Tiivistämällä luokkaan saatiin mahtumaan 43 
lasta. 11 lapselta evättiin koulunkäynti. Tämä herätti piiriläisissä mielipahaa 
ja tyytymättömyyttä. Puijon kansakoulun ensimmäinen koko lukuvuosi 

                                                           
682 Puijon kansakoulu, Kuopion pitäjän 12:n koulupiirin pöytäkirja 14.1.1895. 

KU.MLK.PUIJ.KANS.ARK.KKA. 
683 Mönkkönen 1996, 77,110,143. 
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1894–1895 alkoi 41 oppilaalla ja seuraavana lukuvuonna oppilaita oli 41. 
Oppilasmäärä vaihteli 1890-luvun lopussa 39 ja 48 välillä. Tarkastelujakson 
lopussa oppilasmäärä nousi yli 50 oppilaan ja viimeisenä tarkasteluvuonna 
luku oli jo 61. Alkuvuosina oppilaiden enemmistö oli poikia. Poikien määrä 
oli melko vakaa. Tyttöjen määrä oli ensimmäisen lukuvuonna poikkeukselli-
sen pieni, seitsemän, mutta se alkoi kasvaa tasaisesti. Piirijakoasetuksen sää-
tämisen aikaan tyttöjen määrä ylitti 20 oppilasta ja tarkastelujakson lopussa 
määrä oli 33 oppilasta.684  

Oppilaiden sosiaalinen tausta jakautui työväen ja tilattomien lapsiin. Ti-
lattomien lapsia oli moninkertainen enemmistö työväen lapsiin verrattuna. 
Ensimmäisenä vuonna tilattomien lapsia oli 28 ja seuraavana vuonna 39. 
Samaan aikaan työväen lasten määrä oli useana vuonna neljä. Vuosisadan 
vaihteessa työväen lasten määrä kasvoi 10 oppilaaseen. Siitä määrä jatkoi 
kasvua ja viimeisenä tarkasteluvuotena heitä oli 16. Myös tilattomien lasten 
määrä kasvoi. Vuosisadan vaihteessa heitä oli reilusti yli 30 ja tarkastelujak-
son viimeisinä vuosina määrä ylitti 40 lasta. Alkuvuosina tilattomat koulutti-
vat enemmän poikia. Työväen perheissä tyttöjen kouluttaminen yleistyi vuo-
desta 1903 eteenpäin.685 

Oppilaiden kansakoulunkäynti vakiintui nopeasti. Kolmantena luku-
vuonna 98 prosenttia lapsista suoritti koulua yli 151 päivää. Sitoutuminen ei 
pysynyt aivan näin korkealla tasolla. 1890-luvun lopussa määrä oli reilussa 
80 prosentissa ja vuosisadan vaihteessa 90 prosentissa. Tarkastelujakson 
lopussa yli 151 ja yli 181 päivää suorittaneiden lasten osuus oli lähes 100 
prosenttia. Kyläläiset olivat sitoutuneita kansakouluunsa. Oppilasmäärä oli 
korkea ja koulunkäynti oli hyvin säännöllistä. Kansakoulu oli ensimmäinen 
varsinaista opetusta antava koulu alueella, sillä vasta neljäntenä toiminta-
vuonna myönnettiin oppilaille päästötodistuksia. Kansakoulun aloitti monin-
kertainen määrä päästötodistuksen saaneiden määrään verrattuna.686  

                                                           
684 Maalaiskansakoulujen vuosikertomus Kuopion lääni Puijon kansakoulu vuosilta 1894–1908. 

KOU.ARK.KA. 
685 Maalaiskansakoulujen vuosikertomus Kuopion lääni Puijon kansakoulu vuosilta 1894–1908. 

KOU.ARK.KA. 
686 Maalaiskansakoulujen vuosikertomus Kuopion lääni Puijon kansakoulu vuosilta 1894–1908. 

KOU.ARK.KA. 
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Puijon kansakoulun perustamisen erityispiirteenä oli alueen ihmisten 
vahva sitoutuminen kansakouluun. Alueen väestö oli köyhää ja kunnallisen 
päätöksenteon ulkopuolella. Tämä selittää sen, että säätyläiset olivat koulun 
perustamisessa poikkeuksellisen vahvassa roolissa. Muilla alueilla päätöksen-
teko oli viiveen kautta vakiintunut talollisten hallintaan. Puijon alue oli siitä 
poikkeuksellinen, että siellä säätyläisten piti ryhtyä yhteistyöhön tilattoman 
väestön kanssa, jotta kansakoulu pystyttiin perustamaan kylään. Muissa ky-
lissä säätyläiset olivat opastaneet talolliset yhteiskunnalliseen osallistumi-
seen. Puijon kansakoulun johtokunnan jäsenistö ilmensi kansalaisyhteiskun-
nan rakentumista, sillä sen jäseninä oli kaksi naista ja mökkiläismies.  

Kansalaistoiminnan valveutumista ilmensi se, että Puijon kansakoulu-
piiriläisten mieliä kuohutti usean lapsen jääminen ilman koulupaikkaa. Piiri-
läiset olivat asiaan tyytymättömiä ja he päättivät järjestää keskustelutilaisuu-
den, jossa valittavana oli kaksi vaihtoehtoa: uuden koulun rakentaminen tai 
vanhan koulun laajentaminen. Piiriläiset puolsivat uuden koulun rakentamis-
ta, mutta rakennuspaikan valinta Niuvanniemen ja Jynkän lahden välillä 
synnytti keskustelua. Keskustelussa päädyttiin siihen, että uuden koulun 
paikka olisi Jynkässä ja sitä varten perustettaisiin uusi koulupiiri. Pyyntö 
Jynkän oikeuttamisesta omaksi koulupiiriksi lähetettiin kuntakokoukselle.687 
Kuntakokouksessa ei saatu päätöstä aikaan, joten piirin perustaminen päätet-
tiin jättää kunnallislautakunnan harkintaan.688 Puijon piirin koulutilanne ei 
helpottunut. Vuonna 1905 päätettiin palkata lisäopettaja Puijon kansakou-
luun.689 Seuraavana vuonna kuntakokous ei edelleenkään heltynyt piirin ja-
kamiseen Puijon ja Jynkän piireihin. Kokouksessa päätettiin avustaa Jynkän 
väliaikaisen kansakoulun toimintaa tavanmukaisella tavalla. Vuokraan annet-
tiin 250 markkaa vuodessa.690  

Kansakoulujen yleistymisen seurauksena syntyi tilanne, jossa piirit ha-
lusivat perustaa useamman koulun alueelleen. Kuntakokoukseen saapui Jän-
nevirran kansakoulupiirin pyyntö, jossa haettiin kahden kansakoulun perus-
tamista vesistön molemmin puolin. Jännevirran koulupiirin kohdalla ongel-

                                                           
687 Puijon kansakoulu, Kuopion pitäjän 12:n koulupiirin pöytäkirja 8.10.1904. KU.MLK.PUIJ. 

KANS.ARK.KKA. 
688 MLK 27.12.1904. KU.MLK.KUN.ARK.KKA. 
689 MLK 25.9.1905. KU.MLK.KUN.ARK.KKA. 
690 MLK 22.10.1906. KU.MLK.KUN.ARK.KKA. 
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mana olivat oppilaiden hankalat koulumatkat. Niittylahdesta ehdotettiin kou-
lun paikaksi Leväniemeä. Toisen koulun perustamista ehdotettiin Rissalaan 
Kusti Keinäsen maalle. Piiri pyysi myös apua opettajattaren palkkaukseen, 
tukea koulun rakentamiseen ja koulun kaluston hankintaan. Osa piiriläisistä 
vastusti piirin jakoa. Kuntakokous ei suostunut antamaan kalusto- eikä ra-
kennusapua kahdelle koululle, vaan kehotti ensin päättämään koulun paikan, 
sillä piiri oli pieni ja kahden koulun rahoittaminen saattaisi olla liian kallis-
ta.691 Tässä on havaittava muutos, kansakouluja haluttiin perustaa entistä 
pienempiin ja köyhempiin kyliin. Se tarkoitti, että kansakoulut olivat vakiin-
nuttaneet asemansa. Kuntakokous kuitenkin vastusti kustannusten kasvun 
takia usean koulun perustamista samaan piiriin. Kuntakokous joutui torjunta-
asemaan, kun uusittu piirijakosuunnitelma ei riittänyt enää tyydyttämään 
kuntalaisten toiveita. 

 
 

4.4.3 Tilattomat osallisiksi uudistuksista: kansakoulujen perustaminen 
vuosina 1898–1907 

 
Tälle kaudelle oli tyypillistä kansakoulujen runsas rakentaminen. Kouluja 
perustettiin piirijakoasetuksen velvoittamana myös köyhille alueille. Kuopion 
maalaiskuntaan perustettiin piirit, joiden tuli ylläpitää kansakoulua. Koulujen 
perustaminen oli kaikkien koulupiirissä asuvien vastuulla. Torpparit ja mäki-
tupalaiset olivat uudet sosiaaliryhmät, jotka lähtivät mukaan yhteiskunnalli-
seen osallistumiseen kansakoulujen perustamisen, rakentamisen ja johtokun-
tatyön kautta. Koulujen perustaminen yhä köyhemmille alueille merkitsi vä-
hävaraisempien talollisten, naisten ja tilattoman väestön kiinnittämistä koulu-
jen perustamisprosessiin ja koulujen johtokuntatyöskentelyyn. Ilman heitä 
kansakoulua ei olisi voitu perustaa.  

Maamme kansakoulut tavoittivat vuoden 1890 alussa 2,5 prosenttia vä-
estöstä. Vastaava luku oli Saksassa 16 prosenttia ja Ruotsissa 10 prosenttia. 
Suomessa jäi kouluikäisistä lapsista ilman kouluopetusta 80 prosenttia, kun 
vastaava luku oli Ruotsissa 20 prosenttia ja Preussissa 0,02 prosenttia. On-
gelmaa syvensi oppilaiden epäsäännöllinen koulunkäynti. Lukuvuonna 1889–
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1890 kansakoululaisista neljäsosa oli poissa kuukauden, kaksi viidestä puolet 
lukuvuodesta ja kymmenesosa sai päästötodistuksen. Soinisesta ratkaisu 
ongelmaan olisi oppivelvollisuuden säätäminen. 692 

Kansakouluasetus oli jättänyt kansakoulujen perustamisen maaseudulla 
vapaaehtoiseksi, ja tätä pidettiin epäkohtana, joka haluttiin korjata vuoden 
1898 piirijakoasetuksella.  

Valtiopäivillä suunniteltiin oppivelvollisuuden säätämistä, mutta yrityk-
sestä peräydyttiin ja tavallaan kompromissina säädettiin piirijakoasetus. Siinä 
maakunta velvoitettiin jakamaan alueensa kansakoulupiireihin. Kuntakokous 
sai asettaa valiokunnan laatimaan ehdotuksen koulupiireistä, joissa kunnan 
kouluikäisille lapsille järjestettäisiin opetus omalla äidinkielellä. Koulumatka 
ei saanut ylittää viittä kilometriä ja lapsia piti olla 30. Ehdotuksen tuli saada 
kuntakokouksen hyväksyntä, ja kunnan oli viivyttelemättä perustettava kan-
sakoulu. Kolmen vuoden kuluessa kunnan oli alistettava piirijako kuvernöö-
rin tarkastettavaksi. Jos kouluun ilmoittautui 50 lasta, koulupiiri oli jaettava 
ja rakennettava toinen koulu tai kouluun oli palkattava toinen opettaja.693 

Kuntakokous asetti seuraavana vuonna jälleen toimikunnan laatimaan 
ehdotusta kansakoulujen perustamisesta Kuopion maalaiskunnassa.694 Ehdo-
tus piireistä, kansakoulurakennuksista, niiden ylläpidosta, hallinnosta, opetta-
jiston palkkauksesta ja piirin rahastosta valmistui 13.1.1900 ja se hyväksyt-
tiin pienin muutoksin.695 Kesäkuussa ilmoitettiin läänin kuvernöörin vahvis-
taneen piirijaon.696 Kuopion maalaiskunta jaettiin piirijakoasetuksen perus-
teella 25 piiriin, mikä vauhditti kansakoulujen perustamista. Piiriin kuuluvat 
kylät kokoontuivat päättämään yhdessä alueensa kouluasioista. Kokousta 
kutsuttiin piirikokoukseksi. Vastaava piirijärjestelmä toimi vaivaishoidossa.  

Uudeksi ongelmaksi nousi se, että kouluja esitettiin perustettavaksi yhä 
köyhempiin kyliin, mikä kasvatti kunnan rahoitusvastuita. Useassa piirissä 
kouluikäisten lasten määrä ylitti koulun koon tai piiri oli hankalasti vesistöjen 
pirstoma, kuten Jännevirran piirissä. Tällöin piireissä syntyi toive saada alu-

                                                           
692 Heporauta 1945, 176–179. 
693 Asetus 24.5.1898. 
694 MLK pöytäkirja 22.7.1899. KU.MLK.KUN.ARK.KKA. 
695 MLK pöytäkirja 13.1.1900. KU.MLK.KUN.ARK.KKA. 
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eelle toinenkin kansakoulu. Kansakoulujen perustamisvelvoitteen takia kun-
takokous päätti, että uudet koulut rakennettaisiin ensisijaisesti piireihin, joissa 
ei vielä ollut koulua. Kuntakokous muotoili tähän vastaukseksi ensisijaisuus-
periaatteen. Lisäkoulujen perustamisesta keskusteltiin ja päädyttiin siihen, 
että kaikkien koulutarpeiden tyydyttämiseen ei voitu ryhtyä. Kunta pysyisi 
toistaiseksi vahvistetussa piirijaossa ja koettaisi saada koulun jokaiseen pii-
riin.697 Kuntakokouksessa päätettiin, että koulut rakennettaisiin ensin Roikan-
saareen ja Puutossalmeen eli piireihin, joissa ei ollut vielä koulua. Kunta 
pysyisi toistaiseksi vahvistetussa piirijaossa ja koettaisi saada koulun jokai-
seen piiriin. Lisäkoulujen perustamisessa päädyttiin siihen, että kaikkien 
koulutarpeiden tyydyttämiseen ei voitu ryhtyä. 

Kuopion maalaiskunnassa suosittiin kansakoulujen perustamista. Tämä 
suosiva asennoituminen ilmeni siinä, että Kuopion alueella jo vuonna 1891 
vapautettiin kansakoulujen perustaminen. Kuntakokouksessa saatettiin jo 
ennen piirijakoasetusta olla valmiita lähes yksimielisesti kannattamaan usei-
den koulujen perustamista kuntaan. Vasta vuoden 1898 jälkeen kansakoulu-
jen perustaminen tuli pakolliseksi tiettyjen ehtojen täyttyessä. Kuntakokous-
ten suhtautuminen kansakouluun muuttui 1900-luvun puolella. Sitä ei enää 
nähty taloudellisena rasitteena vaan taloudellisena etuna ja saavutuksena. 
Toisaalta asetusten määräyksiä ei ollut tapana kyseenalaistaa. Taustalla saat-
toi olla myös valtakysymys, sillä kansakoulujen perustaminen haluttiin kun-
nan päätösvaltaan. Soikkanen toteaa, että kansakouluasioissa arvosteltiin sitä, 
että itsenäiset yksityiset piirit hajottivat kunnallishallinnollisen kokonaisuu-
den.698 Vaikea rahoituskiista kehittyi Kuopion maalaiskunnassa yksityisen 
Mustinlahden kansakoulun ja kunnan Litamanniemen kansakoulupiirin välil-
le. On kuitenkin otettava huomioon, että vuoden 1866 kansakouluasetuksessa 
oli mahdollistettu valtiontuki opettajan palkkaamiseen myös perustettavissa 
yksityiskouluissa. Lainsäätäjien asenne oli ollut se, että yksityiskouluja pidet-
tiin keskushallinnon tasolla kunnan kouluverkkoa täydentävinä.  

Voidaan todeta, että koulujen lukumäärän kasvaessa ja niistä aiheutuvi-
en kulujen kasvaessa kansakoulujen hallintoa haluttiin uudistaa. Kuopion 
maalaiskunnan kuntakokous asetti toimikunnan vuonna 1907 valmistamaan 

                                                           
697 MLK pöytäkirja 30.12.1901. KU.MLK.KUN.ARK.KKA; Mönkkönen 1996, 133. 
698 Soikkanen 1966, 328. 
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lausunnon kansakoulujen uudelleen järjestämisestä. Siinä vanhat piirit, joissa 
ei ollut vielä kansakoulua, velvoitettiin rakentamaan koulu valmiiksi. Kou-
luille tuli rakentaa myös kunnan kustannuksella käsityöhuone. Merkittävää 
oli linjaus, että uudet kansakoulut rakennettaisiin kunnan kustannuksella ja ne 
ylläpidettäisiin kunnan varoilla. Kansakoulusta haluttiin tehdä selvästi kun-
nan koulu.699  

Ilmeisesti koulujen johtokunnat eivät olleet lunastaneet niille kansakou-
luasetuksessa ja Cygnaeuksen suunnitelmissa uskottuja velvoitteita. Uudis-
tuksella yritettiin korjata ongelmia. Hallintoa varten haluttiin perustaa koulu-
toimikunta. Kuntakokouksen valitsema kansakoulun johtokunta hoitaisi edel-
leen kansakoulua, mutta se toimisi koulutoimikunnan alaisuudessa. Jokainen 
johtokunta valitsisi siihen yhden jäsenen, opettajat valitsisivat kolme jäsentä 
ja kuntakokous valitsisi puheenjohtajan.700 Juoksevia asioita varten perustet-
taisiin myös uusi, kouluvaliokunta. Valiokunta valvoisi, että koulujen johto-
kunnat pitäisivät huolen opettajien paikkojen täyttämisestä. Valiokunnan 
tehtävä olisi tarkastaa vuosittain kansakoulut ja tehdä kuluarvioehdotus yh-
dessä koulun johtokunnan kanssa. Sen jälkeen valiokunta antaisi ehdotuksen 
koulutoimikunnalle, joka taas antaisi ehdotuksen kunnallislautakunnalle, joka 
käsittelisi asian kunnallisasetuksen määräämässä järjestyksessä.701 Ehdotus 
hyväksyttiin ilman muistutuksia, mutta päätös päätettiin vahvistaa vasta, kun 
toimikunta olisi esittänyt tarkemmat selvitykset uusista kouluista.702 

 
Rytky saa kansakoulun 

 
Tausta  

Kuten taulukosta 8. ilmenee, Rytky oli melko pieni kylä. Kyläläisistä talolli-
sia oli noin neljännes, tilattomia oli reilu kolmannes samoin kuin työväestöä. 

                                                           
699 MLK pöytäkirja 11.10.1907. KU.MLK.KUN.ARK.KKA.Ne piirit, jotka olivat jo rakenta-

neet kouluihinsa käsityöhuoneet, saivat kunnalta apua 3000 markkaa. 
700 MLK pöytäkirja 11.10.1907. KU.MLK.KUN.ARK.KKA. 
701 MLK pöytäkirja 11.10.1907. KU.MLK.KUN.ARK.KKA. Siihen kuuluisi puheenjohtaja, 

sihteeri ja yksi rakentamiseen perehtynyt henkilö, jonka kuntakokous valitsisi koulutoimi-
kunnan kolmesta ehdolle asettamasta henkilöstä. 

702 MLK pöytäkirja 11.10.1907. KU.MLK.KUN.ARK.KKA. 
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Kurjalistoa asui kylässä hyvin vähän.703 Vuonna 1875 alle 16-vuotiaita lapsia 
asui Rytkyllä 91. Talollisten ryhmään heistä kuului noin neljäsosa, tilattomi-
en perheiden ryhmään kuului reilut puolet ja työväestön lapsia oli noin vii-
desosa. Kurjalistoon kuuluvia lapsia ei ollut kylässä lainkaan.704 Vuonna 
1900 Rytkyn asukkaiden määrä oli noussut 303 henkeen, joista talollisten 
määrä oli suhteellisesti ennallaan, mutta tilattomien määrä oli pudonnut 22 
prosenttiin ja loisia oli 29 prosenttia. Kurjalistoon kuului nyt 20 prosenttia 
asukkaista.705 Henkikirjoja verratessa väestö oli kasvanut reilusti 25 vuodes-
sa. Tilattomien suhteellinen määrä oli vähentynyt merkittävästi. Kylässä oli 
tapahtunut sosiaalista alenemista ja väestöpaine oli suuntautunut kurjalistoon, 
jonka määrä oli noussut kylässä kymmenkertaiseksi. Rytkyssä oli vuosisa-
danvaihteessa12 tilaa, joista suurimmat olivat Pekkala ja Penkerilä, jossa 
viljeltyä peltoa oli 16 hehtaaria. Kahdeksan tilaa olivat kooltaan 100–200 
hehtaaria.706 

 
Toimijat 

Rytkyn kansakoulun perustamista yritettiin ensimmäisen kerran vuonna 
1899, sillä naapurikylien kansakoulut olivat synnyttäneet Rytkyssä toiveen 
omasta koulusta. Kalle Karttunen ja 30 muuta innokasta puuhaajaa olivat 
ryhtyneet toimeen. He yrittivät saada kyläkokouksen osallistujia puoltamaan 
kansakoulun perustamista omaan kylään, mutta vastustus oli alueella niin 
kovaa, että kouluhanke raukesi. Uusi kokoontuminen tapahtui vuoden kulut-
tua, kun entiset vastustajat olivat tulleet kansakoululle suopeiksi. Päätettiin, 
että koulupiiriläiset tuovat hirsiä ja rakennustarvikkeita koulun rakentami-

                                                           
703 Vuoden 1875 henkikirja. KA. 
704 Vuoden 1875 henkikirja. KA. 
705 Vuoden 1900 henkikirja. KA. Henkikirjan merkitsemisen uutuutena vuoteen 1875 verrattuna 

oli se, että työväestöä ei enää yksilöity piioiksi ja rengeiksi. Tällaisia nimikkeitä ei lainkaan 
käytetty, vaan niiden tilalla oli merkintä loinen. Kylän väkiluku oli kasvanut, mutta tiettyä 
sosiaalista vajoamista oli väestössä tapahtunut, sillä sosiaalista alimpana olleen kurjaliston 
määrä oli kaksinkertaistunut ja tilattomien määrä oli vähentynyt lähes viidesosan. 

706 Kuopion lääni tietoja kaikista Kuopion maaseurakunnassa 1.9.1901 asuvista ruokakunnista 
ja niiden taloudellisista oloista. KU.MLK.KUN.ARK.KKA. Talollisia oli kaikista ruoka-
kunnista kahdeksan, tilattomia oli 11 ruokakuntaa ja työmiesruokakuntia oli 28 eli noin 60 
prosenttia kaikista ruokakunnista. 
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seen.707 Rytkyn kansakoulun johtokuntaan valittiin vuosiksi 1901–1902 ta-
lonpojat Kalle Karttunen, August Husso, Aapeli Korhonen, Aarno Korhonen, 
August Miettinen ja mökkiläinen Juho Ruuskanen. Mökkiläisen valitseminen 
johtokunnan jäseneksi kertoi kylän köyhyydestä ja siitä, että sosiaaliset raja-
aidat olivat matalat. Naisilla ja tilattomilla ei tuolloin ollut kunnallista äänioi-
keutta, joten johtokunnat mahdollistivat ensimmäisen osallistumisen yhteis-
kunnalliseen päätöksentekoon.  

Rytkyn kansakoulusta tehtiin valitus. Isännät Matti Räty ja Aleksis Kä-
märäinen valittivat kuvernöörille rakennuspuiden hankinnasta ja koulun 
urakkasopimuksesta. Heistä kokouksen koollekutsumiseen oli liittynyt epä-
selvyyttä. Kokous oli kuulutettu Kuruveden kirkossa yhden kerran 3.4. ja 
toinen kokous oli kuulutettu kaksi päivää ennen kokouksen pitämistä. Valitta-
jista kaikki asianomaiset eivät olleet päässeet paikalle ja urakkapäätökset 
olivat vastoin aiempia päätöksiä. He eivät myös olleet saaneet selvitystä, 
kuinka rakennuspuiden laskenta oli tehty. Kunnan puolesta valitukseen vasta-
si H.A. Staven. Hän sanoi, että urakkamuutokset oli tehty, koska ne olivat 
olleet koululle hyödyllisiä eivätkä ne olleet lisänneet erityisesti kustannuksia. 
Sen tähden hän esitti valituksen jättämistä huomiotta.708 Keskushallinnon 
valitusmahdollisuutta yritettiin käyttää paikallisen tason päätöksentekoa vas-
taan.  

 
Vaikutus 

Rytkyn kansakouluun ilmoittautui ensimmäisenä lukuvuonna 50 oppilasta, 
mikä oli vähän verrattuna kylän lasten määrään. Henkikirjan perusteella lap-
sia oli 147, mutta siitä ei ole tietoa kuinka moni heistä oli kouluikäinen.709 
Oppilasmäärä pysyi melko vakaana alkuvuodet, mutta tarkastelujakson lop-
pua kohden oppilaiden määrä alkoi laskea. Tarkastelujakson viimeisenä 
vuonna oli enää 25 oppilasta. Tytöt olivat pitkään oppilaiden enemmistönä. 
Viimeisenä vuonna poika- ja tyttöoppilaiden määrät laskivat voimakkaasti.710 

                                                           
707 Kertomus Kuopion maalaiskunnan Rytkyn kansakoulun toiminnasta vuosilta 1901–1961. 

KU.MLK.RYT.KANS.ARK.KKA. 
708 Kuvernöörin valitus 1898/68. KU.LÄH.ARK.JOMA. 
709 Vuoden 1900 henkikirja. KA. 
710 Maalaiskansakoulujen vuosikertomus Kuopion lääni Rytkyn kansakoulu vuosilta 1901–

1908. KOU.ARK.KA. 
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Vuonna 1900 kylän lapsista tuli talollisista perheistä lähes kolmasosa, 
tilattomista perheistä viidesosa ja loisperheistä kolmasosa. Kurjalistoon lap-
sista kuului 14 prosenttia.711 Kurjalistoon kuuluvien lasten määrä oli syntynyt 
vuoden 1875 jälkeen. Koulun oppilaat kuuluivat joko talollisiin tai tilatto-
miin. Ensimmäisenä lukuvuonna koulussa oli 10 talollisten lasta ja 22 tilat-
tomien lasta. Talollisten lasten määrä kasvoi nopeasti pariinkymmeneen. Ti-
lattomien määrä kasvoi lähes 30 oppilaaseen, mutta sen jälkeen alkoi määrän 
väheneminen. Tarkastelujakson viimeisenä vuonna talollisten lasten määrä 
oli 23 ja tilattomien 15. Tilattomien lasten määrän laskeminen näin alhaalle 
oli hyvin poikkeuksellista. Tilattomien ryhmässä poikien ja tyttöjen välillä ei 
ilmennyt sanottavia eroja, mutta talollisten ryhmässä tytöt kävivät enemmän 
koulua kuin pojat.712 

Kansakoulunkäynti oli erittäin säännöllistä, sillä oppilaista kävi koulua 
yli 181 päivää lähes kolmannes. Mikäli lukuun lisätään yli 151 päivää koulua 
käyneet oppilaat, päästään 100 prosenttiin. Kylässä oli ollut kansakouluhar-
rastus vahvana jo ennen oman kansakoulun tuloa, sillä päästötodistuksia 
annettiin heti ensimmäisen kokonaisen kouluvuoden päättyessä. Päästötodis-
tusten saaneiden määrä oli kuitenkin pieni kansakouluun ilmoittautuneiden 
määrään verrattuna.713 

Rytkyn kansakoulun perustamisen erityispiirre oli se, että koulu oli en-
simmäinen piirijakoasetuksen jälkeen perustettu koulu. Se aktivoi kansalais-
toimintaa kylässä. Koulun perustamisen kannalta tärkeä vaikuttaja oli talon-
poika Kalle Karttunen. Koulun johtokunta koostui talollisista ja yhdestä 
mökkiläisestä. Väestön sosiaaliset raja-aidat madaltuivat, kun uudet väestö-
ryhmät osallistuivat yhteiskunnan toimintaan. Kouluja ryhdyttiin perusta-
maan yhä köyhemmille alueille, mikä synnytti koulujen vastustusta. Kaikki 
piiriläiset eivät olleet valmiita sitoutumaan koulun perustamisen vaatimiin 
taloudellisiin uhrauksiin. Koulun perustamista vastustettiin ensin kyläkoko-
uksessa ja myöhemmin päätöksestä valitettiin kuvernöörin oikeuteen.  

 
                                                           

711 Vuoden 1900 henkikirja. KA. 
712 Maalaiskansakoulujen vuosikertomus Kuopion lääni Rytkyn kansakoulu vuosilta 1901–

1908. KOU.ARK.KA. 
713 Maalaiskansakoulujen vuosikertomus Kuopion lääni Rytkyn kansakoulu vuosilta 1901–

1908. KOU.ARK.KA. 
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Niemisjärven kylä saa kansakoulun 
 

Tausta 

Taulukko 8:n perusteella Niemisjärven kylä oli syrjäinen ja vaatimaton paik-
ka. Siellä asui 199 henkeä, joista talollisia oli viidennes, tilattomia reilu nel-
jännes ja työväestöä reilu kolmannes. Kurjalistoa oli 12,5 prosenttia.714 
Vuonna 1900 asukkaiden määrä oli kasvanut lähes sadalla jäsenellä. Heistä 
talollisia oli reilu kolmannes, tilattomia reilu neljännes ja loisia lähes neljän-
nes. Kurjalistoa oli 12 prosenttia asukaista.715 Voimakas väestönkasvu ei ollut 
kasvattanut kurjaliston määrää, vaan talollisten suhteellinen määrä oli kasva-
nut.  

Niemisjärvellä oli 15 tilaa vuonna 1901. Enemmistönä olivat 100–200 
hehtaarin kokoiset tilat olivat enemmistönä, vain yksi tila oli alle 50 hehtaa-
ria. Yli 10 hehtaarin viljeltyjä peltopinta-alatiloja oli viisi kappaletta. Monilla 
tiloilla oli viljeltyä peltoa reilusta neljästä hehtaarista kahdeksaan hehtaarin. 
Torpissa viljelty peltopinta-ala oli yhdestä viiteen hehtaariin. Talollisten, 
tilattomien ja työmiesruokakuntien lisäksi kylässä asui nikkarin, muurarin ja 
elätin ruokakunnat. Metsätyöt kasvattivat alueella mäkitupalaisten määrää.716  

 
Toimijat 

Kylässä järjestettiin 11.3.1900 kokous, jossa päätettiin, että olisi tärkeätä 
saada kansakoulu toimimaan vuokratiloissa heti seuraavasta syksystä alkaen. 
Kylässä oli lähemmäs 50 lasta, ja kylä sijaitsi kaukana Hirvilahdesta, jossa 
toimi kansakoulu. Niemisjärven isännät olivat olleet yhdessä Lamperilan 
isäntien kanssa perustamassa koulua Hirvilahteen. Nyt he halusivat perustaa 
koulun omaan kylään. Kyläkokouksessa päätettiin vedota vuoden 1898 ase-
tukseen, jotta kunta antaisi apua koulun perustamiseen. Puolen vuoden kulut-
tua päätettiin, että koulu ei alkaisikaan vuokratiloissa, vaan kylään rakennet-

                                                           
714 Vuoden 1875 henkikirja. KA. 
715 Vuoden 1900 henkikirja. KA. 
716 Kuopion lääni tietoja kaikista Kuopion maaseurakunnassa 1.9.1901 asuvista ruokakunnista 

ja niiden taloudellisista oloista. KU.MLK.KUN.ARK.KKA. Talollisia oli kaikista ruoka-
kunnista 24,5 prosenttia, tilattomia oli 20 prosenttia ja työmiesruokakuntia oli lähes 55 pro-
senttia. 
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taisiin oma koulu, joka käynnistäisi toimintansa seuraavana vuonna.717 Nie-
misjärven kansakoulun johtokuntaan valittiin lukuvuodeksi 1901–1902 ta-
lonpojat Daavid Huttunen, Otto Lintunen, Heikki Toivanen, Wilho Tuominen 
ja Aaro Tiirikainen. Johtokunnan toiminta keskittyi talonpoikien käsiin, vaik-
ka heitä oli sangen vähän.  

  
Vaikutus 

Niemisjärven kylässä asui vuonna 1900 alle 16-vuotiaita lapsia 117.718 En-
simmäisenä lukuvuonna kansakouluun ilmoittautui 34 oppilasta, vaikka puhe 
oli ollut 50 lapsesta. Oppilasmäärä väheni vuosi vuodelta. Viimeisenä luku-
vuonna oppilaita oli enää 21. Koulukäynti-innostus oli kylässä laimeata. 
Tyttöoppilaat olivat alkuvuosina oppilaiden enemmistönä, mutta oppilasmää-
rän lasku kohdistui erityisesti tyttöihin. Heidän määränsä laski merkittävästi. 
Ensimmäisenä lukuvuonna heitä oli 20 ja viimeisenä enää seitsemän. Poikien 
määrä säilyi samana, vaikka se muutamana vuonna hieman notkahti.719  

Vuonna 1900 kylän lapsista tuli talollisten perheistä alle kolmannes, ti-
lattomien perheistä kolmannes ja loisperheistä reilu neljännes. Kurjalistoon 
kuului lapsista kahdeksan prosenttia.720 Kun koulu perustettiin, oppilaat oli-
vat talollisten ja tilattomien lapsia. Talollisten lapsia oli ensimmäisenä luku-
vuonna 13 ja seuraavana vuonna määrä tipahti kuuteen. Tilattomien lapsia oli 
ensimmäisenä lukuvuonna 21 ja myös heidän määränsä laski, mutta silti heitä 
oli kolminkertainen määrä talollisten lapsiin verrattuna. 1900-luvulla oppilai-
den määrät vaihtelivat muutamalla oppilaalla vuosittain. Viimeisenä tarkaste-
luvuonna tilattomien lasten määrä laski yhdeksään, talollisten lapsia oli viisi. 
Uusina ryhminä koulussa olivat säätyläisten kolme lasta ja työväen neljä 
lasta. Enemmistö oppilaista kaikkina vuosina olivat tilattomien lapset. Alku-

                                                           
717 Niemisjärven kansakoulukokousten pöytäkirjat 1900–1928, johtokunnan kokous 11.3.1900; 

8.7.1900. KU.MLK.NIEM.KANS.ARK.KKA. 
718 Vuoden 1900 henkikirja. KA. 
719 Maalaiskansakoulujen vuosikertomus Kuopion lääni Niemisjärven kansakoulu vuosilta 

1901–1908. KOU.ARK.KA. 
720 Vuoden 1900 henkikirja. KA. 
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vuosina tyttöjen määrä oli tilattomien ryhmässä vahvempi, mutta ero tasoit-
tui. Sama kehitys tapahtui sukupuolten erolle talollisten ryhmässä.721  

Oppilaiden koulunkäynti oli aluksi hyvin säännöllistä. Ensimmäisestä 
lukuvuonna 100 prosenttia lapsista suoritti koulua yli 151 päivää. Vasta tar-
kastelujakson viimeisinä vuosina koulunkäynti muuttui epäsäännölliseksi, 
mutta silloinkin oppilaista suoritti koulua yli 151 päivää ja yli 181 päivää 83 
prosenttia. Alueella oli ollut kansakouluharrastusta jo ennen oman koulun 
perustamista, sillä ensimmäiset päästötodistukset myönnettiin heti koulun 
ensimmäisen lukuvuoden lopussa. Tässä ilmeni Hirvilahden koulun vaikutus. 

Joka vuosi muutama oppilas suoritti koko kansakoulukurssin. Kansakoulun 
aloitti moninkertainen määrä kuin sieltä sai päästötodistuksen.722  

Niemisjärven kansakoulun perustamisen erityispiirteenä oli se, että vä-
hälukuinen talonpoikaisto perusti kansakoulun vedoten piirijakoasetuksen 
velvoitteeseen. He olivat aiemmin osallistuneet Hirvilahden koulun perusta-
miseen. Ensin koulu päätettiin perustaa vuokratiloihin, mikä olisi alentanut 
kustannuksia. Pian kuitenkin kyläläisten mielipide muuttui ja koululle päätet-
tiin rakentaa oma talo. Pienelle kylälle tämä oli iso ja kunnianhimoinen pon-
nistus. Kansakoulun perustamisinnosta huolimatta oppilaiden määrä väheni 
lukuvuosittain.  

 

Niittylahden kansakoulu  
 

Tausta 

Niittylahti sijaitsi Puijon tavoin Kuopion kaupungin läheisyydessä, mutta 
järven itäpuolella. Alue oli talollisvaltaista, vaikka suurin osa maista kuului 
seurakunnalle, kaupungille, yhtiölle, kruunulle ja kaupungin herrasväelle.723  

 
 
 

                                                           
721 Maalaiskansakoulujen vuosikertomus Kuopion lääni Niemisjärven kansakoulu vuosilta 

1901–1908. KOU.ARK.KA. 
722 Maalaiskansakoulujen vuosikertomus Kuopion lääni Niemisjärven kansakoulu vuosilta 

1901–1908. KOU.ARK.KA. 
723 Mönkkönen 1996, 53, 55. 
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Toimijat 

Niitylahden kansakoulun johtokunnan ensimmäinen kokous pidettiin 
12.9.1901. Johtokuntaan valittiin Bruno Granit, metsänhoitaja Johan Tarsala, 
mökkiläinen Matti Kankkunen koulun taloudenhoitaja, mökkiläinen Pekka 
Hassinen, rouva Pirinen ja neiti Rosa Keinänen.724 Johtokunnan kokoon-
panosta voidaan päätellä, että Granit säätyläisenä ohjasi koulun perustamista. 
Talonpoikien puuttuminen johtokunnasta heijasti ilmeisesti myös kylän köy-
hyyttä. Merkittävää oli mökkiläisten ja naisten vahva edustus johtokunnassa. 
Tämä oli murroskohta, sillä nyt johtokunnan jäsenten enemmistö koostui 
ihmisistä, jotka olivat kunnallisen äänioikeuden ja päätöksenteon ulkopuolel-
la. He perustivat kansakoulun ja ottivat koulun hoitaakseen. Uusien ryhmien 
osallistuminen yhteiskunnalliseen toimintaan oli nyt vakiintunut maalaiskun-
nassa. Se oli uusi askel kansalaisyhteiskunnan kehittymisessä. 

 
Vaikutus 

Niittylahden kansakoulu oli pieni koulu. Kansakouluinnostus alueella oli 
vakaata. Ensimmäisenä lukuvuonna oppilaita oli 30 ja määrä kasvoi useana 
vuonna. Tarkastelujakson viimeisinä vuosina kasvu kuitenkin taittui ja oppi-
lasmäärä alkoi laskea. Viimeisenä tarkasteluvuonna se oli 25. Tyttöjen määrä 
koulun oppilaina kasvoi alkuvuosina 10 oppilaasta 21 oppilaaseen, mutta sit-
ten heidän määränsä alkoi laskea. Ensimmäisenä vuonna poikia oli oppilaina 
20, mikä oli kaksinkertainen määrä tyttöihin verrattuna. Poikien lukumäärä 
pysyi melko tasaisena, mutta viimeisenä tarkasteluvuonna tapahtui jyrkkä 
lasku. Poikia oli enää 13 ja tyttöjä oli 12.725 

Oppilaat jakautuivat säätyläisten, talollisten ja tilattomien perheiden 
lapsiin. Tilattomia lapsia oli jokaisena vuonna kaikkein eniten. Ensimmäisenä 
lukuvuonna tilattomia oli 16 ja seuraavana vuonna heitä oli jo 26. Talollisten 
lasten määrä oli ensimmäisenä vuonna kahdeksan ja se laski viiteen. Mo-
lemmissa ryhmissä kehitys oli tasaista. Viimeisenä tarkasteluvuonna tilatto-

                                                           
724 Niittylahden kansakoulun johtokunnan pöytäkirja 1901–1923. KU.MLK.NIIT.KANS.ARK. 

KKA. Johtokunnan papereissa Kankkusen ja Hassisen titteli oli torppari, mutta mökkiläisten 
titteli oli kansakoulun vuosikertomuksessa.  

725 Maalaiskansakoulujen vuosikertomus Kuopion lääni Niittylahden kansakoulu vuosilta 
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mien lasten määrä laski 20 oppilaaseen. Säätyläisten lapsia oli koulussa yksi 
oppilas kolmena lukuvuotena.726 

Oppilaiden koulunkäynti oli säännöllistä. Ensimmäisenä vuonna yli 151 
päivää suoritti 90 prosenttia lapsista. Seuraavana vuonna yli 151 ja yli 181 
päivää suoritti oppilaista 97 prosenttia. Näistä korkeista luvuista tultiin kui-
tenkin alas. Tarkastelujakson viimeisenä vuonna saavutettiin kuitenkin 100 
prosentin taso ja lähes kaikki oppilaat kävivät koulua yli 181 päivää. Kylässä 
oli ollut kansakouluharrastusta ennen oman koulun perustamista, sillä en-
simmäinen päästötodistus myönnettiin toisen lukuvuoden lopussa. Luku-
vuonna 1904–1905 kansakoulukurssin suoritti peräti 11 oppilasta, mikä oli 
lähes kolmasosa sen vuoden opiskelijoista.727 Tämä oli hyvin poikkeukselli-
nen tapahtuma pienessä koulussa. 

Niittylahden kansakoulun perustamisen erityispiirteenä oli johtokunnan 
koostumus. Siinä madaltuivat sosiaaliset ja sukupuolirajat. Ihmiset, joilla ei 
ollut kunnallista äänioikeutta, muodostivat enemmistön johtokunnan jäseni-
nä. Näiden ihmisten osallistuminen merkitsi kansalaisyhteiskunnan kehitty-
mistä. Kansakoulujen perustaminen ei kuumentanut enää ihmisten tunteita. 
Johtokuntien pöytäkirjamerkinnät tulivat niukemmiksi. Syynä saattoi olla se, 
että kansakoulut olivat vakiinnuttaneet asemansa, mutta myös johtokunnan 
jäsenten vähäisemmät taidot kirjata pöytäkirjaan keskustelua.  

 

Väänälänrannan kansakoulu 
 

Tausta 

Kuten taulukosta 8. ilmenee, Väänälänranta oli keskikokoinen kylä. Talollisia 
oli noin viidennes asukkaista, tilattomia oli reilu kymmenesosa ja työväestöä 
oli yli puolet. Kurjalistoa asui kylässä yli 13 prosenttia.728 Vuosisadan vaih-
teessa Väänälänrannan talollisten määrä oli kasvanut. Tilattomien määrä oli 
noussut reilusti ja työväestön määrä oli laskenut noin 36 prosenttiin. Kurjalis-
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toa oli 14,5 prosenttia asukkaista.729 Henkikirjan lopussa lueteltu kurjalisto 
oli nyt jaettu kahteen ryhmään ”löyhät ja huonot”. Väänälässä väestönkasvu 
ohjautui ryhmiin, joilla oli suhde maahan.  

Vuonna 1901 Väänälässä oli 11 tilaa, joista vain yksi tila oli kooltaan 
alle 100 hehtaaria ja muut tilat olivat kooltaan yli 200 hehtaaria. Kahdeksalla 
tilalla oli yli 10 hehtaarin peltopinta-ala. Muutamilla tiloilla peltoviljelmät 
olivat jopa 30 hehtaarin kokoisia. Torppari Heikki Miettisen viljellyt pellot 
olivat 12 hehtaaria, torppari Aaro Launosen pellot olivat kuusi hehtaaria ja 
Yrjö Savolaisen pellot yhdeksän hehtaaria. Lampuoti E. Tiihosella oli viljel-
tyä peltoa 16 hehtaaria. Voidaan todeta, että tällaiset tilattomien halussa ole-
vat peltojen koot olivat poikkeuksellisen suuria Kuopion maalaiskunnassa. 
Yleensä torpparien pellot olivat myös Väänälässä yhdestä kahteen hehtaa-
riin.730 

 
Toimijat 

Väänälänrannan kansakoulun perustaminen käynnistyi, kun kunnan kansa-
koulupiiri vahvistettiin 30.4.1900. Kansakoululle yritettiin ensin saada vuok-
ratuksi tilat, mutta sopivia koulutiloja ei löytynyt, joten kouluhanke raukesi. 
Vuoden kuluttua, kuten Rytkyn kohdalla, kouluaate oli saanut ”kylän miehis-
sä” suuremman kannatuksen. 1.6.1901 pidettiin kokous maanviljelijä Eskeli-
sen luona, ja kokouksessa päätettiin rakentaa koulurakennus. Samalla valittiin 
väliaikainen johtokunta, jonka tehtäväksi tuli rakennustöiden teettäminen ja 
piirustusten hakeminen. Kokouksessa mielipiteet koulupaikasta erosivat. 
Kolmesta vaihtoehdosta päädyttiin lopulta maanviljelijä Eskelisen tarjoamaan 
maa-alueeseen, jonka hän antoi koululle lahjaksi. Talolliset lupasivat toimit-
taa kouluun tarvittavat puut maanttaalinsa mukaan. Myöhemmin ilmeni, että 
suunniteltu määrä ei ollut riittävä, ja loput tarvittavista materiaaleista piti 
ostaa.731 Kuntakokous myöntyi Väänälänrannan kansakoulun perustamiseen, 

                                                           
729 Vuoden 1900 henkikirja. KA. 
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ja koulu sai 1000 markkaa tukea. Kunnallislautakunnan tehtävä oli maksaa 
tukea sitä mukaa kuin rakennus valmistuisi. Viimeinen osa 5000 markan 
summasta maksettaisiin vasta, kun koulu olisi tarkastuksessa otettu vas-
taan.732   

Väänälänrannan kansakouluhankkeen eteneminen kohtasi epäonnea. Ta-
lon valmistuminen hidastui sateisten säiden takia, ja koulun rakentamiskus-
tannukset kasvoivat. Koulua varten oli saatu lahjoituksia, otettu lainaa ja 
hyödynnetty talkootyötä. Johtokunnan raportti arvioi koulun maksaneen 
kaikkineen noin 9928 markkaa, mikä oli piirin taloudelliseen asemaan näh-
den paljon. Johtokunta totesi kuitenkin: ”mutta nykyaika, joka vaatii kaikilta 
kansalaisilta tietoja ja kehittymistä ja tahdomme Suomen kansalaisina ja 
suomalaisina pystyssä pysyä. Niin nuo markat, jotka olemme nousevan suku-
polvemme hyväksi uhranneet, ei liene kenenkään mielestä niin suuret, kuin 
ajattelemme niiden hyötyä ja siunausta, jota lapsemme ja lastemme lapset 
tulevat siitä nauttimaan.”733 Asenne oli erityisen edistyksellinen. Koulu pyrki 
keräämään varoja perinteisin keinoin. Kohteena oli urkuharmoni, ja sen 
hankkimista varten järjestettiin iltamat ja arpajaiset. Näihin tapahtumiin anot-
tiin kuvernööriltä lupa, joka myönnettiin.734 Väänälänrannan kansakoulun 
johtokunnasta on tietoja vasta lukuvuodelta 1902–1903. Silloin siinä toimivat 
talonpojat A. Eskelinen E. Ruotsalainen, P. Kröger, H. Airaksinen ja P. Tii-
honen. 

 
Vaikutus 

Vuonna 1900 Väänälänrannan kylässä asui 170 alle 16-vuotiasta lasta.735 
Heistä Väänälänrannan kansakouluun ilmoittautui ensimmäisenä lukuvuonna 
33 oppilasta, mikä oli vähän verrattuna henkikirjan lapsilukuun, vaikka siitä 
otettaisiin alle kouluikäiset lapset pois. Seuraavina vuosina oppilasmäärä 
kasvoi 37 oppilaaseen. Tarkastelujakson lopussa oppilasmäärä notkahti, mut-

                                                           
732 MLK pöytäkirja 10.8.1901. KU.MLK.KUN.ARK.KKA. 
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ta nousi tarkastelujakson viimeisenä lukuvuotena 35 oppilaaseen. Koko tar-
kasteluajan poikia oli niukasti enemmän kuin tyttöjä. Viimeisenä vuonna 
poikien määrä kuitenkin kasvoi. Tyttöjä oli 14 ja poikia oli 21. 736 

Vuonna 1900 kylän lapsista kuului talollisiin perheisiin 17 prosenttia, ti-
lattomiin perheisiin lähes 33 prosenttia ja loisperheisiin noin 42 prosenttia. 
Kylän löyhiin ja huonoihin kuului kylän lapsista kahdeksan prosenttia.737 
Kurjalistoon kuuluvien lasten määrä väheni suhteellisesti vuodesta 1875 
vuoteen 1900 mennessä. Kansakoulun oppilaat olivat säätyläisten, talollisten 
ja tilattomien lapsia. Tilattomien lapset olivat koulun oppilaiden suurena 
enemmistönä koko tarkasteluajan. Ensimmäisenä vuonna heitä oli koulussa 
25, talollisten lapsia viisi ja säätyläisten lapsia vain yksi. Tarkastelujakson 
aikana talollisten oppilaiden määrä kasvoi kahdeksaan ja tilattomien oppilai-
den määrä nousi muutamana vuonna 29. Kun oppilasmäärä notkahti toiseksi 
viimeisenä vuonna, syynä oli tilattomien lasten äkillinen väheneminen. Sa-
man vuonna myös säätyläislapsi lopetti koulunkäynnin. Viimeisenä vuonna 
talollisten lapsia oli oppilaina kahdeksan ja tilattomien 27. Tilattomien ryh-
mässä tyttöjen kouluttaminen oli hiukan yleisempää kuin poikien kouluttami-
nen. Talollisten lasten ryhmässä pojat olivat enemmistönä.738 

Lasten koulunkäynti oli säännöllistä koulun perustamisesta lähtien. Lu-
kuvuonna 1903–1904 83 prosenttia oppilaista suoritti yli 151 päivää koulua. 
Koulunkäynti vakiintui nopeasti. Tarkastelujakson lopussa lapsista suoritti 
koulua yli 181 päivää runsaat 90 prosenttia lapsista. Mikäli tähän osuuteen 
lisätään koulua yli 151 päivää suorittaneet lapset, määrä nousee lähes 100 
prosenttiin. Kylässä oli ollut kansakouluharrastusta jo ennen oman kansakou-
lun perustamista, sillä toisena lukuvuonna myönnettiin kaksi päästötodistusta. 
Kolmannen lukuvuoden lopussa myönnettiin 11 päästötodistusta. Se merkitsi, 
että 30 prosenttia tuon lukuvuoden oppilaista suoritti loppuun koko kansa-
koulukurssin. Koska oppilaiden enemmistö oli tilattomien lapsia ja seuraava-
na lukuvuonna heidän määränsä laski voimakkaasti, voidaan päätellä tilatto-
mien lasten saaneen päästötodistuksia. Samaan aikaan myös yksi säätyläis-

                                                           
736 Maalaiskansakoulujen vuosikertomus Kuopion lääni Väänälänrannan kansakoulu vuosilta 

1902–1908. KOU.ARK.KA. 
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lapsi päätti koulunkäynnin. Hän oli ollut koulussa neljä vuotta. Ilmeisesti hän 
suoritti koko kansakoulu kurssin.739 

Väänälänrannan kansakoulun perustamisen erityispiirteenä oli talonpoi-
kien edistysusko ja luottamus kansakouluun. Johtokunnan jäsenet olivat ta-
lonpoikia. Merkittävä vaikuttaja kylässä oli A. Eskelinen. Kansakoulun pe-
rustamiseksi tehtiin taloudellisia uhrauksia. Oppilaiden suuri enemmistö tuli 
kuitenkin tilattomista perheistä. Talonpoikien edistysusko ei ollut turhaa. 
Väänälänrannan koulutilastot osoittavat, että tilattomat lapset hyötyivät kou-
lusta. Lukuvuonna 1905–1906 11 oppilasta suoritti koko kansakoulukurssin. 
Seuraavana vuonna oppilasmäärä laski 10 oppilaalla ja tämä lasku kohdistui 
tilattomien lapsiin, joiden määrä laski myös 10 oppilaalla. Samoin kävi kou-
lua neljä vuotta käyneelle säätyläislapselle. Tilastoista voisi päätellä, että 
säätyläislapsi ja 10 tilattomien lasta suorittivat koko kansakoulukurssin.  

Suuri enemmistö lapsista, jotka kuuluivat syntyperänsä takia poliittisten 
oikeuksien ulkopuolella olevaan ryhmään, suoritti koko kansakoulukurssin. 
Kun kansakouluasetusta säädettiin, kansakoulua ei nähty koko kansan koulu-
na. Koulun oppilasryhmäksi nähtiin talonpoikaisto, josta kasvatettaisiin päät-
täjiä paikallishallinnon tarpeisiin. Kansakoulun kansalaiskasvatuksen kautta 
uudet sosiaaliryhmät saivat yhtäläisen kansalaisidentiteetin, joka oli syvästi 
ristiriidassa kansalaisten tasavertaisten oikeuksien kanssa. Väänälänrannan 
kansakoulun kohdalla ilmenee orastava paine konfliktiin ja kansalaisyhteis-
kunnan murtautumiseen esiin. 

 

Puutosmäen kansakoulu 
 

Tausta 

Puutosmäki oli hieman pienempi kylä kuin Väänälänranta, kuten taulukosta 
8. ilmenee. Talollisia oli 37 prosenttia, tilattomia kahdeksan prosenttia ja 
työväestöä 44 prosenttia. Kurjalistoa oli 10 prosenttia asukkaista.740 Vuoteen 
1900 tultaessa kylän väkiluku kasvoi. Talollisten suhteellinen määrä säilyi 
lähes samana, mutta tilattomien määrä hieman kasvoi ja loisten määrä oli 31 
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prosenttia. Kurjaliston määrä kaksinkertaistui.741 Väestönkasvu ja sosiaalinen 
aleneminen olivat suhteellisesti ohjautuneet palvelusväkeen ja kurjiin. 

Puutosmäellä oli 24 tilaa, joista suurin osa oli kooltaan alle 100 hehtaa-
ria. Kun suurimpien tilojen viljelty peltoala oli 20 hehtaarissa, niin pienimpi-
en tilojen peltoala oli kahdessa hehtaarissa. Peltojen pienuuden syynä oli 
tilojen jakaminen. Tilattomia ruokakuntia oli kuusi ja näistä neljä vuokratilaa 
oli lampuotien omistuksessa. Työmiesruokakuntia oli 44. Muita ruokakuntia 
kylässä olivat räätälin, suutarin ja merimiehen ruokakunnat.742 Talolliset oli-
vat sosiaalisesti ja ekonomisesti vahvassa asemassa kylässä, sillä torppareita 
oli vain kaksi ruokakuntaa 1900-luvun alussa.  

 
Toimijat 

Puutosmäen kansakoulun johtokuntaan kuuluivat talonpojat Aaro Soininen, 
August Turunen, Juho Soininen, Iwar Turunen, Heikki Soininen, Aapeli 
Hiltunen ja Julius Soininen. He päättivät 2.12.1900 rakentaa kansakoulun 
Puutosmäen kylään Aapeli Hiltusen tilalle. Kansakoulupiiriin kuuluvilta 
talollisilta päätettiin kerätä rakennuspuut äyrimäärän perusteella. Puun tuli 
olla viisi metriä pitkä jokaista äyriä kohden. Tilattomien kansakoulupiiriläis-
ten tuli toimittaa yksi metri sammalia äyriä kohden.743 Samassa kuntakoko-
uksessa, missä oli päätetty Väänälänrannan kansakoulun perustamisesta, 
päätettiin myös Puutosmäen kansakoulun perustamisesta. Puutosmäen kansa-
koulu sai ensin tukea 1000 markkaa. Kunnallislautakunnan tehtävä oli mak-
saa tukea sitä mukaa kun rakennus valmistui. Viimeinen osa 5000 markan 
summasta maksettaisiin vasta, kun koulu olisi tarkastuksessa otettu vastaan. 
744 
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Vaikutus 

Vuonna 1900 Puutosmäellä asui 152 alle 16-vuotiasta lasta.745 Puutosmäen 
kansakoulun ilmoittautui ensimmäisenä lukuvuonna 1902–1903 yhteensä 32 
lasta, mikä oli vähän kylän ja sen ympäristön lapsilukuun verrattuna. Kou-
lunkäynti-innostus kuitenkin kasvoi kylässä, sillä oppilasmäärät kasvoivat. 
Tarkastelujakson viimeisinä vuosina oppilasmäärä väheni 27 oppilaaseen. 
Pojat olivat oppilaiden enemmistönä koko tarkastelujakson ajan. Ero suku-
puolten välillä ei kuitenkaan ollut suuri, vaan rajoittui pariin oppilaaseen.746  

Vuonna 1900 Puutosmäen lapsista kuului talollisten perheisiin 39 pro-
senttia, tilattomien perheisiin 12 ja loisperheisiin lähes 31. Kurjalistoon kuu-
lui lähes 18 prosenttia kylän lapsista.747 Kurjalistoon kuuluvien lasten määrä 
oli yli kaksinkertaistunut 25 vuodessa. Kansakoulun oppilaat tulivat talollis-
ten, työväen ja torpparien perheistä. Ensimmäisenä vuonna koulussa oli 17 
talollisten lasta ja 15 tilattomien lasta. Talollisten lapset olivat hienoisena 
enemmistönä vuoteen 1905–1906 asti. Sen jälkeen heidän määränsä väheni ja 
viimeisenä vuonna talollisten lapsia oli enää yhdeksän. Tilattomien lasten 
määrä kasvoi hieman ja heistä tuli koulun oppilaiden enemmistö. Viimeisenä 
vuonna heitä oli 17 oppilasta. Tehtaan työväen lapsia oli koulussa useana 
vuonna. Heidän määränsä vaihteli yhdestä seitsemään. Koko tarkasteluajan 
talolliset kouluttivat ahkerammin poikiaan kuin tyttöjään. Sama hienoinen 
ero toteutui myös torpparien perheiden poikien kohdalla. 748 

Oppilaiden koulunkäynti oli säännöllistä. Enemmistö oppilaista suoritti 
koulua yli 151 päivää, kun siihen lisätään yli 181 päivää suorittaneet oppilaat, 
yhteismäärä nousi yli 90 prosentin. Puutosmäen kansakouluun siirryttiin 
muista kouluista, sillä päästötodistuksia myönnettiin heti ensimmäisestä lu-
kuvuodesta alkaen. Oppilaiden sitoutumisesta kansakoulun käyntiin kertoo 
se, että koulun annettua opetusta neljän vuoden ajan, 13 oppilasta sai päästö-
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todistuksen. He olivat suorittaneet koko kansakoulukurssin.749 Kun vertaa 
tilastoja keskenään, päästötodistuksia myönnettiin koulun neljäntenä toimin-
tavuonna 1905–1906 13 kappaletta, seuraavana lukuvuonna koulun oppilas-
määrä väheni yhdeksällä lapsella ja tämä väheneminen näkyi siten, että talol-
listen lasten määrä väheni 10 oppilaalla. Voidaan päätellä, että talollisten 
perustamasta talollisvaltaisesta Puutosmäen koulusta päästötodistuksen saivat 
talollisten lapset. 

Puutosmäen kansakoulun perustamisen erityispiirteenä oli se, että talon-
pojat olivat vahvassa asemassa kylän hallinnossa ja kansakoulun perustami-
sessa. Kansakoulun oppilaiden enemmistö tuli talonpoikaisperheistä. Ihmiset 
olivat hyvin sitoutuneita kansakouluun, sillä oppilasmäärä kasvoi vahvasti ja 
kansakoulunkäynti oli säännöllistä. Kun Väänälänrannan kansakoulusta val-
mistui tilattoman väestön lapsia, Puutosmäen koulusta valmistui talollisten 
lapsia. Maalaiskunnan sisällä erot saattoivat olla suuret. Puutosmäen koulu 
täytti kansakoululle suunniteltua tehtävää. Se sivisti tilatonta väestö ja val-
misti talonpoikia hoitamaan paikallishallinnon tehtäviä.  

Maalaiskunnan kuntakokouksessa 18.10.1902 todettiin, että kansakoulu-
ja oli rakennettu Vehmersalmeen, Räsälään, Litmanniemeen, Riistavedelle, 
Jännevirralle, Kasurilaan, Kehvoon, Hirvilahteen, Niemisjärvelle, Rytkyyn, 
Haminalahdelle, Vehmasmäelle, Pappilaan ja Ryönään. Hiltulanlahden kan-
sakoulu oli rakennettu yksityisesti ja Niittylahden kansakoulu oli Kuopion ja 
maalaiskunnan rakentama. Rakenteilla olivat Roikansaaren, Puutosmäen, 
Väänälänrannan ja Puutossalmen kansakoulut. Nämä olivat piirijaon mää-
räämät. Tämän lisäksi oli päätetty rakentaa kansakoulu Vartialaan ja Kaislas-
tenlahteen. Rakentamatta olivat Mustinlahden, Kurkiharjun, Kolmisopen, 
Kotasalmen ja Niuvaniemen kansakoulut, jotka olivat piirijaon määräämät. 
Valtiolta anottiin suurta lainaa, jotta kunta voisi hätäaputöinä ryhtyä raken-
tamaan koulutaloja.750 

 

                                                           
749 Maalaiskansakoulujen vuosikertomus Kuopion lääni Puutosmäen kansakoulu vuosilta 1902–

1908. KOU.ARK.KA. 
750 MLK pöytäkirja 18.10.1902. KU.MLK.KUN.ARK.KKA; Tapper 1975, 422. Mustinlahdella 

toimiva kansakoulu oli yksityinen. Tapper selvittä koulupiirin oppilasmäärät jokaisessa kan-
sakoulussa 13.1.1900. Ongelma on se, että kaikkia hänen mainitsemiaan kouluja ei ollut 
edes rakennettu ja osa kansakouluista oli vasta rakenteilla.  
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Puutossalmen kansakoulu 
 

Tausta 

Taulukko 8:n perusteella Puutossalmi oli Puutosmäen kokoinen kylä. Kylä-
läisistä talollisia oli noin neljäsosa, tilattomia oli noin viidesosa. Työväestöä 
oli lähes puolet asukkaista. Kurjalistoa oli seitsemän prosenttia.751 Vuoteen 
1900 mennessä Puutossalmen asukkaiden määrä oli kasvanut 63 hengellä. 
Heistä talollisia oli reilut kolmasosa asukkaista eli heidän suhteellinen osuu-
tensa oli kasvanut. Tilattomien määrä oli säilynyt lähes samana, mutta loisia 
oli lähes 30 prosenttia. Kurjaliston määrä oli yli kaksinkertaistunut.752 Sosiaa-
linen aleneminen oli kohdistunut kurjalistoon. 

Puutossalmessa oli 16 tilaa, joista alle 100 hehtaarin tiloja oli seitsemän. 
Yli 10 hehtaarin peltopinta-alatiloja oli kylässä viisi. Suurimmat peltopinta-
alat olivat Kiekkalanniemessä 38 hehtaaria, Salmelassa ja Pekkalassa 30 
hehtaaria. Tilojen jakamisen takia joidenkin talollisten pellot olivat kahdesta 
ja puolesta hehtaarista neljään hehtaariin. Torpparien pellot olivat pieniä. Ne 
olivat yhdestä hehtaarista kolmeen hehtaariin. Talollisia oli kaikista ruoka-
kunnista 11, tilattomia oli viisi ja työmiesruokakuntia oli 19.753  

 
Toimijat 

Puutossalmen kansakoulun johtokunnan pöytäkirjat eivät ole olleet käytettä-
vissä, joten koulukohtaiset tiedot on kerätty tarkastajien vuosikertomuksista. 
Vuonna 1903 kansakoulun johtokuntaan ilmoitettiin kuuluvan talolliset Ab-
raham Korhonen, Edvard Korhonen, T. Roponen, K. Westerinen ja emäntä 
M. Korhonen.  

 
Vaikutus 

Vuonna 1900 Puutossalmessa asui 139 alle 16-vuotiasta lasta.754 Puutossal-
men kansakouluun ilmoittautui ensimmäisenä lukuvuonna 29 lasta. Se oli 

                                                           
751 Vuoden 1875 henkikirja. KA. 
752 Vuoden 1900 henkikirja. KA. 
753 Kuopion lääni tietoja kaikista Kuopion maaseurakunnassa 1.9.1901 asuvista ruokakunnista 

ja niiden taloudellisista oloista. KU.MLK.KUN.ARK.KKA. 
754 Vuoden 1900 henkikirja. KA. 
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vähän kylän lapsimäärään verrattuna, vaikka osa lapsista oli alle kouluikäisiä. 
Kansakouluinnostus kuitenkin lisääntyi, sillä oppilaiden määrä alkoi kasvaa. 
Kasvu oli pienessä kylässä voimakasta. Neljässä vuodessa oppilasmäärä 
nousi 13 oppilaalla, mikä oli reilu kolmasosa. Viimeisenä vuonna oppilaita 
oli 39. Aluksi poikia ja tyttöjä oli koulussa yhtä paljon, mutta tarkastelujak-
son viimeisinä vuosina tyttöjä hieman enemmän.755 

Puutossalmen lapsista kuului vuonna 1900 talollisiin 30 prosenttia, tilat-
tomiin noin 17 prosenttia ja loisiin 38 prosenttia. Kurjalistoon kuului lapsista 
15 prosenttia.756 Talollisten lasten suhteellinen määrä laski 25 vuodessa ja 
kurjalistoon kuuluvien lasten määrä kaksinkertaistui. Kansakoulun oppilaat 
tulivat talollisten ja tilattomien perheistä. Ensimmäisenä lukuvuonna tilatto-
mien perheiden lapsia oli koulussa 24 ja talollisten lapsia viisi. Molemmissa 
ryhmissä tapahtui kasvua. Tilattomien lasten määrä läheni 30 oppilasta ja 
talollisten lasten määrä oli reilut 10 oppilasta. Viimeisenä lukuvuonna tilat-
tomien lapsia oli 27 ja talollisten lapsia 12. Tilattomat lapset olivat koulussa 
reiluna enemmistönä. Alkuvuosina ero oli olut viisinkertainen, mutta se aleni 
kaksinkertaiseksi. Talolliset kouluttivat suhteellisesti enemmän lapsiaan. 
Tilattomien ryhmässä tyttöoppilaita oli useana vuonna enemmän kuin poikia. 
Talollisten ryhmässä tyttöjen kouluttaminen yleistyi parhaimmillaan yhdestä 
tyttöoppilaasta yhdeksään.757  

Oppilaiden kansakoulunkäynti oli säännöllistä. Ensimmäisenä lukuvuo-
tena oppilaista suoritti koulua yli 151 päivää 21 prosenttia ja yli 181 päivää 
66 prosenttia. Seuraavina vuosina tilanne muuttui siten, että yli puolet oppi-
lasta suoritti kansakoulua yli 151 päivää ja kolmasosa yli 181 päivää. Kansa-
kouluharrastusta oli kylässä jo ennen oman kansakoulun perustamista, sillä jo 
kolmantena lukuvuonna myönnettiin ensimmäiset päästötodistukset. Koska 
koulu oli oppilasmäärältään pieni, päästötodistuksen myöntäminen seitsemäl-
le oppilaalle merkitsi sitä, että lähes viidesosa kyseisen lukuvuoden oppilaista 
suoritti koko kansakoulukurssin loppuun. Kansakoulun kuitenkin aloitti mo-
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1903–1908. KOU.ARK.KA. 
756 Vuoden 1900 henkikirja. KA. 
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ninkertainen määrä oppilaita päästötodistuksen saaneiden määrään verrattu-
na.758 

Puutossalmen kansakoulun perustamisen erityispiirre oli oppilaiden 
vahva sitoutuminen kansakouluun heti alusta alkaen. Oppilasmäärät kasvoi-
vat vuosittain ja koulunkäynti oli säännöllistä. Koulun toimittua kaksi vuotta 
koulusta ryhdyttiin myöntämään säännöllisesti päästötodistuksia. Se, että 
päästötodistuksia myönnettiin lähes viidesosalle kunkin vuoden oppilaista, 
kertoo kansakoulun vakiinnuttaneen asemansa. 

 

Jynkän kansakoulu 
 

Tausta 

Kuten taulukosta 8. ilmenee, Jynkkä oli pieni kylä. Kyläläisistä talollisia oli 
noin kuusi prosenttia, tilattomia oli yli 38 prosenttia. Työväestöä oli yli 45 
prosenttia. Kurjalistoa oli 10 prosenttia.759 Alle 16-vuotiaita lapsia asui Jyn-
kässä 71 henkeä. Lapsista talollisten ryhmään kuului noin 11 prosenttia, tilat-
tomien perheiden ryhmään kuului noin 40 prosenttia ja työväestön lapsia oli 
noin 42 prosenttia. Kurjalistoon kuuluvia lapsia oli viisi prosenttia.760 Vuonna 
1900 Jynkän väkiluku oli kasvanut 194 henkeen. Heistä talollisia oli lähes 
seitsemän prosenttia, tilattomia oli 30 prosenttia ja loisväestöä oli 40 prosent-
tia. Kurjalistoon kuului asukkaista lähes 22 prosenttia.761  

Jynkässä sijaitsi vuonna 1901 vain kaksi tilaa, joista toinen oli Rauha-
lahden suurtila, 1 233,67 hehtaaria. Sillä oli viljeltyä peltoa 51 hehtaaria ja 
niittyä 54 hehtaaria. Jynkän tilan oli omistanut A.E. Nylander vuoteen 1894 
asti. Tila oli savolainen hovi. Siellä oli mylly, tiiliruukki ja kalkkiuuni. Tilalla 
asui 29 palkollista ja alustalaisia oli 110. Työvoima oli suurtiloille tärkeätä ja 
torpparien asema oli siellä Pohjois-Savon vahvimpia. Alueella syntyi peräti 
maanomistajien suosimia torpparisukuja.762 Tilattomia ruokakuntia oli alueel-
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759 Vuoden 1875 henkikirja. KA. 
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762 Mönkkönen 1996, 53. 
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la yhdeksän kappaletta, ja työmiesruokakuntia oli 15.763 Jynkän tila hallitsi 
kylää. 

 
Toimijat 

Puijon kansakoulupiiri järjesti 21.8.1906 ylimääräisen kokouksen, johon 
saapui 16 ihmistä paikalle. Kokouksessa valitettiin sitä, että pitkän matkan 
takia Jynkän kouluikäiset lapset eivät voineet käydä Puijon kansakoulua, joka 
oli koulupiirin virallinen koulua. Kokouksessa esitettiin, että toista koulua ei 
perustettaisi Niuvanniemeen, vaan sijaintipaikaksi valittaisiin Jynkkä.764  

Uuden koulun tarpeeseen palattiin 29.9.1906. Tällöin päätettiin uudistaa 
pyyntö Puijon piirin jakamisesta kahdeksi piiriksi ja vedottiin Kuopion maa-
laiskunnan 30.4.1900 vahvistettuun ohjesääntöön, jossa oli todettu, että ky-
seiselle alueelle tulisi kaksi piiriä, Pappilan ja Niuvanniemen piirit.765 Jynkän 
koulu aloitti toimintansa vuonna 1906. Sen johtokuntaan kuuluivat vuonna 
1907 torppari A. Räsänen, torpparin poika August Räsänen, torpparit Wille 
Wilkman, David Kerman ja Kalle Hoffren ja loinen Petteri Gråsten.766 

 
Vaikutus 

Jynkässä oli vuonna 1900 yhteensä 78 lasta.767 Jynkän kansakouluun ilmoit-
tautui ensimmäisenä lukuvuonna 38 oppilasta ja seuraavana vuonna oppilai-
den määrä kasvoi 40 oppilaaseen. Oppilasmäärä suhteutettuna kylän lapsi-
määrään oli sangen korkea. Tyttö- ja poikaoppilaita oli lähes yhtä paljon.768 

Jynkän alle 16-vuotiaista lapsista tuli talollisten perheistä alle neljä pro-
senttia, tilattomista perheistä 30 prosenttia ja loisperheistä 51 prosenttia. 
Kurjalistoon kuului lapsista 14 prosenttia, mikä tarkoitti kurjalistoon kuulu-
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ja niiden taloudellisista oloista. KU.MLK.KUN.ARK.KKA. 
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768 Maalaiskansakoulujen vuosikertomus Kuopion lääni Jynkän kansakoulu vuosilta 1906–
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vien lasten määrän kolminkertaistuneen 25 vuodessa.769 Kansakoulun oppi-
laat tulivat tilattomista perheistä, ja vain yksi oppilas tuli työläisperheestä.   

Koulunkäynti oli säännöllistä. Ensimmäisenä lukuvuonna yli 121 päivää 
suoritti koulua 89 prosenttia lapsista. Ilmeisesti koulu käynnistyi hieman 
myöhemmin, mikä aiheutti sen, että ensimmäinen kouluvuosi oli normaalia 
lyhyempi. Seuraavana vuonna yli 151 päivää suoritti 65 prosenttia ja yli 181 
päivää suoritti 23 prosenttia oppilaista. Kylässä oli ollut kansakouluharrastus-
ta jo ennen oman kansakoulun perustamista, sillä heti toisena lukuvuonna 
myönnettiin ensimmäiset päästötodistukset.770 

Jynkän kansakoulun erityispiirteenä oli se, että Nylander, joka hallitsi 
kylän suurinta tilaa ja toimi ahkerasti Kuopion maalaiskunnan koulujen pe-
rustamisen puolesta, ei ajanut aiemmin kansakoulun perustamista Jynkkään. 
Kylän suuri enemmistö oli tilatonta väestöä ja maatalouden palvelusväkeä, 
joten perustettavan kansakoulun rahoitus olisi ollut hovin eli Nylanderin 
vastuulla. Kylän köyhyys näkyi johtokunnan koostumuksessa. Jäsenistä yksi 
oli loinen ja loput olivat torppareita. Tämä oli myös merkittävä erityispiirre. 
Nyt koko kansakoulun perustaminen ja hoito olivat siirtyneet tilattoman väes-
tön hallintaan. Uusi sosiaaliryhmä oli siten ottanut täyden vastuun kansakou-
lun perustamisesta. Lisäksi ensimmäistä kertaa yhteiskunnallisena osallistu-
jana oli loinen, joka oli yhteiskunnan vähäosasia. Kansalaisyhteiskunta oli 
nyt murtautunut esiin maalaiskunnassa. Vuonna 1906 perustetusta kansakou-
lusta tuli köyhän kansan koulu, ja ihmiset sitoutuivat kansakoulun käyntiin.  

 

Roikansaaren kansakoulu 
 

Tausta 

Roikansaari oli pieni kylä, kuten taulukosta 8. ilmenee. Kyläläisistä talollisia 
oli yli puolet ja tilattomia oli noin neljä prosenttia. Työväestöä oli yli 27 
prosenttia. Kurjia oli noin 12 prosenttia asukkaista.771 Vuonna 1900 Roikan-
saaressa asui 144 henkeä. Talollisten määrä oli säilynyt lähes samana, mutta 
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tilattomien määrä oli moninkertaistunut ja oli jo 18 prosenttia ja loisia noin 
19 prosenttia. Kurjalistoon kuului asukkaista 13 prosenttia.772 Kyläläisten so-
sioekonomiset muutokset koskivat talollisten ja tilattomien määrän kasvua. 
Samalla työväestön määrä väheni. Ilmeisesti työväestöstä siirryttiin viljele-
mään vuokramaata. Roikansaaressa oli 11 tilaa, joista suurin osa oli alle 100 
hehtaarin tiloja. Suurin tila oli Syväpuron tila, jolla oli 10 hehtaaria peltopin-
ta-alaa. Pienin tila peltoalaltaan oli kaksi hehtaaria. Torppien peltoala oli 
puoli hehtaaria.773  

 
Toimijat 

Roikansaaren kansakoulupiiri anoi piiriin toista kansakoulua Ritoniemen 
kylälle, vaikka ensimmäinenkään koulu ei ollut vielä valmis. Kuntakokous 
hylkäsi anomuksen, koska kunnan varat eivät riittäneet perustamaan monia 
kouluja samaan piiriin. Ensin olisi rakennettava piirijaon määräämät kansa-
koulut.774 Ilmeisesti roikansaarelaisilla oli kiistaa koulun sijaintipaikasta. 
Roikansaarelaiset valittivat päätöksestä lääninhallitukseen.775 Roikansaaren 
kansakoulun rakentaminen kohtasi ongelmia. Rakentamisrahat loppuivat 
kesken. Kunta päätti lopulta pakottaa piiriä rakentamaan koulun valmiiksi.776 
Koulu tuli käyttöön vuonna 1907. 

 
Vaikutus 

Roikansaaressa asui vuonna 1900 53 alle 16-vuotiasta lasta. Näistä talollisten 
perheisiin kuului 26 prosenttia, tilattomien perheisiin lähes 25 prosenttia ja 
loisperheisiin lähes 21 prosenttia. Kurjalistoon kuuluvien lasten määrä oli 
lähes kaksinkertaistunut eli heitä oli 11 prosenttia.777 Kansakouluun ilmoit-
tautui 40 oppilasta. Lukujen perusteella voisi olettaa, että lähes kaikki kou-

                                                           
772 Vuoden 1900 henkikirja. KA. 
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774 MLK pöytäkirja 1.10.1904. KU.MLK.KUN.ARK.KKA. 
775 MLK pöytäkirja 28.11.1904. KU.MLK.KUN.ARK.KKA. 
776 MLK pöytäkirja 18.12.1906. KU.MLK.KUN.ARK.KKA. 
777 Vuoden 1900 henkikirja. KA. 
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luikäiset ilmoittautuivat kouluun. Koulussa oli oppilaita talollisten ja tilatto-
mien perheistä. Tilattomien perheiden lasten ryhmä oli talollisten ryhmää 
suurempi. Oppilaista yli 70 prosenttia suoritti koulua yli 151 päivää ja loput 
oppilaat suorittivat yli 181 päivää. Heti ensimmäisenä lukuvuonna myönnet-
tiin kolme päästötodistusta.778  

Ensimmäinen vuosi kansakoulun toiminnasta ajoittuu tutkimusjakson 
sisälle. Sen tähden siitä ei voi tehdä laajoja päätelmiä. Koulun erityispiirteenä 
voi pitää sitä, että kyläläiset sitoutuivat kansakouluun, vaikka aluksi olivat 
sitä vastustaneet. Oppilasmäärä oli suuri suhteessa alueen lapsimäärään ja 
lasten koulunkäynti oli säännöllistä.  

 

Kurkiharjun kansakoulu 
 

Tausta 

Kurkiharju oli melko pieni kylä, kuten taulukosta 8. ilmenee. Kyläläisistä 
talollisia oli neljäsosa, tilattomia oli lähes saman verran ja työväestöä oli 45 
prosenttia. Kurjalistoa oli noin kuusi prosenttia asukkaista.779 Vuoteen 1900 
mennessä Kurkiharjun asukasluku oli hieman laskenut. Talollisten suhteelli-
nen määrä oli kasvanut kolmasosaan. Tilattomien määrä oli suhteellisesti 
entisellään eli 23 prosenttia, ja loisväestöä oli noin 38 prosenttia. Kurjalistoa 
oli lähes seitsemän prosenttia.780 Väestö ei ollut alueella kasvanut, mutta 
sosioekonomisena muutoksena oli talollisten määrän kasvu. Ilmeisesti työvä-
estö muutti alueelta pois. Kurkiharjussa oli 11 tilaa, joista suurin osa oli kool-
taan 100–200 hehtaaria. Yli 10 hehtaarin peltopinta-alatiloja olivat Juhola, 
Savonkaare ja Lassila. Talollisten viljelmien kokoerot olivat suuret, sillä 
talollisten viljelty peltoala saattoi olla pienimmillään neljä hehtaaria.781  
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Toimijat 

Kurkiharjun vanhantalon pirtissä pidettiin Kurkiharjun kansakoulupiirin ja 
piiriläisten kokous 5.2.1905. Kokouksen aluksi tehtaanhoitaja E. Johansson 
Karhosta nousi ylös ja sanoi kokouksen olevan laiton, sillä kokousta ei ollut 
kuulutettu kahden viikon ajan. Kaksi Vaajasalosta tullutta isäntää yhtyivät 
Johanssonin väitteeseen ja kolmikko poistui paikalta. Ihmiset jatkoivat kui-
tenkin kokoustaan normaalisti. Talollinen Kalle Pitkänen oli laatinut listan 
kouluikäisistä lapsista, jotka haluaisivat käydä kansakoulua Kurkiharjussa. 
Keskustelun jälkeen päädyttiin siihen, että kouluhalukkaiden määrä olisi 46. 
Tämän perusteella päätettiin kääntyä Kuopion maalaiskunnan puoleen, jotta 
kunta noudattaisi piirijakoasetusta ja kuntakokouksen virallista piirijakoa ja 
perustaisi kansakoulun Kurkiharjuun. Kokousväki halusi kuitenkin käynnis-
tää kouluopetuksen jo seuraavana syksynä vuokratiloissa. Sen tähden useat 
paikalle saapuneet isännät tarjosivat koulutiloja vuokrattaviksi. Talonpoika 
Kalle Pitkänen valtuutettiin esittelemään asia kuntakokoukselle. Koulun 
johtokuntaan valittiin tehtaanhoitaja ja talollinen E. Johansson ja talolliset 
Kalle Pitkänen, Heikki Pöllänen, Taavi Eskelinen, Aukusti Leskinen ja lam-
puoti Fredrik Soininen.782    

Kuntakokouksessa keskusteltiin piirin jakamisesta puolesta ja vastaan, 
kunnes päätettiin perustaa valiokunta antamaan asiasta selvitys. Selvitys 
päätyi piirin jakamiseen Kurkiharjun ja Vaajasalon piireihin. Jos Kurkiharjun 
koulu pysyisi entisellä paikalla, pisin koulumatka olisi neljä kilometriä ja 
piirin 297 ihmisestä kouluikäisiä olisi 39. Piirin toiseen kouluun, Vaajasalon 
kouluun, olisi pisin matka kolme kilometriä. Piirissä olisi 436 ihmistä ja 
heistä kouluikäisiä lapsia olisi 78. Kuntakokous ei hyväksynyt yhteisymmär-
ryksessä laadittua selvitystä. Kokouksessa päädyttiin äänestämään piirin 
jaosta. Ensimmäisessä äänestyksessä torjuttiin piirin jakaminen. Seuraavassa 
äänestyksessä koulun paikaksi valittiin Vaajasalon kylä. Perustettavalle kou-
lulle myönnettiin avustusta 5 000 markkaa. Kurkiharjulaiset tekivät asiasta 
valituksen lääninhallitukseen.783 
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Talolliset David ja Paavo Pitkänen, Nestori Väänänen, Heikki Pitkänen 
tilalta kolme, David Eskelinen, Heikki Piispanen, David Pöllänen, August ja 
Otto Pitkänen, Heikki Pitkänen tilalta neljä, Kalle Pitkänen, Otto Antikainen 
ja torpparit Esa Partanen, David Keinänen ja Antti Ruotsalainen vaativat 
kuntaa noudattamaan vahvistettua piirijakoa, määrätyllä apurahalla tukemaan 
kansakoulun perustamista Kurkiharjuun ja korvaamaan valittajien kulut.784 
Valittajat olivat olleet aloitteellisia myös 5.2.1905 pidetyssä kokouksessa ja 
osa heistä kuului koulun johtokuntaan. 

Tarkastaja Hovilainen kertoi vastineessaan, että kuntakokous oli päättä-
nyt vaihtaa koulun paikka Vaajasaloon, koska Karhosaaren sahalla oli ollut 
suuri koulun tarve. Alueella asui paljon lapsia, joiden olisi ollut vaikeata 
käydä koulua Kurkiharjussa alueita jakavan vesistön ja perheiden köyhyyden 
takia. Perheillä ei ollut varaa lähettää lapsiaan kauaksi kouluun ja maksaa 
lapsille koulukortteeria.785 Valittajat kuitenkin vetosivat siihen että Vaajasa-
lossa oli vain 46 kouluikäistä lasta eikä kuntakokouksessa ilmoitettu määrä 
78 lapsesta pitänyt paikkaansa. Lisäksi he huomauttivat, että piirijakoasetuk-
sen perusteella alueen lapsimäärä edellytti jo useamman koulun perustamis-
ta.786  

Kuntakokouksen puolesta valitukseen vastasi Airaksinen. Hänestä kur-
kiharjulaisten halu saada oma koulu heräsi vasta, kun koulua oltiin perusta-
massa Kahonsaaren tehtaan omistajien kanssa Vaajasaloon. Airaksinen ko-
rosti, että Kuopion maalaiskunta on perustanut ja avustanut kansakouluja 
tinkimättömästi, mutta nyt kuntakokous oli joutunut uuden ongelman eteen. 
Koulupiireihin haluttiin perustaa toinen koulu ennen kuin edes ensimmäinen 
koulu oli valmistunut. Airaksinen huomautti, että kun kunnan avustuksella 
rakennettiin Roikansaareen koulua, kyläläiset olivat yllätäin yrittäneet vali-
tusteitse saada piirinsä jaettua. Kuvernööri oli kuitenkin evännyt hankkeen. 
Osoittaakseen piirien jakamisen epärealistisuuden Airaksinen totesi, että 
Roikansaaren ensimmäinen koulu ei ollut vieläkään valmis.787 

                                                           
784 Kuvernöörin valitus 1905/114. KU.LÄH.ARK.JOMA. 
785 Kuvernöörin valitus 1905/114. KU.LÄH.ARK.JOMA. 
786 Kuvernöörinvalitus 1905/114. KU.LÄH.ARK.JOMA. 
787 Kuvernöörin valitus 1905/114. KU.LÄH.ARK.JOMA. 
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Kuvernööri M.A. Bergh totesi kuntakokouksen menetelleen laittomasti 
vaihtaessaan koulunpaikkaa. Kuntakokouksen olisi pitänyt ensin muuttaa 
piirijakoa ja saada sille kuvernöörin virallinen vahvistus. Vasta tämän jälkeen 
kuntakokous olisi voinut perustaa kansakoulun Vaajasaloon.788 

Kansakoulun perustamiskokouksessa päätettiin ostaa koululle maa-alue 
Pekka ja Heikki Piispaselta.789 Kun kunta myönsi koululle 5000 markkaa 
rakennuskustannuksia varten, Kurkiharjun koulupiirin piirikokous päätti, että 
se teettää koulun maksua vastaan. Lisäksi se päätti, että piiriläisiltä ei kerätä 
rakennustarvikkeita, vaan piiriläiset osallistuvat koulun rakentamiskustan-
nuksiin sovitulla summalla. Tämä ei miellyttänyt kaikkia osallistujia. Teh-
taanhoitaja ja talollinen E. Johansson ja talolliset Juho Leskinen, Jahvetti 
Kokkonen, Juho Heinonen, Aaro Taskinen, Juho Rytkönen, Augusta Leski-
nen, Fredrik Lappalainen, Eero Pitkänen ja Abel Itkonen ilmoittivat pöytäkir-
jaan vastalauseen, että he eivät osallistu Kurkiharjun koulun rakentamiseen. 
Piirikokous ei kuitenkaan ottanut vastalausetta mitenkään huomioon. Koko-
uksen lopuksi Kurkiharjun kansakoulun johtokuntaan valittiin talolliset Kalle 
Pitkänen, Heikki Pöllänen, Taavetti Eskelinen, Taavetti Pitkänen, torppari 
Taavetti Keinänen ja neiti Iida Kokkonen.790 

Johansson, joka oli alusta alkaen vastustanut koulun perustamista Kur-
kiharjuun, ei jättänyt asiaa tähän. Hän valitti piirin verotuspäätöksestä kuver-
nöörille. Tämän takia piirikokouksen piti kääntyä kuntakokouksen puoleen ja 
pyytää siltä 4 000 markan laina, jotta koulurakentaminen ei keskeytyisi.791 
Piirissä ei voitu suorittaa rakennusvarojen kantoa. Kesäkuussa piirikokous 
päätti anoa kuntakokoukselta 5 000 markan lainaa kunnalta.792 Heinäkuussa 
piirikokouksessa päätettiin ottaa vielä 1 000 markan lisälaina yksityiseltä 
taholta.793 Myöhemmin osoittautui, että myös velkojen hoitaminen oli piirille 
liian raskasta, ja se anoi kunnalta avustusta velkojen hoitamiseen.794  

                                                           
788 Kuvernöörinvalitus 1905/114. KU.LÄH.ARK.JOMA.  
789 Kurkiharjun kansakoulupiirin piirikokous 14.11.1906. KU.MLK.KURK.KANS.ARK.KKA. 
790 Kurkiharjun kansakoulupiirin piirikokous 4.2.1906. KU.MLK.KURK.KANS.ARK.KKA. 
791 Kurkiharjun kansakoulupiirin piirikokous 18.3.1906. KU.MLK.KURK.KANS.ARK.KKA. 
792 MLK pöytäkirja 18.6.1906. KU.MLK.KUN.ARK.KKA. 
793 Kurkiharjun kansakoulupiirin piirikokous 8.7.1906. KU.MLK.KURK.KANS.ARK.KKA. 
794 MLK pöytäkirja 31.8.1907. KU.MLK.KUN.ARK.KKA. 
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Lokakuussa vuonna 1906 kansakoulu alkoi olla valmis. Koulu oli ra-
kennettu lainalla ja rakennustarpeet oli hankittu velkasi. Ilmeisesti piirikoko-
uksen osallistujat eivät osanneet alkujaan oikein hahmottaa koulun rakenta-
miskustannusten suuruutta. Lisäksi he eivät ymmärtäneet kuinka paljon yh-
teistyötä tarvittiin kansakoulun perustamisessa. Naapurikylää oli hankala 
saada enää 1900-luvulla perustamaan koulua oman alueensa ulkopuolelle. 
Lokakuun piirikokouksessa päätettiin ryhtyä kantamaan piiriläisiltä koulun 
rakennusmaksuja.795 

 
Vaikutus 

Vuonna 1900 Kurkiharjussa asui 111 alle 16-vuotiasta lasta.796 Kurkiharjun 
kansakouluun tuli oppilaita ensimmäisenä vuonna 41 ja seuraavana oppilas-
määrä kasvoi yhdellä oppilaalla. Luku oli lähes sama kuin valiokunta oli 
ilmoittanut, joten kaikki alueen kouluikäiset lapset tulivat kouluun. Tyttöjä 
oli enemmistö oppilaista.797  

Vuonna 1900 kylän lapsista kuului talollisiin perheisiin noin neljännes, 
tilattomiin kuului kolmannes ja loisperheisiin lähes 40 prosenttia lapsista. 
Kurjalistoon kuului vain yksi lapsi.798 Tilanne oli säilynyt melko vakiintunee-
na vuodesta 1875. Koulun oppilaiden enemmistö tuli tilattomien perheistä. 
Ensimmäisenä vuonna tilattomien lapsia oli 28. Se oli kaksinkertainen määrä 
talollisten lapsiin verrattuna ja ero kasvoi seuraavana vuonna lähes kolmin-
kertaiseksi.799 

Ensimmäisenä lukuvuonna oppilaiden koulunkäynti oli epäsäännöllistä. 
75 prosenttia suoritti koulua yli 181 päivää ja noin neljäsosa oppilaista suorit-
ti koulua 91–121 päivää. Seuraavana vuonna oppilaista 88 prosenttia suoritti 
koulua yli 151 päivää ja 10 prosenttia enintään 90 päivää. Kansakoulun 
käynnillä oli perinteitä kylässä, sillä heti ensimmäisenä lukuvuonna myönnet-

                                                           
795 Kurkiharjun kansakoulupiirin piirikokous 21.10.1906. KU.MLK.KURK.KANS.ARK.KKA. 
796 Vuoden 1900 henkikirja. KA. 
797 Maalaiskansakoulujen vuosikertomus Kuopion lääni Kurkiharjun kansakoulu vuodelta 

1906–1908. KOU.ARK.KA. 
798 Vuoden 1900 henkikirja. KA. 
799 Maalaiskansakoulujen vuosikertomus Kuopion lääni Kurkiharjun kansakoulu vuodelta 

1906–1908. KOU.ARK.KA 
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tiin yksi päästötodistus, ja toisena lukuvuonna koko kansakoulukurssin suo-
rittaneiden määrä nousi viiteen oppilaaseen.800 

Kurkiharjun kansakoulun erityispiirteenä oli se, että koulu syntyi riidan 
tuloksena. Piiri oli vaikeakulkuinen ja huonosti suunniteltu. Sen tähden kou-
lun paikasta ei päästy sopuun. Piiriläiset halusivat perustaa kaksi koulua ja 
kieltäytyivät tekemästä yhteistyötä. Oman koulun puolesta taisteltiin piiriko-
kouksessa, kuntakokouksessa ja käytiin valituskierros läpi. Merkittävä vai-
kuttaja oli talonpoika Kalle Pitkänen. Tämä kuvastaa aktiivista kansalaistoi-
mintaa. Kurkiharjulaiset kokivat oman kansakoulun tärkeäksi ja taistelun 
arvoiseksi. Koulu ei ollut pelkästään talollisten hanke, sillä oppilaiden 
enemmistö tuli tilattomista perheistä. Ilman kurkiharjulaisten työtä ja sitkeää 
vetoamista oman kansakoulun perustaminen oli saattanut lykkääntyä. Tämä 
kertoo kuinka kansakoulun ympärille ryhmittynyt kansanliike toimi.  

 

Vaajasalon kansakoulu 
 

Tausta 

Vaajasalo oli hyvin pieni kylä, kuten taulukosta 8. ilmenee. Kyläläisistä talol-
lisia noin kahdeksan prosenttia, tilattomia oli 17 prosenttia. Työväestöä oli 
runsaasti lähes 70 prosenttia. Kurjalistoa oli viisi prosenttia.801 Vuoteen 1900 
mennessä Vaajasalon asukasmäärä oli kasvanut. Talollisten määrä oli noussut 
kolmasosaan asukkaista, tilattomia oli viidesosa ja loisia oli 30 prosenttia. 
Kurjaliston määrä oli yli kolminkertaistunut.802 Vaajasalossa oli viisi tilaa, 
joista kolme oli alle 100 hehtaaria. Kolmessa tilassa oli jokaisessa yli 10 
hehtaaria viljeltyä peltoa.803  

 
 

                                                           
800 Maalaiskansakoulujen vuosikertomus Kuopion lääni Kurkiharjun kansakoulu vuosilta 1906–

1908. KOU.ARK.KA. 
801 Vuoden 1875 henkikirja. KA. 
802 Vuoden 1900 henkikirja. KA. 
803 Kuopion lääni tietoja kaikista Kuopion maaseurakunnassa 1.9.1901 asuvista ruokakunnista 

ja niiden taloudellisista oloista. KU.MLK.KUN.ARK.KKA.Talollisia oli kaikista ruokakun-
nista neljä, tilattomia oli myös neljä ja työmiesruokakuntia oli 11. Muita ruokakuntia kylässä 
olivat sepän ja parantolan johtajan ruokakunnat. 
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Toimijat 

Kansakoulun perustamisvaiheita selvitettiin Kurkiharjun kansakoulun yhtey-
dessä, sillä alue muodosti alkujaan yhden piirin. Vuonna 1905 asetettiin va-
liokunta tutkimaan jälleen koulupiirin jakamista ja antamaan ehdotus piirin 
jakamisesta kahtia. Jako hyväksyttiin muutaman henkilön vastustuksesta 
huolimatta. Vaajasalon kansakoulun toiminta alkoi.804 Koulun johtokuntaan 
valittiin vuonna 1906 tehtaanhoitaja ja talollinen E. Johansson ja talolliset J. 
Rytkönen, J. Kokkonen, A. Taskinen, A. Leskinen ja H. Lappalainen.805 Sa-
mat henkilöt olivat riitauttaneet piirin kansakoulun perustamisen Kurkihar-
juun. Nyt he saivat tahtonsa läpi. 

 
Vaikutus 

Kylässä asui vuonna 1900 41 alle 16-vuotiasta lasta.806 Vaajasalon kansakou-
luun ilmoittautui ensimmäisenä lukuvuonna 44 lasta. Voisi olettaa, että suu-
rin osa kylän lapsista kävi koulua ja lapsia saapui kouluun myös lähiympäris-
töstä, sillä seuraavina lukuvuosina määrä kohosi yli 60 oppilaan. Viimeisenä 
lukuvuonna oppilaita oli 62. Ensimmäisenä vuonna oppilaista poikia oli kol-
masosa enemmän kuin tyttöjä. Muutamassa vuodessa ero tasoittui. Koulun 
oppilasmäärän nousu merkitsi tyttöjen määrän kasvua. Viimeisenä tarkaste-
luvuotena tyttöjä oli 32 ja poikia 30.807  

Vuonna 1900 Vaajasalon lapsista kuului talollisiin lähes viidennes, tilat-
tomiin neljännes ja loisiin melkein puolet kylän lapsista. Kurjalistoon kuulu-
via lapsia oli lähes 10 prosenttia.808 Sosiaalinen aleneminen oli huomattava, 
sillä vuonna 1875 kurjalistoon ei ollut kulunut yhtään lasta. 25 vuodessa 
talollisten lasten suhteellinen määrä yli kolminkertaistui, kun taas työväestön 
lasten suhteellinen määrä vähentyi reilusti. Koulun oppilaat olivat talollisten, 
työväestön ja tilattomien lapsia. Oppilaiden enemmistö oli jokaisena vuonna 
työväen lapset. Ensimmäisenä lukuvuonna työväen lapsia oli 32 ja kahdessa 

                                                           
804 MLK pöytäkirja 18.12.1905; 15.1.1906. KU.MLK.KUN.ARK.KKA. 
805 Maalaiskansakoulujen vuosikertomus Kuopion lääni Vaajasalon kansakoulu vuodelta 1906 -

1907. KOU.ARK.KA. 
806 Vuoden 1900 henkikirja. KA. 
807 Maalaiskansakoulujen vuosikertomus Kuopion lääni Vaajasalon kansakoulu vuosilta 1905–

1908. KOU.ARK.KA. 
808 Vuoden 1900 henkikirja. KA. 
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vuodessa heidän määränsä kasvoi 47 lapseen. Samana ajanjaksona talollisten 
lasten määrä väheni viidestä neljään ja tilattomien lasten määrä kasvoi seit-
semästä 11 lapseen. Viimeisenä vuotena työväen lapsia oli 11-kertainen mää-
rä talollisten lapsiin verrattuna ja nelinkertainen määrä tilattomiin lapsiin 
verrattuna.809  

Lasten koulunkäynti oli säännöllistä. Kun yhdistetään yli 151 päivää ja 
yli 181 päivää koulua suorittaneiden määrät, oppilaista kävi koulua säännölli-
sesti yli 90 prosenttia. Kyläläisten parissa oli kansakouluharrastusta jo ennen 
oman kansakoulun perustamista, sillä päästötodistuksia myönnettiin heti 
ensimmäisestä lukuvuodesta alkaen. Kyläläiset olivat sitoutuneita kansakou-
luunsa.810 

Vaajasalon kansakoulun erityispiirteenä oli se, että kyläläiset joutuivat 
taistelemaan koulun saamiseksi omaan kylään. He kuuluivat piiriin, jonka 
koulu oli vahvistettu rakennettavaksi Kurkiharjuun. Vaajasalolaisten mielestä 
kyseinen koulu oli hankalasti saavutettavissa, sillä alueen väestö oli köyhää. 
Perheet eivät kyenneet hankkimaan lapselleen kortteeripaikkaa. He halusivat 
jakaa piirin kahtia ja perustaa alueelle kaksi koulua. Hieman samoin tavoin 
kuin oli jaettu Puijon ja Jynkän piiri. Kuntakokous vastusti piirin jakamista. 
Vaajasalon kansakoulun perustaminen perustui aktiiviseen kansalaistoimin-
taan. Sen johtajana toimi tehtaanhoitaja ja talollinen E. Johansson. Samat 
henkilöt, jotka riitauttivat koulun perustamisen Kurkiharjuun, perustivat 
Vaajasalon koulun. Merkittävää koulun perustamisessa on se, että talolliset 
näkivät suuresti vaivaa, jotta koulu perustettiin omaan kylään. Talollisten 
lapsia oli koulussa vain muutama oppilas. Koulun suurena enemmistönä 
olivat tehtaan työväen lapset ja heidän määränsä vain lisääntyi. Tämä oli 
poikkeuksellista Kuopion maalaiskunnassa. Toinen suuri ryhmä olivat tilat-
tomien lapset. Tämä kuvastaa sosiaalisten raja-aitojen madaltumista maalais-
kunnassa. Yhteiskunnallisen päätöksenteon ulkopuolella oleva ryhmä halusi 
kouluttaa lapsiaan. Talolliset kokivat tärkeänä puolustaa tämän ryhmän oike-
uksia.    

                                                           
809 Maalaiskansakoulujen vuosikertomus Kuopion lääni Vaajasalon kansakoulu vuosilta 1905–

1908. 
810 Maalaiskansakoulujen vuosikertomus Kuopion lääni Vaajasalon kansakoulu vuosilta 1905–

1908. 
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Toivalan kansakoulu 
 

Tausta 

Kuten taulukosta 8. ilmenee, Toivala oli keskikokoinen kylä. Kyläläisistä 
talollisia oli noin 26 prosenttia, tilattomia oli noin 17 prosenttia, työväestöä 
oli lähes 44 prosenttia ja kurjalistoa oli noin 13 prosenttia väestöstä.811 Vuo-
teen 1900 mennessä Toivalan väkiluku oli kasvanut reippaasti. Talollisten 
suhteellinen määrä oli pysynyt samana, mutta tilattomien määrä oli kasvanut 
29 prosenttiin, ja loisia oli lähes saman verran. Kurjalistoon kuului asukkaista 
17 prosenttia.812 Toivalassa kaikilla tiloilla oli vähintään 10 hehtaaria viljel-
tyä peltoa. Pökösenmäen tilalla oli viljeltyä peltoa peräti 50 hehtaaria. Torp-
parien pellot olivat kooltaan neljästä kuuteen hehtaariin ja lampuotien pellot 
kuudesta yhdeksään hehtaariin. Kun talollisten pellot olivat suuria, myös 
torppareiden pellot olivat poikkeuksellisen isoja muuhun kuntaan verrattuna. 
Talollisia oli kaikista ruokakunnista 10, tilattomia oli yhdeksän ja työmies-
ruokakuntia oli 51 eli lähes 73 prosenttia ruokakunnista. Työmiesruokakunti-
en poikkeuksellisen suureen määrään vaikutti kylässä sijaitseva Tiilitehdas, 
jonka palveluksessa oli kahdeksan työmiesruokakuntaa, ja lisäksi suuret tilat 
tarvitsivat palvelusväkeä ja työvoimaa. Muita ruokakuntia kylässä olivat 
kolme tukkiasijoitsijaruokakuntaa ja muonamiesruokakunta.813  

 
Toimijat 

Vuoden 1906 alussa anottiin kuntakokoukselta kansakoulun rakentamista 
Toivalan aseman seudulle. Anomuksen tekijöitä ei yksilöity, mutta ilmeisesti 
pyyntö tuli Toivalan kyläläisiltä. Kuntakokouksessa päätettiin noudattaa 
edelleen ensisijaisuusperiaatetta ja pakottaa piirejä rakentamaan koulunsa 
pian valmiiksi, jotta kunnassa voitaisiin aloittaa lisäkoulujen rakentaminen. 
Kuntakokouksessa todettiin, että mikäli puuttuvia kouluja ei saada, ryhdytään 
uuteen piirijakoon.814 Päätöksen seurauksena Toivalan kyläläiset päättivät 

                                                           
811 Vuoden 1875 henkikirja. KA. 
812 Vuoden 1900 henkikirja. KA. 
813 Kuopion lääni tietoja kaikista Kuopion maaseurakunnassa 1.9.1901 asuvista ruokakunnista 

ja niiden taloudellisista oloista. KU.MLK.KUN.ARK.KKA. 
814 MLK pöytäkirja 12.2.1906. KU.MLK.KUN.ARK.KKA. 
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perustaa väliaikaisen kansakoulun ja pyytää kunnalta avustusta opettajan 
palkkaamiseen, koulutilojen vuokraan ja opetusvälineisiin. Kuntakokous 
myönsi toimintaan 600 markkaa vuodessa.815 Toivalan kansakoulun johto-
kuntaan kuuluivat lukuvuonna 1907–1908 rouva Hanna Andersson, emäntä 
Maria Taskinen, kauppias Matti Lappalainen, talonpojat Adam Taskinen, 
Kusti Lappalainen ja Robert Porthan. Toivalan Vartialan kansakoulun toi-
minta alkoi tammikuussa vuonna 1906. 

 
Vaikutus 

Toivalan kansakoulun pöytäkirjat eivät ole olleet käytössä, joten koulua kos-
kevat tiedot on saatu tarkastajien vuosikertomuksista. Toivalassa asui vuonna 
1900 yhteensä 174 alle 16-vuotiasta lasta.816 Toivalan kansakouluun ilmoit-
tautui ensimmäisenä lukuvuonna 48 oppilasta. Seuraavana vuonna määrä 
kasvoi 52 oppilaaseen. Kylän lapsimäärä olisi mahdollistanut suuremmankin 
oppilasmäärän. Oppilaiden enemmistö oli tyttöjä.817 

Vuonna 1900 kylän lapsista tuli talollisista perheistä lähes 26 prosenttia, 
tilattomista perheistä 32 prosenttia ja loisperheistä 30 prosenttia. Kurjalistoon 
kuului lapsista yli 11 prosenttia.818 Koulussa oli oppilaina talollisten, työväes-
tön ja tilattomien lapsia. Ensimmäisenä vuonna talollisten lapsia oli 19 ja 
seuraavana vuonna heidän määränsä laski 13 lapseen. Tilattomien lasten 
määrä kasvoi 26:sta 33 lapseen. Heidän määränsä oli moninkertainen muihin 
ryhmiin verrattuna. Tehtaan työväen lasten määrä väheni neljästä kolmeen. 
Tilattomien ja talollisten lasten ryhmissä tytöt muodostivat enemmistön.819 

Kun kansakoulu toimi kokonaisen vuoden, 88 prosenttia lapsista suoritti 
koulua yli 151 päivää. Kylässä oli ollut kansakouluharrastusta jo ennen oman 

                                                           
815 MLK pöytäkirja 17.12.1906. KU.MLK.KUN.ARK.KKA. 
816 Vuoden 1900 henkikirja. KA. 
817 Maalaiskansakoulujen vuosikertomus Kuopion lääni Toivalan kansakoulu vuosilta 1906–

1908. KOU.ARK.KA. 
818 Vuoden 1900 henkikirja. KA. 
819 Maalaiskansakoulujen vuosikertomus Kuopion lääni Toivalan kansakoulu vuosilta 1906–

1908. KOU.ARK.KA. 
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kansakoulun tuloa, sillä heti toimittuaan kokonaisen vuoden kansakoulusta 
annettiin päästötodistus viidelle oppilaalle.820 

Toivalan koulun perustamisesta on niukasti tietoa ja koulu toiminta 
ulottui tarkastelujakson kahdelle viimeiselle vuodelle. Koulun ainoa erityis-
piirre oli se, että kuntakokous joutui lähes pakottamaan piiriläisiä perusta-
maan koulu. Kansalaistoiminta ei ollut aktiivista. Johtokunta koostui naisista 
ja miehistä, mutta sosiaalistaustalta tilattomat jäivät johtokunnan ulkopuolel-
le. Tilaton väestö ei osallistunut yhteiskunnalliseen toimintaan, kuten se teki 
useissa muissa maalaiskunnan kylissä. Syynä tähän kansalaistoiminnan py-
sähtyneisyyteen oli ilmeisesti köyhyys. Johtokunta päätti, että koulu toimi 
vuokratiloissa. Kylässä ei ryhdytty yhteisin ponnistuksin rakentamaan kiinte-
ää koulua. Koululla oli kuitenkin selvä tilaus. Oppilasmäärä täytti piirijako-
asetuksen säätämän 50 oppilaan rajan. Koulun toimittua lukuvuoden koulusta 
myönnettiin viisi päästötodistusta.   

 

Kolmisopen kansakoulu  
 

Tausta  

Taulukko 8:n perusteella Kolmisoppi oli pieni kylä. Kyläläisistä talollisia oli 
28 prosenttia, tilattomia oli neljännes, työväestöä oli reilu kolmannes ja kur-
jalistoa oli 11 prosenttia.821 Vuosisadan vaihteeseen tultaessa kylän asukas-
määrä oli hieman kasvanut. Heistä talollisten määrä oli suhteellisesti säilynyt 
ennallaan, tilattomien määrä oli kasvanut reilusti ja loisia oli lähes 28 pro-
senttia. Kurjalistoon kuului 11 prosenttia asukkaista.822 Kolmisopessa oli 10 
tilaa, joista suurimmat olivat Iivarila, joka oli 319 hehtaaria, ja Poroharju, 
joka oli 223 hehtaaria. Tilat olivat kookkaita, sillä alle 50 hehtaarin tiloja ei 
ollut lainkaan. Pienin tila oli Ypykkä, joka oli 67 hehtaaria. Iivarilalla oli 
suurin viljelty peltoala eli 23 hehtaaria. Yli 10 hehtaaria viljeltyjä peltopinta-
alatiloja olivat Autio, Iivarila, Paavola ja Juusola. Torppareiden pellot olivat 

                                                           
820 Maalaiskansakoulujen vuosikertomus Kuopion lääni Toivalan kansakoulu vuosilta 1906–

1908. KOU.ARK.KA. 
821 Vuoden 1875 henkikirja. KA. 
822 Vuoden 1900 henkikirja. KA. 
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viljellyltä peltoalaltaan pieniä, jopa alle puoli hehtaaria. Poikkeuksena oli 
torppari Lassi Koistisen neljä peltohehtaaria ja seitsemän hehtaaria niittyä.823  

 
Toimijat 

Kolmisopen kansakoulun johtokuntaan valittiin lukuvuodeksi 1906–1907 
talonpojat Heikki Väänänen, Aaro Kinnunen, Salomo Savolainen, Antti Kor-
honen, lampuoti Lauri Koistinen ja Anni Savolainen. Kolmisopen kansakou-
lupiiri päätti 18.2.1907 koulutalon rakentamisesta omalle alueelleen luku-
vuoden 1909 alkuun. Päätöksestä valitettiin kuvernöörille.824  

Talolliset Juho Miettinen, Juho Savolainen, Daavetti Miettinen ja Juho 
Räsänen valittivat kansakoulupiirin rajoista. He eivät halunneet kuulua Kol-
misopen koulupiiriin, vaan he halusivat kuulua Kasurilan koulupiiriin. Valit-
tajat perustelivat asiaansa siten, että Kasurilan kansakoulu sijaitsi lähempänä 
heitä kuin perustettava Kolmisopen kansakoulu. Heidän palstansa olivat 
merkitty kuulumaan Kolmisopen koulupiiriin.825 

Kuntakokouksen puheenjohtajan vastineessa todettiin, että valittajat oli-
vat valtuustossa yrittäneet irrottaa tilojaan Kolmisopen koulupiiristä. Valtuus-
to ei ollut tähän suostunut, koska se olisi rikkonut hyväksytyn piirijaon. Kol-
misopen piiri oli jatkuvasti laiminlyönyt velvollisuuttaan rakentaa piiriin 
koulu. Puheenjohtaja von Wrightistä valittajat yrittivät vain kartella kansa-
koulun rakentamista. Valittajien yritys oli saada vanha piirijako voimaan, jot-
ta piiri voisi kieltäytyä kolmisopen kansakoulun rakentamisesta. von Wright 
lisäsi, että valittajat varsin hyvin tiesivät, että lapset saivat valita vapaasti 
heille parhaimmin soveltuvan kansakoulun. Kuvernööri Stenius tukeutui von 
Wrightin todistukseen ja hylkäsi valituksen.826  

 
 
 

                                                           
823 Kuopion lääni tietoja kaikista Kuopion maaseurakunnassa 1.9.1901 asuvista ruokakunnista 

ja niiden taloudellisista oloista. KU.MLK.KUN.ARK.KKA. Talollisia oli kaikista ruoka-
kunnista 17 prosenttia, tilattomia oli 30 prosenttia ja työmiesruokakuntia oli 52 prosenttia. 

824 §Kolmisopen kansakoulun johtokunnan pöytäkirja 18.2.1907; 24.11.1907. KU.MLK. 
KOLM.KANS.ARK.KKA. 

825 Kuvernöörin valitus 1908/147. KU.LÄH.ARK.JOMA. 
826 Kuvernöörin valitus 1908/147. KU.LÄH.ARK.JOMA. 
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Vaikutus 

Vuonna 1900 Kolmisopessa asui alle 16-vuotiaita lapsia 79. Heistä kuului 
talollisiin lähes 18 prosenttia, tilattomiin 40 prosenttia ja loisiin 35 prosenttia. 
Kurjalistoon kuului lapsista kuusi prosenttia. Talollisten lasten määrä oli 
vähentynyt, mutta tilattomien ja työväestön lasten suhteellinen määrä oli 
kasvanut. Kurjalistoon kuuluvien lasten suhteellinen määrä oli pienentynyt 
lähes kolmasosaan. 827 Kolmisopen kansakouluun ilmoittautui ensimmäisenä 
lukuvuonna 35 oppilasta, mutta seuraavana vuonna oppilaiden määrä putosi 
27 oppilaaseen. Pojat olivat oppilaiden enemmistönä molempina vuosina. 
Tilattomien perheiden lapset olivat oppilaiden enemmistönä. Heitä oli en-
simmäisenä lukuvuonna jopa kahdeksan kertaa enemmän kuin talollisten 
lapsia. Kun kansakoulu toimi kokonaisen vuoden, yli puolet lapsista suoritti 
yli 151 päivää kansakoulua. 828 

Kolmisopen kansakoulusta on niukasti tietoa. Koulun perustamisella on 
yhtymäkohtia Toivalan koulun perustamiseen. Kolmisopen piiri oli jatkuvasti 
laiminlyönyt koulun perustamista. Useat talolliset olivat yrittäneet irrottaa 
tilojaan piiristä ja liittää ne Kasurilan koulupiiriin. Tällä tavalla he olisivat 
välttyneet koulun perustamiskustannuksilta. Kasurilassa oli jo valmis koulu. 
Koulun johtokunnassa ei toiminut tilatonta väestöä, mikä kertoo yhteiskun-
nallisen osallistumisen vähyydestä. Osallistuminen ei vielä ulottunut tilatto-
man väestön pariin. Koulun oppilaiden suuri enemmistö kuitenkin koostui 
tilattomista.  

 
 

4.4.4 Yhteenveto: 27 kansakoulua yhden sukupolven aikana  
 

Kansakouluasetuksen ja piirijakoasetuksen tavoite oli rakentaa yhtenäinen 
kouluverkko koko Suomeen. Opettajakoulutuksen, oppikirjojen tarkastami-
sen, opetussuunnitelmien teon ja kansakouluntarkastajainstituution järjestä-
misen tavoite oli rakentaa yhtäläinen opetus kaikkiin kansakouluihin. Paikal-

                                                           
827 Vuoden 1900 henkikirja. KA. 
828 Maalaiskansakoulujen vuosikertomus Kuopion lääni Kolmisopen kansakoulu vuosilta 1906–

1908. KOU.ARK.KA. 
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lisella tasolla koulun toimintaan vaikuttivat kuitenkin käytettävissä olevat 
taloudelliset resurssit ja ihmisten sitoutuminen kansakoulun käyntiin.  

 
Taustat 

Kuopion maalaiskunnan kylät erosivat toisistaan koon, väestömäärän ja sosi-
aalisen rakenteen mukaan. Tutkimuksessa tarkasteltujen kylien asukasmäärä 
vaihteli vuonna 1875 alle sadasta tuhanteen ihmiseen. Asukkaat olivat talolli-
sia, tilattomia, työväestöä ja kurjia. Työväestö ja kurjat muodostivat kaikissa 
kylissä suurimman väestöryhmän, mutta ainoa poikkeus oli Roikansaari. 
Kylissä, joissa talollisia oli vähän kuten Hiltulanlahdessa, maaomaisuus oli 
keskittynyt harvoille ihmisille. Suuret tilat tarvitsivat työvoimaa, joten tila-
tonta ja työväestöä oli runsaasti. Kylissä, joissa talollisia oli paljon kuten 
Hirvilahdessa, oli runsaasti pieniä tiloja. Näillä tiloilla ei tarvittu niin paljoa 
ulkopuolista työvoimaa. 

Kyliä voi jaotella tarkastelemalla talollisten ja tilattomien osuutta kylän 
väestöstä. Tutkimuskohteena olleet Kuopion maalaiskunnan kylät voi jakaa 
talollisvaltaisiin kyliin eli kyliin, joissa talollisia oli enemmän kuin torpparei-
ta. Tällaisia kyliä oli 13. Kyliä, joissa tilattomat olivat enemmistönä, oli 12. 
Väestöryhmien sosiaaliset ja ekonomiset erot olivat suuret niin kylien kuin 
kylien asukkaiden välillä. Kylien välillä torpparien viljeltyjen peltopinta-
alojen koko vaihteli alle hehtaarista useisiin hehtaareihin. Kehvolla torpparin 
peltopinta-ala oli jopa kuusi hehtaaria, mutta Vehmasmäellä 0,75 hehtaaria. 
Kun asiaa tarkastelee kylien sisällä, erot saattoivat olla useita hehtaareita. 
Talollisten tilat niin kylien välillä kuin kylien sisällä vaihtelivat yli 100 heh-
taarin tiloista muutaman hehtaarin tiloihin. Kun tarkastellaan viljellyn pelto-
pinta-alan määrää, kylien kesken vaihtelu oli suurta. Yhdessä kylässä pienti-
lallisella saattoi olla viljeltävänä yhtä paljon peltoa kuin toisessa kylässä 
torpparilla. Mikäli ryhmien sisäiset erot olivat suuret, pientilallisen ja torppa-
rin ero ei ollut merkittävä. Kasurilassa ja Räsälässä muutamilla talollisilla oli 
yhtä paljon viljeltyä peltoa kuin torppareilla. Tällöin ero keskittyi heidän 
yhteiskunnalliseen asemaansa. Kyläläisten sosiaalinen tausta heijastui heidän 
lastensa opiskeluun ja siihen miten heidän lapsensa sitoutuivat koulunkäyn-
tiin. 
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Millaisin kyliin koulut perustettiin? Tutkituista kansakouluista 13 perus-
tettiin talollisvaltaiseen kylään. Näissä kylissä talollisvaltaisuus näkyi kylän 
talonpoikien vahvana osallistumisena oman kansakoulun perustamiseen. 
Lisäksi talolliset osallistuivat johtokunnan toimintaan, ja heidän lapsensa 
kävivät kansakoulua. Hirvilahden ja Vehmersalmen kansakouluissa talollisil-
la oli vahva asema johtokunnassa ja talollisten lapset olivat oppilaiden enem-
mistönä. Tutkimusjakson aikana eniten kansakouluja perustettiin talollisval-
taisiin kyliin 1900-luvun alkuvuosina. Piirijakoasetuksen takia vuosisadan 
vaihde oli vilkasta koulujen perustamisen aikaa. 

Kyliin, joissa tilattomat olivat enemmistönä, perustettiin 14 koulua. 
Näihin kyliin perustettiin kansakouluja eniten 1890-luvulla ja 1900-luvun 
alkuvuosina. Kasurila, Haminalahti ja Hiltulanlahti olivat kyliä, joihin perus-
tettiin kansakoulu 1880-luvulla. Näissä kylissä tilattomat olivat enemmistönä 
ja kylät olivat vauraita. Myös kaikki yksityiset koulut, kuten Suovun, Koi-
vumäen ja Mustinlahden kansakoulu, perustettiin tällaisiin kyliin. 

Kansakoulujen perustamista voi tarkastella suhteessa keskushallinnon 
lainsäädännön ja paikallishallinnon uudistamiseen. Kun Kuopion maalais-
kuntaan vahvistettiin uusi piirijako, alueelle oli perustettu 10 koulua. Piirija-
on vapauttamisen jälkeen kuntaan perustettiin viisi koulua. Piirijakoasetuk-
sesta vuoteen 1907 mennessä perustettiin kuntaan peräti 12 koulua. Piirijako-
asetus vauhditti merkittävästi kansakoulujen perustamista. Asetus oli merkit-
tävä vauhdittaja Kuopion maalaiskunnan kaltaisella syrjäisellä, köyhällä ja 
vesistöjen halkomalla alueella. Piirijakoasetus siirsi vastuun koulujen perus-
tamisesta kunnan tehtäväksi, sillä yksityiset kansakoulut perustettiin ennen 
piirijakoasetusta. 

Kuopion maalaiskunnan kansakoulujen perustaminen ja rakentaminen 
jatkuivat vuoden 1907 jälkeen. Kuntakokoukselle esitettiin kansakoulujen 
hallintoa ja kansakoulujen järjestämistä selvittäneen toimikunnan taholta, että 
uusia kouluja rakennettaisiin vuonna 1908 Jynkän kylään, vuosina 1908–
1909 Kolmisoppeen, Kotosalmeen, Toivalaan, vuosina 1909–1910 Möm-
mönlahden eli Lamperilan seutuville ja Vaajasaloon ja vuosina 1910–1911 
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Lahnasalon seutuville.829 Useissa mainituissa kylissä koulu oli toiminut vuok-
ratiloissa. 

 
Toimijat 

Koulujen perustamisen Kuopion maalaiskunnassa voi jakaa kolmeen vaihee-
seen. Ensimmäisessä vaiheessa koulujen perustajina olivat säätyläiset. He 
ohjasivat kuntakokouksen toimintaa suurine äänimäärineen. Viiveen jälkeen 
talolliset ottivat aloitteen itselleen. Tarkastelujakson aikana enemmistö kou-
lujen perustamisesta tapahtui talollisten toimesta. Tällöin säätyläisten rooli 
koulujen perustajina kaventui kannustajan ja taloudellisen tukijan rooliksi. 
Kun koulujen perustaminen lisääntyi ja niitä perustettiin yhä syrjäisemmille 
alueille, tilattomat alkoivat osallistua koulujen johtokuntien toimintaan. Vuo-
sisadan vaihteessa he ottivat aloitteen itselleen. Luvussa viisi selvitetään 
tarkemmin kyläkokousten, kuntakokousten ja kansakoulujen johtokuntien 
toimintaa kansakoulujen perustamisen yhteydessä. 

Koulujen lukumäärän kasvaessa kuntakokous halusi keskittää koulujen 
hallintoa kunnan ohjaukseen. Muutostarve syntyi siitä, että kansakoulujen 
johtokunnat eivät kyenneet johtamaan kansakoulua kasvavien vaateiden 
keskellä. Hallintoa uusimalla yritettiin vuonna 1907 vastata kasvaneeseen 
työmäärään ja yhtenäistää käytäntöjä. 

 
Vaikutus 

Kun verrataan kylän väestön sosiaalista taustaa ja koulun oppilaiden sosiaa-
lista taustaa, voidaan selvittää tuliko koulusta tietyn väestönosan koulu. Ta-
lollisvaltaisissa kylissä, joita olivat Kehvon Haapalahti, Puutosmäki, Hirvi-
lahti, Vehmasmäki ja Vehmersalmi, talollisten lapset muodostivat oppilaiden 
enemmistön kansakoulun ensimmäisenä lukuvuonna. Kahdeksassa talollis-
valtaisessa kylässä, joita olivat Roikansaari, Kolmisoppi, Toivala, Ryönä, 

                                                           
829 MLK pöytäkirja 11.10.1907; MLK pöytäkirja 11.10.1907. KU.MLK.KUN.ARK.KKA. 

Toimikunta laski kunnalle kertyvän kustannuksia uusien kansakoulujen rakentamisesta arvi-
olta 60 000 markkaa. Niiden lisäksi käsityöhuoneiden rakentamisesta ja niiden maksuista 
kunnalle tulisi kustannuksia 29 658,17 markkaa. Toimikunta ehdotti anottavan valtiolta lai-
naa 10 000 markkaa uusien koulujen rakentamiseen. Ehdotus hyväksyttiin ilman muistutuk-
sia, mutta päätöksen vahvistamisen vuoro olisi vasta, kun toimikunta olisi esittänyt uusien 
koulujen paikat, piirien rajat, koulumatkojen pituudet, uusien piirien väkiluvun ja piirimuu-
tosten heijastumisen vanhojen piirien väkilukuun. 
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Kehvo, Väänälä, Puutossalmi ja Jännevirta, tilattoman väestön lapset olivat 
enemmistönä kansakoulujen ensimmäisinä lukuvuosina.830  

Tilattomien lapset olivat ensimmäisenä lukuvuonna oppilaiden enem-
mistönä 19 koulussa ja työväen lapset kahdessa koulussa, joita olivat Mustin-
lahden yksityinen koulu ja Vaajasalon kansakoulu. Tilaton väestö otti Kuopi-
on maalaiskunnassa kansakoulut heti ensimmäisestä vuodesta alkaen omak-
seen. Vaikka talolliset olivat koulujen perustajia, se ei merkinnyt koulujen 
valmistumista talollisten lasten kouluiksi. Koulut olivat niin sanotusti köyhän 
kansan kouluja. Vaikka talollisten lapsia oli lukumääräisesti vähän, heitä oli 
yleensä suhteellisesti enemmän oppilaina. Tämä oli merkittävä murros, sillä 
kansakoulu oli suunniteltu talollisten lapsille. Sen tehtävä oli kouluttaa talon-
pojista kunnallishallinnon päättäjiä. 

 
Taulukko 20. Kuopion maalaiskunnan talollisten ja tilattomien perheiden lasten 
määrä perustetuissa kansakouluissa vuosina 1885–1907 
 

Vuodet 1885 1895 1905 1907 

Talollisten lapset 80 231 240 250 
Tilattomien lapset 160 354 571 726 

Lähde: Kuopion maalaiskunnan kansakoulujen vuosikertomukset vuosilta 1875–1907. 

 
Talollisten lasten määrä kansakouluissa kasvoi 1880- ja 1890-luvuilla voi-
makkaasti. Vuodesta 1885 vuoteen 1895 heidän määränsä kolminkertaistui. 
Sen jälkeen kasvuvauhti hidastui. Myös tilattomien lasten määrä lisääntyi 
kouluissa. Vuosien 1885–1895 välisenä aikana heidän määränsä kaksinker-
taistui. Seuraavien kymmenvuotisjaksojen aikana heidän määränsä kasvoi 
joka kerta parillasadalla hengellä. Taulukko 20:n perusteella voidaan todeta, 
että tilattomien perheiden lasten määrä lähes seitsenkertaistui vuodesta 1885 
vuoteen 1907. Vuonna 1907 tilattomien lapsia oli lähes kolminkertainen 
määrä talollisten lapsiin verrattuna. Tilattomien lapset nousivat oppilaiden 
enemmistöksi lähes kaikissa kouluissa, poikkeuksena olivat Hirvilahden ja 
Rytkyn kansakoulut. Myös Vehmersalmessa ja Riistavedellä talollisten lapset 
säilyttivät vahvan asemansa kansakoulun oppilaina. Tilattomien perheiden 

                                                           
830 Nämä asiat löytyvät liitteenä olevista taulukoista. 
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lasten määrän kasvu alkoi heijastaa heidän osuuttaan kylän väestöstä. Kansa-
koulu kasvatti lapsista kansalaisia. Teoria siitä, että viimeisenä kansallisen 
tietoisuuden piiriin tulivat vedetyksi yhteiskunnan heikompiosaiset, ilmeni 
Kuopion maalaiskunnan oppilasmäärien sosiaalisessa koostumuksessa.  

Oppilasmäärä kasvoi, kun uusia kouluja perustettiin. Lasten kansakou-
luinnostusta ja sen kestoa voidaan selvittää tutkimalla oppilasmäärän vuosit-
taista vaihtelua. Kun koulu perustettiin kylään, innostus oli suurta. Ensim-
mäisenä lukuvuonna kouluun ilmoittautui runsaasti oppilaita, mutta yleensä 
seuraavana lukuvuonna oppilaiden määrä oli jo reilusti pienempi. Oppilaat 
lopettivat koulun tai erosivat koulusta, sillä kouluista ei tavallisesti myönnet-
ty yhtään päästötodistusta ensimmäisen lukuvuoden jälkeen. Oppilasmäärä 
väheni kaikissa 1870-luvulla perustetuissa kouluissa. Samalla tavalla tapahtui 
1880-luvulla ja 1890-luvulla perustetuissa kouluissa, yhtä kansakoulua lu-
kuun ottamatta. Ensimmäisen lukuvuoden jälkeen oppilaiden lukumäärä laski 
13 kansakoulussa.  

Oppilaiden kansakouluinnostuksessa tapahtui muutos vuosisadan vaih-
teessa. 1900-luvun alkuvuosina perustetuissa kouluissa oppilasmäärä ei 
yleensä enää laskenut ensimmäisen lukuvuoden jälkeen. Oppilasmäärä alkoi 
kasvaa. Yhdeksässä koulussa oppilasmäärä kasvoi ja vain kahden koulun 
kohdalla tapahtui oppilasmäärän laskua. Voidaan todeta, että 1900-luvulla 
kansakoulu oli vakiinnuttanut asemansa. 

Tyypillistä maalaiskunnan kouluissa oli oppilasmäärän sahaava kehitys. 
Koulujen oppilasmäärissä tapahtui nousua ja laskua vuodesta toiseen. Niistä 
on vaikeata havaita selvää kehitystrendiä. Oppilasmäärä saattoi olla jopa 
pienempi tarkastelujakson viimeisenä vuonna 1907 kuin se oli ollut koulun 
ensimmäisenä lukuvuotena. Mitkä tekijät selittävät tätä vaihtelua? Jos verra-
taan oppilasmäärän kehitystä ja kylän sosiaalista rakennetta, siitä ei löydy 
säännönmukaisuutta. Oppilasmäärä väheni ja kasvoi riippumatta kylän sosio-
ekonomisesta taustasta. Kun tarkastellaan oppilasmäärän kasvun ajoittumista, 
löytyy yksi yhteinen piirre. Useissa kouluissa kasvu ajoittui piirijakoasetuk-
sen säätämisen aikaan, ja se saattoi jatkua vuosisadan vaihduttua. Voidaan 
todeta, että piirijakoasetus lisäsi koulujen määrää ja tätä kautta oppilasmäärä 
kasvoi. Piirijakoasetus ja siihen liittyvä kampanjointi innosti perheitä lähet-
tämään lapsensa kouluun. Kun tähän yhdistetään tilattomien lasten määrän 
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kasvu koulujen oppilaina, piirijakoasetus vaikutti merkittävästi tilattomien 
perheiden lasten kouluttautumiseen. 

Kun tarkastelee oppilaiden sukupuolta, poikien koulutus oli yleisempää 
kuin tyttöjen kouluttaminen. Ensimmäisenä lukuvuonna pojat olivat oppilai-
den enemmistönä 19 koulussa ja tytöt viidessä. Tyttöoppilaiden määrä kas-
voi, kun perustettiin uusia kouluja. Heidän määränsä kasvoi myös koulujen 
vakiinnuttaessa asemansa. 1880-luvulla tytöt nousivat oppilaiden enemmis-
töksi hetkellisesti. Useassa koulussa tyttöjen kouluttamisen läpimurto voi-
daan ajoittaa 1890-luvulle. Tuolloin tyttöenemmistöisten koulujen määrä 
nousi kahdeksaan. Tarkastelujakson lopussa tällaisia kouluja oli 14. Samaan 
aikaan pojat olivat enemmistönä enää 12 kansakoulussa. Taulukko 21. perus-
teella voidaan todeta, että vuonna 1875 tyttöjä oli 35 prosenttia oppilaista ja 
vuonna 1907 heidän määränsä oli jo 50 prosenttia.  

Kun tarkastellaan oppilaiden sukupuolta suhteessa heidän perheensä so-
sioekonomiseen asemaan, voidaan todeta, että poikaenemmistöisiä kouluja 
oli enemmän talollisvaltaisissa kylissä. Tyttöenemmistöisiä kouluja oli kylis-
sä, joissa tilaton väestö oli enemmistönä. Ilmeisesti talolliset halusivat kou-
luttaa tilan jatkajan mahdollisimman hyvin. Kun vanhin poika peri talo, kou-
lutus mahdollisti muille pojille uuden ammatin. Tilattomat tarvitsivat pojat 
tekemään maataloustöitä ja elättämään perhettä. Tilattomien tytöt saattoivat 
opiskella veljiään kauemmin. Kansakoulujen perustaminen, oppilasmäärän 
kasvu, tilattoman väestön aktivoituminen koulukysymyksessä heijastuivat 
kaikkein myönteisimmin tyttöjen kouluttautumiseen.  

 
Taulukko 21. Kuopion maalaiskunnan kansakoulujen tyttöoppilaiden määrä vuosina 
1875–1907 
 

 1875 1885 1895 1907 

Tytöt 11 99 255 557 
Kaikki oppilaat 31 218 563 1124 
Prosenttiosuus 35 45 45 50 

Lähde: Kuopion maalaiskunnan kansakoulujen vuosikertomukset vuosilta 1875–1908.  

 
Taulukosta voidaan todeta, että puolet kansakoulun oppilaista oli tyttöjä. Se 
merkitsi, että puolet kansakoulun kasvattamista kansalaisista oli ilman yh-
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teiskunnallisia oikeuksia. Kun tähän ryhmään lisätään tilattomat pojat, paine 
sääty-yhteiskunnan hajoamiseen kasvoi. Suuri osa maaseudun väestöstä etsi 
reittiä päästä osalliseksi yhteiskunnan jäsenyydestä.   

 
Synnyttikö kansakoulu tiedonhalua? 

Kansakoulun tavoite oli se, että oppilas suorittaa koko kansakoulukurssin ja 
saa päästötodistuksen. Tämän jälkeen oppilas jatkaisi opiskelua omatoimises-
ti. Kansakoulun tarkoitus oli synnyttää lapsessa harrastusta tietoon.  

Kuopion maalaiskunnassa koko kansakoulukurssin suorittaminen oli 
harvinaista. Ensimmäiset päästötodistukset myönnettiin lukuvuonna 1888–
1889 kolmessa kansakoulussa. Yhdeksän todistusta annettiin Vehmasmäen 
kansakoulussa, kolme Kasurilan kansakoulussa ja yksi Hirvilahden kansa-
koulussa. Tuona lukuvuonna kunnassa toimi viisi koulua. Myönnettävien 
päästötodistusten määrä kansakoulua kohden alkoi kasvaa kansakoulun va-
kiinnuttaessaan asemansa. Lukumääräisesti kansakoulukurssin suorittaneiden 
määrä kasvoi uusien kansakoulujen perustamisen myötä. Lukuvuonna 1890–
1891 kansakoulun suorittaneiden määrä kolminkertaistui edelliseen lukuvuo-
teen verrattuna, vaikka koulujen määrä säilyi ennallaan. Lukuvuonna 1901–
1902 valmistui 15 koulusta 109 oppilasta, ja lukuvuonna 1907–1908 koulujen 
määrä oli noussut 26:een ja oppilaita valmistui 189. Kuilu kansakoulun aloit-
taneiden ja kansakoulukurssin suorittaneiden määrässä oli kuitenkin suuri, 
sillä vuonna 1907–1908 Kuopion maalaiskunnan kansakoulujen oppilaita oli 
1 131, ja 17 prosenttia kyseisen lukuvuoden oppilaista sai päästötodistuksen.  

Tilastot eivät kerro ketkä oppilaat suorittivat koko kansakoulukurssin. 
Päästötodistuksia myönnettiin vähän ja oppilasmäärän vaihtelut kohdistuivat 
tasaisesti eri ryhmiin. Yhden koulun kohdalla voidaan löytää poikkeukselli-
nen yhteys. Suuri määrä oppilaita sai päästötodistuksen keväällä. Syksyllä 
vastaava määrä oppilaita jätti tulematta kouluun. Lisäksi syksyllä tilattomien 
lasten määrä väheni merkittävästi ja oli yhtenevä päästötodistuksen saaneiden 
oppilaiden määrän kanssa. Talollisten lasten määrässä ei tapahtunut muutok-
sia tuona aikana. Voidaan olettaa, että tässä tapauksessa tilattomat lapset 
suorittivat koko kansakoulukurssin. Kansakouluasetuksen säätäjät olivat 
tarkoittaneet, että kansakoulun tuli valmistaa talonpojista päättäjiä paikal-
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lishallintoon. Tavoite ei täyttynyt. Kansakoulu kasvatti tilatonta väestöä tie-
dostamaan asemansa ulkopuolisuuden, mikä murensi sääty-yhteiskuntaa.   

 
Taulukko 22. Kuopion maalaiskunnassa päästötodistuksen saaneiden oppilaiden 
määrä vuosina 1888–1908 
 

Vuodet päästötodistukset päästötodistuksia antaneiden 
koulujen määrä 

1888–1889 13 3 
1889–1890 9 2 
1890–1891 27 3 
1891–1892 29 4 
1892–1893 28 4 
1893–1894 39 7 
1894–1895 59 11 
1895–1896 57 11 
1896–1897 68 11 
1897–1898 84 13 
1898–1899 67 14 
1899–1900 81 13 
1900–1901 97 14 
1901–1902 109 15 
1902–1903 111 17 
1903–1904 125 19 
1904–1905 142 20 
1905–1906 142 21 
1906–1907 149 23 
1907–1908 189 26 

Lähde: Kuopion maaliskunnan kansakoulujen vuosikertomukset vuosilta 1873–1908.  

 
Useissa kylissä koulu oli ensimmäinen varsinasta opetusta antava paikka, 
sillä ensimmäiset päästötodistukset myönnettiin vasta neljän lukuvuoden jäl-
keen. Poikkeuksen muodostivat kylät, jotka olivat sijainneet toisen koulun 
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läheisyydessä ennen oman koulun perustamista kuten Niemisjärvi. Koulusta 
myönnettiin kaksi päästötodistusta heti ensimmäisen lukuvuoden lopussa.  

Lasten kansakoulunkäyntiin vaikutti vanhempien sitoutuminen koulut-
taa lastaan. Sitoutuminen ilmeni kahdella tavalla, lapsen koulunkäyntiaikana 
ja päästötodistuksen saamisena. Lasten kansakoulunkäynti säännöllistyi kou-
lun vakiinnuttaessa asemansa, mutta harva lapsi suoritti koko kansakoulu-
kurssin. Kansakoulutarkastajilta vaadittiin vuositarkastuskaavakkeissa arvi-
ointia alueen oppilaiden kouluhalukkuudesta. Kansakoulutarkastajien arviot 
kouluharrastuksesta olivat henkilökohtaisia. Tarkastaja arvioi lukuvuonna 
1881–1882 kouluharrastuksen olevan Kasurilassa vähäistä. ”Välinpitämättö-
myys lienee suomalaisen hidastelevaisuuden tuote.” 831 Koulunkäynnin yleis-
tyminen kasvatti kansakoulun suosiota, sillä lukuvuonna 1891–1892 tarkasta-
ja raportoi kouluharrastuksen olevan yleinen, mutta koulunkäyntiä haittasi 
edelleen irtaimen väestön piirissä heidän köyhyytensä.832  

Perheet sitoutuivat kansakoulun suorittamiseen vuodeksi kerrallaan. 
Yleisin syy oppilaan eroamiseen kansakoulusta oli holhoojan pyyntö. Van-
hemmat kirjoittivat lapsensa eron syyksi, että lapset eivät enää jouda kouluun 
kotiaskareiltaan. Kansakouluntarkastajan mielestä syynä opiskelun laimin-
lyöntiin olivat työväestön köyhyys ja vanhempien välinpitämättömyys. Van-
hemmat eivät pitäneet vuosia kestävää kouluopetusta tarpeellisena lapsilleen 
ja he ottivat lapsensa pois koulusta toiselta tai kolmannelta vuositasolta. Kan-
sakouluasetuksen ja kansakoulun opetussuunnitelman tavoite, että oppilas 
suorittaisi koko kansakoulukurssin, ei toteutunut. Tarkastaja kirjoitti, että 
tämä ei ollut lasten vika. Lapset olivat käyttäytyneet hyvin.833  

Vanhemmat ottivat lapsensa pois koulusta, kun kokivat tämän saaneen 
tarpeelliset tiedot. Ilmiö heijasti maatalousyhteiskunnan pysähtyneisyyden 
tilaa. Lapset palasivat kansakoulusta takaisin perinteisten maataloustöiden 
pariin, mikäli jatkokoulutusmahdollisuuksia ei ollut, tai niihin ei ollut mah-
dollisuuksia hakeutua. Kyseinen asenne lieveni talouden murroksen myötä, 

                                                           
831 Maalaiskansakoulujen vuosikertomus, Kuopion lääni, Kasurilan kansakoulu 1881–1882. 

KOU.ARK.KA.  
832 Kertomus 5. vuoden ajalta Kasurilan kansakoulu vuonna 1891–1892. KU.PI.KA.TA.ARK. 

JOMA. 
833 Maalaiskansakoulujen vuosikertomus Kuopion lääni Suovun ruukin kansakoulu lukuvuosilta 

1880–1885. KOU.ARK.KA. 
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kun kansakoulu mahdollisti ammatin vaihdon, siirtymisen kaupunkiin, uuden 
ja paremmin palkatun työn saamisen. Ilmeisesti tämä heijasti tilattoman väes-
tön halua kouluttaa lapsiaan. 

Suomalaisten lasten kansakoulun keskeyttämisen yleisyys huolestutti 
valtiopäivämiehiä. Koulunkäynnin säännöllisyyteen vaikutti myös se, että 
maalaiskunnassa koulupiirit olivat laajat ja järvien halkomat. Luonnonolot 
rajoittivat lasten liikkumista maalaiskunnan alueella ja jopa koulupiirien 
sisällä. Kansakoulujen yhteyteen ei rakennettu asuntoloita, mutta kansakoulu-
jen sijoituspaikasta päätettäessä huomioitiin kortteerien saatavuus koulun lä-
heisyydessä. Kansakoulujen tasaisesta sijoittumisesta suhteessa kuntien väki-
lukuun ja asutuksen tiheyteen ei pidetty huolta ennen piirijakoasetusta. 

Tarkastajien viisivuotiskertomusten yhteydessä tarkastajan tuli arvioida 
kansakoulun suorittaneiden tiedon halu, eli miten kansakoulun suorittaneet 
kehittivät ja kouluttivat itseään opintojensa jälkeen. Mustinlahden kansakou-
lun viisivuotiskertomuksessa kansakoulutarkastaja arvioi alueen kouluharras-
tuksen vähäiseksi. Syinä tähän olivat kansan köyhyys ja ”lasten vanhempain 
typeryys”.834 Vehmasmäen kansakoulun käyneiden oppilaiden käytös ja ah-
keruus taloustöissä arvioitiin hyväksi. Heidän kiinnostuksensa opiskella eli 
tiedonhalu arvioitiin puolestaan vähäiseksi.835 Kouluopetus oli kasvattanut 
kunnollisia kansalaisia, mutta se ei ollut herättänyt heissä kaivattua harrastu-
neisuutta tietoon. Myönteisenä poikkeuksena oli Ryönän kylä. Kansakoulu-
tarkastaja arvioi kouluharrastuksen olevan Ryönän alueella yleistä. Ihmiset 
suhtautuivat siellä myönteisesti kouluun, vaikka köyhyys haittasi koulutyötä. 
Kansakoulun suorittaneita nuoria pidettiin hyvin käyttäytyvinä, ja he hoitivat 
ammattiaan ahkeruudella.836 

Tarkastajien laatimissa vuosikertomuksissa ei ilmene, millaiset mahdol-
lisuudet alueella olisi ollut jatkaa kouluharrastusta. Harrastuneisuuden ei 
katsottu tarkoittavan jatkokoulutusta tai sosiaalisen nousun tavoittelua. Har-
rastuneisuus tarkoitti lähinnä kiinnostusta lukea ja sivistää itseään. Vuosiker-
tomuksista ei selviä se, oliko kylässä tai sen lähialueilla kirjastoa, lukupiiriä 

                                                           
834 Kertomus viiden vuoden ajalta Mustinlahden saha 1890–1891. KU.PI.KA.TA.ARK.JOMA. 
835 Kertomus viidenvuoden ajalta, Wehmasmäen kansakoulu 1890–1891. KU.PI.KA.TA.ARK. 

JOMA. 
836 Kertomus viiden vuoden ajalta Ryönän piiristä 1890–1896. Litmanniemen koulupiiri 1896. 

KU.PI.KA.TA.ARK.JOMA. 
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tai yhdistystoimintaa. Tutkitun aineiston pohjalta herää kysymys, etsittiinkö 
orastavaa harrastuneisuutta ”väärästä suunnasta”. Vuosikertomuksista ei 
selviä kuinka myönteisesti luku- ja kirjoitustaidon ylimeneviin opintoihin 
alueella suhtauduttiin. Raportit olivat melko toteavia, ja ne kertoivat ennem-
min, miten asioiden toivottiin olevan.  

 
Kansalaistoiminta aktivoituu 

Koulujen perustaminen ei olisi ollut mahdollista ilman kansalaistoimintaa. 
Kansalaistoiminta perustui ihmisten vapaaehtoisuuteen ja tasa-arvoisuuteen. 
Se kehittyi vaiheittain. Ensimmäisessä vaiheessa kyläläiset kokoontuivat 
kyläkokoukseen, jossa he antoivat osallistumisellaan tuen koulun perustami-
sen puolesta ja osallistuivat koulun perustamiskustannuksiin. Näin tapahtui 
Kasurilan kyläkokouksessa. Kansalaistoiminnan valveutumisesta voi puhua, 
kun kyläläiset alkoivat vaatia koulun perustamista, vaikka kuntakokous oli 
sitä vastaan. Tällöin he kiistivät kunnallishallinnon arvovallan. Kolmannessa 
vaiheessa tapahtui kansalaistoiminnan aktivoituminen. Koulun tukijoiksi 
ryhmittyneet ihmiset ryhtyivät puolustamaan kantaansa ja valittivat kuver-
nöörille. Tällöin he asettuivat avoimesti vastustamaan kuntakokouksen val-
lankäyttöä.  

Kansakoulun perustamisen ympärille ryhmittynyt kylän kansalaistoi-
minta oli yhden asian liike. Paikallinen kansalaistoiminta joutui ristiriitaan 
yleensä kuntakokouksen kanssa, mutta se saattoi joutua ristiriitaan myös 
muiden kylien kansalaistoiminnan kanssa. Lisäksi paikallinen kansalaistoi-
minta saattoi joutua ristiriitaan lääninhallituksen kanssa. Kun kansalaistoi-
minta aktivoitui käyttämään valitustietä, se nosti itsensä tasa-arvoiseksi val-
lankäyttäjäksi kuntakokouksen rinnalle.   

Kurkiharjun kansakoulun perustamisen yhteydessä voi tarkastella kan-
salaistoiminnan aktivoitumista. Kuntakokous oli hyväksynyt maalaiskunnan 
piirijaon, joista yhden muodosti Kurkiharjun kansakoulupiiri. Kunnan talout-
ta rasitti kansakoulujen perustaminen yhä vähävaraisemmille alueille. Tämän 
takia kunta teki periaatepäätöksen, jossa tuettiin vain yhden koulun perusta-
mista kuhunkin piiriin. Kuopion maalaiskunta oli harvaan asuttua ja vesistö-
jen halkomaa. Piirit saattoivat rakentua niin vaikeasti, että piirikokouksessa ei 
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saavutettu yksimielisyyttä koulun sijainnista. Aina osa piirin kouluikäisistä 
lapsista estyi käymästä koulua hankalan koulumatkan takia. 

Kurkiharjun koulupiirin koulun perustaminen ajankohtaistui vuonna 
1905. Piiriläiset halusivat perustaa koulun. Kansalaistoiminta oli osallistuval-
la tasolla, kun kurkiharjulaiset puolustivat piirikokouksessa koulun perusta-
mista kuntakokouksen hyväksymän piirijaon mukaan. Kurkiharjulaiset halu-
sivat perustaa koulun puolestaan omaan kyläänsä. Piiriin kuuluvat vaajasalo-
laiset halusivat siirtää koulun paikan omaan kyläänsä.  

Kansalaistoiminta siirtyi valveutuneelle tasolle, kun piiri vei asia kunta-
kokouksen päätettäväksi. Kuntakokous ei osannut ottaa asiaan ensin kantaa, 
vaan päätti perustaa valiokunnan selvittämään sijaintikysymystä. Valiokun-
nan avulla pyrittiin samaan aikaiseksi ehdotus, johon kaikki osapuolet voisi-
vat yhtyä. Kun valiokunta päätyi piirin jakamisen kannalle, kuntakokous ei 
ehdotusta hyväksynyt. Se päätti äänestää ehdotuksesta. Ensin äänestettiin 
piirin jakamisesta, johon kokouksen osallistujat eivät suostuneet. Seuraavaksi 
äänestettiin koulun paikasta ja äänestyksen voitti Vaajasalo. Kuntakokous 
päätti rakentaa Kurkiharjun kansakoulupiirin koulun Vaajasaloon. Piirikoko-
ukseen osallistuneet isännät toimivat tässä kohdin kunnallishallinnon päättä-
jän roolissa. 

Kurkiharjulaisten kansalaistoiminta aktivoitui, kun he päättivät puolus-
taa omaa kantaansa. He valittivat lääninhallitukseen ja perustelivat valituk-
sensa sillä, että kuntakokous syyllistyi laittomuuteen, kun se ei noudattanut 
aiemmin tekemäänsä päätöstä. Tästä ilmenee, että kurkiharjulaiset talolliset ja 
torpparit osasivat käyttää valitustietä ja perustella vaatimuksensa oikein.    

Kuntakokouksen ja kurkiharjulaisten riita ratkesi jälkimmäisten eduksi. 
Kuntakokouksen olisi ensin pitänyt muuttaa piirijakoa ja hyväksyttää uusi 
jako kuvernöörillä ja vasta sen jälkeen se olisi voinut vaihtaa koulupaikan 
Kurkiharjusta Vaajasaloon. Päätös kertoo, että ihmiset rohkaistuivat kyseen-
alaistamaan kunnallishallinnon vallankäytön ja puolustamaan oikeuksiaan 
lääninhallituksessa. 

Vaikka kurkiharjulaiset saivat virallisen päätöksen koulun perustamises-
ta kylään, he eivät saaneet kaikkia piiriläisiä puoltamaan koulun rakentamis-
ta. Piirikokouksessa ei suostuttu edelleenkään koulun rakentamiseen Kurki-
harjuun. Piirikokouksessa tehdystä koulun rakentamisen rahoittamispäätök-



274 

 

sestä valitettiin kuvernöörille. Kun piirissä ei voitu suorittaa rakennusvarojen 
kantoa, kuntakokous joutui antamaan koululle lainaa. Kansalaistoiminta ei 
antanut periksi, sillä Kurkiharjun koulu rakennettiin vastustuksesta huolimat-
ta. Vaajasalon koulun tukijat eivät suostuneet yhteistyöhön Kurkiharjun kou-
lun rakentajien kanssa, vaikka koululla oli virallinen vahvistus. Vaajasalolais-
ten itsepäisyys tuotti tulosta. Piiri jaettiin vuonna 1905 kahteen osaan ja Vaa-
jasaloon perustettiin koulu. Kurkiharjun kansakoulupiirin tapahtumat osoitta-
vat kuinka tärkeä asia koulu oli. 

 
Kansakouluaate omaksutaan viiveellä  

Maaseudulla eteni 1800-luvulla ensin kansanvalistusaate ja 1800-luvun kes-
kivaiheilla kansakouluaate. Vuosisadan vaihteessa maaseudulla etenevät 
aatteet politisoituivat. Kansakouluaatteen konkreettinen tavoite oli koulun 
rakentaminen ja kouluopetuksen käynnistäminen. Kansakouluaatteen ensim-
mäiset kannattajat kuuluivat säätyläisiin. Heillä oli tietoisuus omaksua aate ja 
taitoa johtaa kunnallishallinnon päätöksentekoa. Kansakouluaatteen etene-
mistä voi tarkastella niin kouluja perustavien kyläkokousten kannalta kuin 
koulujen johtokuntien koostumuksen kautta. Johtokuntien kokoonpanosta 
ilmenee mitkä sosiaaliryhmät sitoutuivat ja osasivat perustaa koulun eri ai-
koina.  

Haapalahden kansakoulun perustaminen ja Kasurilan kansakoulun pe-
rustaminen olivat tapahtumia, joissa säätyläiset liittoutuivat muutaman talol-
lisen kanssa. Haapalahden kansakoulun talollisilta Aron ja Erik Väänäseltä 
riitti osallistumiseksi se, että he tarjosivat tilat vuokralle ja puolustivat koulun 
perustamista kuntakokouksessa. Tämän tasoinen sitoutuminen ei kuitenkaan 
tapahtunut helposti, sillä Aron Väänänen oli ollut aluksi koulun vastustaja. 
Ilmeisesti taloudellinen hyöty oli osatekijä Haapalahden talollisten mielen-
muutokseen. Kun Aron Väänänen teki tarjouksen vuokratiloista, hänen naa-
purinsa teki kilpailevan tarjouksen. Kun koulu päätettiin siirtää Kasurilaan, 
Haapalahden talolliset eivät yrittäneet estää siirtoa, vaan johtokunta osallistui 
uuden koulupaikan valintaan. Kasurilan kansakoulun perustamispäätös teh-
tiin kyläkokouksessa, mutta johtokunta oli valmistellut asian päätettäväksi. 
Kasurilaiset osallistuivat kyläkokoukseen ja kannattivat kuntakokouksen 
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puheenjohtajan Edvin Nylanderin ehdotusta. Alkuvaiheessa koulujen johto-
kunnat koostuivat säätyläisistä ja muutamasta talollisesta. 

Kun kyläläiset ja etenkin talolliset alkoivat vaatia koulun perustamista 
omaan kylään, kansakouluaate oli omaksuttu talonpoikien parissa. Mikä 
selittää talollisten mielenmuutoksen koulujen vastustajista niiden rakentajik-
si? Ilmeisesti talolliset vaurastuivat ja heillä oli mahdollisuus rahoittaa koulu-
jen perustamista. Talollisten elinkeino monipuolistui karja- ja metsätalouteen. 
Se merkitsi, että isältä pojalle periytyvä osaaminen ei enää riittänyt. Sen 
rinnalla tarvittiin parempaa luku- ja kirjoitustaitoa.  

Asennemuutosta selittää myös kansakouluaatteen eteneminen. Talolli-
silla oli patriarkaalisen vastuun perinne. Yhteiskunnalliset ja taloudelliset 
muutokset tapahtuvat nopeasti, mutta arvot muuttuvat hitaasti. Talollisilla oli 
valmius ottaa vastuuta yhteisöstä, jossa he elivät. Kunnallishallinnon uudis-
tuksen myötä talolliset jakoivat vastuunoton kunnan kanssa. Erityisesti tämä 
vastuunotto ilmeni Vaajasalon kansakoulun perustamisen yhteydessä, jossa 
talolliset tekivät paljon työtä koulun perustamisen puolesta. Koulun oppilaat 
tulivat tehtaan työväen ja tilattoman väestön parista.  

Kuntakokouksen puheenjohtajuus säilyi kunnallishallinnon uudistuksen 
jälkeen kauan säätyläisillä. Yksi syy tähän oli talonpoikien luku- ja kirjoitus-
taidon heikkous. Säätyläisten yhteistyö, jossa he suurilla äyrimäärillä ohjasi-
vat kunnallista päätöksentekoa, piti talonpoikia vallankäytön ulkopuolella. 
Talollisten osallistuminen kuntakokouksiin opetti heitä johtamaan yhteiskun-
nallista päätöksentekoa. Mitä enemmän kunta sai uusia velvoitteita kes-
kushallinnolta, sitä enemmän valta keskittyi kuntakokouksen käsiin. Voidaan 
päätellä, että talonpojat halusivat saada oman mielipiteensä paremmin esille 
päätösten teossa. Kuopion maalaiskunnassa talonpoikien vallankäytön läpi-
murtona pidettiin sitä, kun he oppivat keskittämään äänensä Adolf von 
Wrightin valitsemiseksi kuntakokouksen puheenjohtajaksi.   

Kansakouluaatteen etenemisessä näkyi yhteiskunnallinen viive. Kansa-
koulujen perustamisen alkuvaiheessa koulujen johtokunnat koostuivat sääty-
läispuheenjohtajasta, säätyläisistä ja muutamasta talollisesta. Viiveen kulut-
tua talolliset kykenivät itse toimimaan johtokuntien puheenjohtajina ja otta-
maan vastuun koko johtokunnan toiminnasta. Seuraavan viiveen jälkeen 
talollisten rinnalle johtokunnan jäseniksi tulivat naiset ja hieman myöhemmin 
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tilattomat. Uuden viiveen jälkeen talollisten tilalle tulivat tilattomat. Johto-
kunnat olivat ensimmäinen yhteiskunnallisen osallistumisen väylä ihmisille, 
jotka olivat kunnallisen päätöksenteon ulkopuolella. Ihmisten osallistuminen 
yhteiskunnalliseen toimintaan merkitsi kansalaisyhteiskunnan rakentumista.  

Varsinaisesta kansalaisyhteiskunnan murtautumisesta esiin voidaan pu-
hua, kun kunnallisen päätöksenteon ulkopuolella olevat ryhmät muodostivat 
koko johtokunnan ja perustivat kansakoulun. Tämä tapahtui Kuopion maa-
laiskunnassa ensimmäisen kerran Jynkän kansakoulun perustamisen yhtey-
dessä. Sen johtokuntaan kuuluivat viisi torpparia ja loinen. Johtokunnan 
koostumusta selittää tilattoman väestön valveutuminen. Lisäksi alueen köy-
hyys ja sosiaalisten raja-aitojen mataluus vaikuttivat johtokunnan koostu-
mukseen.  

Kansakoulujen perustamiseen vaikutti valtion tasolla voimassa olevat 
asetukset. Keskushallinnon antama kansakouluasetus sääti koulujen perusta-
misen vapaaehtoiseksi maaseudulla. Piirijakoasetus vuonna 1898 velvoitti 
koulujen perustamisen pakolliseksi. Kunnallisella tasolla koulujen perustami-
seen vaikuttivat kuntakokouksen ratkaisut. Kuopion maalaiskunnassa kunta-
kokouksen päätös vapauttaa koulupiirien perustaminen mahdollisti uusien 
koulujen perustamisen vuonna 1892. Kylätasolla koulujen perustamiseen 
vaikutti kansakouluaatteen etenemisvaihe.  

Kuopion maalaiskunnassa kansakouluaate oli vakiinnuttanut asemansa 
1900-luvun alkuvuosiin mennessä. Perustetut koulut toimivat hyvin. Piiriläi-
set eivät tehneet niiden kustannuksista valituksia lääninhallitukseen. Kunta-
kokouksessa ei vastustettu koulujen uusia menoja. Maalaiskunnassa oli kui-
tenkin myös kansakouluaatteen katvealueita. Näillä alueilla ei ollut piirijaon 
edellyttämää koulua. Alueita, joille kuntakokous joutui painostamaan koulu-
piiriä perustamaan koulu, olivat Roikansaaren, Toivalan ja Kolmisopen kan-
sakoulupiirit. Kolmisopessa piiriläiset eivät olleet halunneet perustaa koulua. 
Lisäksi muutamat talolliset olivat yrittäneet irrottaa tilojaan piiristä ja siirtyä 
Kasurilan kansakoulupiiriin, jotta he välttyisivät koulun rakentamiskustan-
nuksilta. Roikansaaressa asukkaat taistelivat koulun sijaintipaikasta. He vaa-
tivat alueelle kahden koulun perustamista.  
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Oliko Kuopion maalaiskunta ainutlaatuinen vai tyypillinen pitäjä?  

Kuopion maalaiskunta edusti melko tyypillistä aluetta Itä-Suomessa. Väestön 
suhtautuminen kansakoulujen perustamiseen vaihteli eri puolilla Suomea. 
Reijo Heikkinen on tutkinut kansakoulujen perustamista Pohjois-Suomessa ja 
erityisesti Kainuussa. Heikki Isolauri on tutkinut kansakoulujen perustamista 
Etelä-Pohjanmaalla. Soikkanen ja Vilkuna ovat tutkineet Itä- ja Länsi-Suo-
men eroja kansakoulujen perustamisessa.  

Länsi-Suomessa ei suosittu kansakoulujen perustamista, sillä siellä pi-
dettiin alueen perinteisiä opetusmuotoja, kuten kiertokoulua, tarpeeksi kehit-
tyneinä. Taustalla vaikutti se, että Länsi-Suomessa pitäjänhallintomuodot 
olivat kehittyneet aiemmin kuin Itä-Suomessa, ja niihin perustuva talonpoiki-
en aktiivisuus oli lisääntynyt paljon aiemmin. Vauras ja pitkään mukana ollut 
talonpoikaisväestö vastusti uudistuksia kuten kansakoulua ja siihen liittyviä 
rasituksia. Vastustus oli usein niin voimakasta, että kansakoulujen perustami-
sesta ei kannattanut järjestää edes äänestystä. Lehtimäellä ja Jurvassa vastus-
tusta kesti 1890-luvulle asti.837  

Heikkinen toteaa, että kansakoulut juurtuivat Pohjois-Suomen eri pitä-
jiin hitaasti. Syynä oli alueen kehittymättömyys. Yksittäisten paikkakuntien 
välillä oli kuitenkin suuria eroja koulujen perustamisessa. Oulun läänissä, 
johon kuului myös Lapin läänin alue, toimi vuonna 1884 43 koulua, joista 
useat olivat jakautuneet tyttö- ja poikakouluihin. Koulujen lukumäärä oli 
ilmeisesti 35, mutta niiden määrä alkoi kasvaa. Vuonna 1891 Oulun läänissä 
oli 3 049 oppilasta. Kainuulaisia lapsia oli tästä määrästä alle yhdeksän pro-
senttia. Kansakoulun läpimurto tapahtui Pohjois-Suomessa ja Kainuussa 
1890-luvun puolivälissä. 838  

Kainuun taloudelliset mahdollisuudet perustaa kouluja olivat heikot. 
Alue ja sen väestö oli köyhää. Kunnille oli suuri ponnistus täyttää kunnal-
lisasetuksen köyhäinhoitovelvoitteet. Kansakoulujen perustamiseen ei ollut 
enää varaa. Kainuun väestörakenteen heikkous oli myös se, että siellä oli hy-
vin vähän oppinutta väestöä ja säätyläistöä. Säätyläisten äänimäärät eivät riit-
täneet kuntakokouksissa koulujen perustamiseen. Myös kirkko suhtautui 
aluksi epäilevästi maallisen kansakoulun perustamiseen. Kainuun koululai-

                                                           
837 Soikkanen 1966, 113–114; Vilkuna 1953, 40–42.  
838 Heikkinen 1995, 98–99.  
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toksen kehittäminen oli pitkälti kuvernöörien vastuulla.839 Kuopion maalais-
kunnassa kansakoulujen perustaminen käynnistyi 1870-luvulla kuntakokouk-
sen toimesta ja alkuvaiheessa se oli säätyläisten aktiivisuuden ansiota.  

Isolauri toteaa Soikkasen ja Vilkunan tavoin, että Etelä-Pohjanmaalla 
kansakouluverkko oli harvempi kuin muualla Suomessa.840 Vuosisadan vaih-
teessa Alavudella olisi kuulunut asetuksen mukaan olla yhdeksän kansakou-
lua, mutta siellä oli vain neljä. Etelä-Pohjanmaalla aloitteet kansakoulujen 
perustamisesta tekivät papiston jäsenet. Päätökset kuitenkin tehtiin ja saatet-
tiin toimeen hitaasti. 1890-luvulla kansakoulu löytyi lähinnä kirkonkylästä. 
Kuopion maalaiskunnassa papisto keskittyi kirkon kansanopetuksen järjestä-
miseen. Koulut perustettiin kuntakokouksissa ja kyläkokouksissa, joissa 
talolliset olivat hyvin aktiivisia. Kirkon kansanopetuksen ja kansakoulun välit 
kehittyivät hyviksi. Kinkereillä kannustettiin vanhempia laittamaan lapsensa 
kansakouluun ja piispantarkastuksen yhteydessä kehuttiin kansakoulun toi-
mintaa.  

Isolaurin mielestä kansakoulujen perustamisintoa vähensi Etelä-Pohjan-
maalla se, että kansakoulujen johtokunnat olivat talollisvaltaisia. Jäsenillä ei 
ollut suurta kansakouluharrastusta, he suosivat kunnan menojen pysymistä 
pieninä ja katselivat kansakoulujen toimintaa talollisen silmin eli suosittivat 
kansakouluun talollisten lapsia. Talollisvaltaisuus näkyi kansakoulujen joh-
tokuntien koostumuksessa. Lukuvuonna 1890–1891 johtokunnissa oli kaksi 
torpparia eli yksi prosentti, ja 1900–1901 torppareiden määrä oli alle kaksi 
prosenttia.841 Kainuussa koulujen johtokuntien johto oli papiston hallussa. 
Johtokuntien puheenjohtajisto talonpoikaistui vasta vuosisadan vaihteessa.842 
Kuopion maalaiskunnassa koulujen johtokunnissa toimivat talolliset ja hei-
dän rinnallaan toimi tilattomia. Jynkän koulun johtokunta koostui kokonaan 
tilattomista.  

                                                           
839 Heikkinen 1995, 100–101, 164.  
840 Isolauri 1973, 59–60. Isolaurin väitöskirja käsittelee kansakoulunkäyntiä Etelä-Pohjanmaalla 

vuosina 1875–1921. Tutkimusta voi käyttää vertailuaineistona Kuopion maalaiskuntaa tut-
kittaessa Isolauri on tarkastellut kansakoulunkäyntiä yhteiskunnallis-taloudellisesta näkö-
kulmasta. 

841 Isolauri 1973, 68–71, 138, 144, 163. 
842 Heikkinen 1995, 166–167. 
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Etelä-Pohjanmaalla kansakoulusta muodostui korostetusti talollisten las-
ten koulu. Heitä oli yli puolet kaikista kansakoulujen oppilaista. Torpparit ja 
mäkitupalaiset lähettivät lapsiaan kouluun harvakseltaan.843 Kainuussa Palta-
niemen kansakoulussa oppilaat olivat sosiaaliselta taustaltaan lähinnä tilatto-
man väestön lapsia. Reilu kolmasosa oppilaista oli talollisten lapsia.844 Kuo-
pion maalaiskunnassa tilaton väestö otti kansakoulut omikseen. 

Isolauri arvioi, että kansakoulun muodostumista talollisten kouluksi li-
säsi syntyperältään talollisväkeen kuuluva opettajisto. Seminaarikasvatus oli 
myös korostetun kristillisisänmaallista. Tämä ei lisännyt torpparien, mäkitu-
palaisten ja näihin rinnastettavien väestöryhmien kiinnostusta kansakoulua 
kohtaan.845 Isolaurin teorian heikkous on se, että Itä-Suomessa kansakoulusta 
kehittyi tilattoman väestön koulu, vaikka opettajiston koulutus oli sama kuin 
Etelä-Pohjanmaalla.  

Kuopion maalaiskunta oli edistyksellinen kunta kansakoulujen perusta-
misessa, kun aineistoa verrataan Isolaurin väitöskirjatutkimukseen. Kuopion 
maalaiskunnan suurimpana erona oli kuntalaisten aktiivisuus perustaa kansa-
kouluja ja se, että aktiivisuus ei kiinnittynyt ihmisen sosiaaliseen taustaan. 
Ilmeisesti syrjäinen maalaiskunta sai ”myöhemmin liikkeelle lähtijän edun”. 
Itä-Suomen erilaisuus selittyy myös alueen sosiaalirakenteen kautta. Alueella 
eli runsaasti loisväestöä. Lisäksi sosiaalinen ja ekonominen raja pientilallis-
ten ja torppareiden välillä oli pieni. Vaurastuminen mahdollisti ihmisille so-
siaalisen kierron ylöspäin. Valtarakenteet olivat liikkuvat ja mahdollistivat 
ihmisten osallistumisen päätöksentekoon kuntakokouksessa ja kyläkokouk-
sissa. Kun kansakoulut tulivat täyttämään koulutusvajetta, ne vakiinnuttivat 
nopeammin paikkansa, eikä niitä koettu talonpoikien parissa turhana me-
noeränä.  

                                                           
843 Isolauri 1973, 77, 81. 
844 Heikkinen 1995, 136. 
845 Isolauri 1973, 72–73. 





281 

5 Kansakoulu – valtion, kunnan vai 
kansalaisyhteiskunnan saavutus? 
 

5.1 Paikallisten koulutuspoliittisten toimijoiden 
monitahoisuus 
 

Tutkimuksen tarkoitus on ollut selvittää, miten Kuopion maalaiskunnan kun-
takokoukset ja kyläkokoukset suhtautuivat keskushallinnon pyrkimyksiin 
ohjata kansakoulujen perustamista. Miten ihmiset ottivat keskushallinnon 
haasteen vastaan? Tarkastajien vuosikertomusten, sanomalehtiartikkelien, 
kuntakokousten, kyläkokousten ja kansakoulun johtokuntien pöytäkirjojen 
perusteella olen tutkinut kuinka ihmisten toiminta paikallisella tasolla ilmensi 
valtion tahdon noudattamista ja kansalaisyhteiskunnan rakentumista. 

Kansakoulujen perustamisen lähtökohta oli valtion tahto. Se ilmeni 
vuoden 1866 kansakouluasetuksessa ja vuoden 1898 piirijakoasetuksessa. 
Kansakouluasetuksessa kansakoulujen perustaminen maaseudulle jätettiin 
vapaaehtoiseksi ja vasta piirijakoasetuksessa kansakoulujen perustaminen 
tehtiin pakolliseksi. Monet kunnat hyödynsivät passiivista vaihtoehtoa. Lu-
kuvuonna 1870–1871 Kuopion läänissä oli 27 kuntaa ilman kansakoulua, ja 
niihin lukeutui myös Kuopion maalaiskunta, lukuvuonna 1882–1883 koulua 
vailla olevien kuntien määrä laski kuuteen ja lukuvuonna 1886–1887 kah-
teen.846 Viimeisinä oman kansakoulun perustivat Kuopion läänissä Rautavaa-
ra vuonna 1889 ja Rääkkylä vuonna 1892. Rääkkylän kansakoulun perusta-
mispäätöstä painostettiin niin kuvernöörin kuin senaatinkin taholta.847 Kuopi-
on läänin jokaiseen kuntaan perustettiin koulu vapaehtoisesti 1890-luvulla, 
mutta kuntien sisällä kouluverkko oli harva.  

Asetusten tavoitteet toteutuivat Kuopion maalaiskunnassa siten, että en-
simmäinen kunnan tukema kansakoulu aloitti toimintansa vuonna 1873. Täl-
löin oli ehtinyt kulua seitsemän vuotta kansakouluasetuksen voimaantulosta. 
Kun tarkastellaan kasankoulujen määrän kasvua alueella kymmenen vuoden 

                                                           
846 Alamainen kertomus Suomen kansakoulutoimen kehityksestä lukuvuosina 1865–1866 ja 

Suomen virallinen Tilasto, Kansanopetuksen tilasto 1872–1901. 
847 Soikkanen 1966, 330.  
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välein, 1870-luvulla perustettiin kaksi, 1880-luvulla viisi ja 1890-luvulla 
kymmenen koulua.848 

Kansakouluasetuksen heikkous maaseudulla oli koulujen perustamisen 
jättäminen vapaaehtoisuuden varaan. Kansakoulujen määrä lisääntyi vuoden 
1898 piirijakoasetuksen myötä.849 Vuodesta 1898 vuoteen 1907 mennessä 
uusia kansakouluja perustettiin 12. Kun Kuopion maalaiskunnan kansakoulu-
jen perustamista vertaa koko Kuopion läänin tilanteeseen, voi todeta Kuopion 
maalaiskunnan heijastaneen laajempaa kehitystä. Aluksi koulujen perustami-
nen oli hidasta, mutta se vauhdittui ratkaisevasti 1890-luvulla ja piirijakoase-
tus merkitsi varsinaista kansakouluaatteen läpimurtoa syrjäisessä Itä-Suo-
messa. Ilman piirijakoasetusta ja valtion puuttumista kansakoulujen perusta-
minen ei olisi lisääntynyt näin merkittävästi.  

 
Taulukko 23. Kansakoulujen määrän kasvu Kuopion läänissä ja Kuopion maalais-
kunnassa lukuvuosina 1865–1901 
 

Lukuvuodet Kansakoulut Kuopion 
läänissä 

Kansakoulut Kuopion 
maalaiskunnassa 

1865–1866 3 – 
1870–1871 10 1 
1875–1876 25 1 
1880–1881 51 1 
1885–1886 72 5 
1890–1891 99 9 
1895–1896 150 15 
1900–1901 219 19 

Lähde: Alamainen kertomus Suomen kansakoulutoimen kehityksestä lukuvuosina 1865–1866 ja 
Suomen virallinen Tilasto, Kansanopetuksen tilasto 1872–1901. Mahdollisesti kansakoulujen 
määrä oli lukuvuonna 1895–96 15 ja lukuvuonna 1900–1901 20. 

 
Keskeisenä toimijana kansakoulujen perustamisessa oli alueen kuntakokous. 
Se hyväksyi piirijaon ja perusti kansakoulukassan, josta myönnettiin avustuk-

                                                           
848 Rautatien koulu n:o 1 toimi vain pari vuotta. 
849 Lönnbeck 1877, 23–29, 66–67. Lönnbeck tarkasteli kansakouluasetuksen heikkouksia ja 

totesi suurimmiksi heikkouksiksi luottamuksen vapaaehtoiseen perustamiseen, opetussuun-
nitelman laajuuden ja kuntakokousten päättäjien vastustuksen, kun kyläkokouksissa halutaan 
perustaa kansakoulu.  
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set perustettaville kansakouluille. Kuntakokous piti koulujen kunnallisen 
rahoituksen tiukasti omassa päätösvallassaan. Kuopion maalaiskunnassa 
kansakoulujen perustaminen käynnistyi vuoden 1866 asetukseen sisältyneen 
vapaaehtoisuuden takia hitaasti. Alkuvaiheessa kuntakokouksen pitäytyminen 
neljässä piirissä toimi asetuksen vapaaehtoisuuteen luottavaa henkeä vastaan. 
Kuntakokous vastusti Hirvilahden ja Hiltulanlahden koulujen perustamista.  

Kuntakokouksen päättäjien koulutuspoliittinen ajattelu perustui käytän-
nön hyötyihin. Talollisille oli tärkeintä selviytyä kunnallishallinnon uudistuk-
sen tuomista velvoitteista. Kuntakokouksen ja kunnallislautakunnan johtami-
nen, valitusten teko ja niihin vastaaminen edellyttivät kirjoitus- ja lukutaitoa. 
Kuten aiemmin todettiin, kunnallisten johtotehtävien siirtymistä talonpoikien 
vastuulle hidasti juuri luku- ja kirjoitustaidon puute. Maatilojen toiminnan 
laajeneminen karjatalouteen ja metsätalouteen edellyttivät myös talollisilta 
kirjoitus- ja lukutaitoa. Maaseudulla kansanvalistuksen ja yhdistystoiminnan 
laajeneminen herättivät ihmisiä toimimaan ja vahvisti heidän säätyidentiteet-
tiään. Talollisten asenteet kansakoulujen perustamista kohtaan muuttuivat 
myönteisiksi. 

Säätyläiset olivat kunnan ensimmäisiä kansakouluaatteen kannattajia. 
He käynnistivät kansakoulujen perustamisen maalaiskunnassa. Kuntakokouk-
sessa he saivat päätöksensä voimaan käyttämällä äyreihin sidottua valtaa. 
Säätyläisille koulujen perustamisen syynä oli filantropia ja halu rakentaa 
kansallista identiteettiä. Useat säätyläiset tukivat taloudellisesti kouluja. He 
edistivät kansakouluaatetta kylissä. Säätyläiset perustivat myös yksityiskou-
luja Suovuun, Mustinlahteen ja Koivumäkeen. Maalaiskunnan kansakoulu-
verkko rakentui kunnan koulujen ja yksityisten kansakoulujen perustamisen 
avulla.  

Tilattomat eivät voineet osallistua kuntakokouksen päätöksentekoon, 
mutta he osallistuivat koulujen perustamiseen kylätasolla. Tilattomat suhtau-
tuivat myönteisesti kansakouluihin, sillä he näkivät koulun mahdollisuutena 
parantaa lastensa asemaa. He laittoivat lapsensa kouluun ja valvoivat lapsen-
sa koulunkäynnin säännöllisyyttä. Tilattomia perheitä tuskin houkutteli aja-
tus, että heidän lapsensa palaisivat sivistyneempinä isiensä ammattiin, kuten 
Snellman oli esittänyt. Heidän toiveenaan oli lapsen sosiaalinen nousu. Kuo-
pion maalaiskunnassa erityisesti tilaton väestö otti koulut omakseen. Useissa 
kouluissa oppilaiden enemmistö tuli tilattomista perheistä. 
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Kuopion maalaiskunnan väestö osallistui koulujen perustamiseen va-
paaehtoisen kansalaistoiminnan kautta. Kyläläiset järjestivät talkoita, arpajai-
sia, kyläjuhlia ja lahjoituskeräyksiä. Kansalaistoiminta oli hyvin organisoitua. 
Kyläkokouksissa perustettiin arpajaisten pitoa varten toimikunta, joka keräsi 
lahjoitukset kyläläisten parista ja valmisti arpomistapahtuman. Arpajaisten 
ympärille rakennettiin kyläjuhla, kuten Vehmasmäellä tapahtui. Tällaiseen 
toimintaan osallistuivat kyläläiset sosiaaliseen taustaan ja sukupuoleen kat-
somatta. Ihmiset kohtasivat toisensa tasa-arvoisina.  

Koulujen rakentaminen oli asetuksen perusteella kunnan tehtävä. Kunta 
antoi taloudellista tukea koulun perustamiseen. Koulupiiriin kuuluvilta ihmi-
siltä kerättiin koulujen rakennustarpeet lahjoituksina. Rakennustarpeita ja 
työvoimaa lahjoittivat niin vauraat isännät kuin heitä köyhemmät torpparit ja 
rengit. Osa koulun rakentamisesta saatettiin hoitaa myös talkootyöllä. Tällöin 
kyläläiset antoivat omaa työvoimaansa koulun rakentamista varten. Kyläläis-
ten järjestäytyminen ja osallistuminen tapahtui alkuvaiheessa säätyläisten 
ohjaamana. Viiveen jälkeen tehtävä siirtyi vauraille talollisille.  

Kuntakokous vapautti piirien perustamisen vuonna 1890 ja uusi piirija-
ko hyväksyttiin vuonna 1892. Piirijaon vapauttaminen lisäsi virinneen kansa-
laistoiminnan mahdollisuuksia. Kyläläisten innokkuus järjestää kyläkokouk-
sia ilmensi kansalaistoiminnan heräämistä ja edisti modernin kansalaisyhteis-
kunnan muotoutumista. Kokouspaikalle saapuneet ihmiset muodostivat yh-
teisen tahdon oman kansakoulun perustamisen puolesta. Yhä laajemmat väes-
töryhmät tulivat mukaan toimimaan kansakoulujen perustamisen puolesta ja 
osallistuivat perustettujen koulujen hallintoon. Piirijakoasetuksen myötä kan-
sakouluja ryhdyttiin perustamaan yhä köyhemmille alueille, mikä entisestään 
laajensi ihmisten osallistumismahdollisuuksia. 

Säätyläiset, talonpojat ja tilattomat kouluhankkeen edistäjät suhtautuivat 
myönteisesti kansakouluun. Ryhmien tavoitteet ja kouluihin kohdistetut toi-
veet olivat kuitenkin erilaiset ja ne olivat kiinnittyneet ryhmän sosiaaliseen 
asemaan. Ryhmien toiveita yhdisti se, että kaikkien päämäärä oli koulun pe-
rustaminen. Kaikki sosiaaliryhmät toimivat tasa-arvoisina yhteisen päämää-
rän puolesta ja kaikkien toiminta oli yhtä tärkeätä.  
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5.2 Kunnan kouluvalta suhteessa valtioon  
 

Suomessa kansakoulujen perustaminen oli valtiokeskeistä. Valtion lähtökohta 
oli yhteiskunnan velvollisuus järjestää kouluopetusta ja valvoa opetuksen 
laatua. Kansakoulun ylin hallinto, tarkastus ja opettajankoulutus rakennettiin 
keskushallintojohtoisesti. Kansakoulun tehtävä oli toteuttaa valtion päämää-
riä. Asetuksessa kansakoulu ymmärrettiin kunnan kouluksi sikäli, että sen 
perustaminen ja ylläpito tulivat kunnan vastuulle. Kansakouluasetuksen ta-
voite oli rakentaa yhtäläinen kansakouluverkko koko Suomeen.  

 
Valtiokeskeisyys oli tasa-arvon tae 

Peter Lindert esittää, että kansan kouluttaminen oli edistyneintä maissa, jois-
sa koulutuksen päätöksenteko oli hajautettu paikalliselle tasolle. Hänestä 
paikallisella tasolla pystyttiin parhaiten valitsemaan sitoutumisen aste vero-
varoin ylläpidettyihin kouluihin. Hän vertailee kansakoulujen perustamista 
Britanniassa ja Yhdysvalloissa toistensa vastakohtina. Britanniassa kansakou-
lujen perustaminen oli valtiokeskeistä ja tarkoin säädeltyä, kun Yhdysvallois-
sa se perustui paikalliseen demokratisoitumiseen.850  

Suomessa kansakoulujen perustaminen oli valtiokeskeisesti ohjattua ja 
valvottua. Lindertistä valtion säätämät lait ja valtionavut rajoittivat paikallista 
päätöksentekoa. Kuopion maalaiskunnan kannalta valtiokeskeisyyden etuina 
olivat kansakouluverkon laadullinen yhtäläisyys koko maassa sekä tasa-arvo 
köyhien ja vauraiden kylien kesken. Valtiokeskeisyyteen liittyi myös valtion-
apupolitiikka, mikä oli ratkaiseva tekijä kansakoulujen perustamisessa. Val-
tiokeskeisyydestä huolimatta kuntakokoukset, kyläkokoukset ja kansakoulu-
jen johtokunnat olivat erittäin tärkeitä vaikuttajia kansakouluverkon rakenta-
misessa. Ilman valtiokeskeisyyttä kansakouluverkko olisi saattanut jäädä pal-
jon harvemmaksi.  

Valtiokeskeisyys toteutui asetusten avulla. Miten vuoden 1865 kunnal-
lishallinnon uudistuksen tavoitteet soveltuivat vuosien 1866 ja 1898 kansa-
koulua koskevien asetusten velvoitteisiin? Ensin kunnille annettiin itsehallin-
to, mutta heti seuraavana vuonna itsehallinnon toimivaltaa perustaa ja valvoa 
kansakouluja rajattiin kansakouluasetuksella. Koulujen perustaminen oli tar-

                                                           
850 Lindert 2004, 88, 102–122.  
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koin keskushallinnon säätelemää ja koulujen toiminnan ohjaaminen oli kun-
nallishallinnon toimivallan ulkopuolella. Valtionapua saivat niin kunnan 
koulut kuin yksityiset koulut. Valtionavun vastaanottaminen lisäsi valtion 
kontrollia kuntaa kohti. Järjestely takasi sen, että valtion kontrolli ulottui 
myös yksityiskouluihin. 

Kunnallishallinnon uudistuksessa kunnille annettiin mahdollisimman 
laaja itsenäisyys, jotta kuntien vastuulle annetut tehtävät tulisivat parhaiten 
hoidetuiksi ja rahoitetuiksi. Kansakoululaitos muodosti kuitenkin poikkeuk-
sen. Kansakoulujen perustaminen oli muita kunnallisia hallintoaloja kiin-
teämmin valtion ohjauksen ja valvonnan alaisena. Valtio ei yleensä puuttunut 
kuntien organisaatioiden miehittämiseen, mutta maalaiskunnissa tarkastaja 
vahvisti kansakoulunopettajan valinnan.851 Kansakoululaitoksen hallinnon 
erityisasema suhteessa kuntakokoukseen näkyi siinä, että kuntakokous ei voi-
nut antaa sitovia toiminnallisia määräyksiä kansakoulujen johtokunnille. Joh-
tokunnan läheisin esimies oli tarkastaja. Kansakoulu toimi valtion ohjaukses-
sa, tarkastajan ja koulutoimen ylihallituksen valvonnassa. Koulun johtosään-
nöt, työjärjestykset, oppikirjat ja koulurakennukset edellyttivät tarkastajan 
vahvistusta. Keskushallinnolle alistettavat asiat perustuivat vielä valtion ta-
holta laadittuihin malleihin. Mikäli alistettava asia ei ollut mallin mukainen, 
päästöstä ei vahvistettu. Keskushallinto oli kansakoulujen toiminnan ohjaa-
misessa kuntaa vahvemmassa asemassa.  

 
Koulujen perustaminen kehitti kunnallishallintoa 

Kansakouluasetuksen toteuttaminen ei olisi ollut mahdollista ilman kunnal-
lishallinnon uudistusta. Uudistus selkeytti päätöksentekoa, organisaatioita, 
valtasuhteita, rahoitusta ja paransi valitusmahdollisuutta. Se tasapainotti 
keskus- ja paikallishallinnon suhdetta. Kansakoulujen perustaminen kehitti 
kunnallishallintoa. Se rakensi toimivan kunta- ja piirihallinto-organisaation. 
Tällaista kehitystä ei vuoden 1866 kansakouluasetusta säädettäessä osattu en-
nakoida. Toimivan kunnan kehittyminen edisti kansalaisyhteiskunnan raken-
tumista. 

                                                           
851 Kuopion itäisenpiirin kansakoulun tarkastaja. Kuntien ja koulujen viranomaisten kirjeet, 

kunnat: Juankoski, Kaavi, Karttula, Kuopion maalaiskunta ja Muuruvesi 1886–1919. Ha-
minalahden kansakoulu 16.7.1893; Hirvilahti 12.2.1899; Haminalahden 10.7.1898; Ha-
minalahden 2.7.1893; Kasurila 8.7.1905. KU.PI.KA.TA.ARK.JOMA. 
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Kuopion maalaiskunnassa vuoden 1866 asetus ei aiheuttanut aluksi 
minkäänlaisia toimia. Vasta vuonna 1870 kuntakokous otti asialistalleen 
kansakoulujen perustamisen, niiden rahoituksen ja ylläpidon järjestämisen.852 
Asia päätettiin vuonna 1872. Kylien innostus saada oma kansakoulu rikkoi 
kuntakokouksen suunnitelman, jonka mukaan kansakoulujen perustaminen 
olisi tapahtunut hallitusti kuntakokouksen johdolla. Vuonna 1890 kuntakoko-
us joutui vapauttamaan koulupiirien muodostamisen. Tämä merkitsi, että 
vuoden 1898 asetus ei varsinaisesti avannut Kuopion maalaiskunnassa padot-
tuja tarpeita kansakoulujen perustamiseen. Vasta piirijakoasetus kiihdytti 
kansakoulujen käynnistämistä, koska kunnan piti jakaa alueensa koulupiirei-
hin kouluikäisten lasten lukumäärän mukaan ja valvoa koulujen perustamista 
piireihin. Piirijakoasetus paransi erityisesti pienten, köyhien ja syrjäisten 
kylien mahdollisuuksia saada oma kansakoulu. Kansakouluasetus ja piirija-
koasetus käynnistivät kansakoulujen perustamisen ja tasa-arvoistivat koulu-
jen perustamisprosessia varakkaiden ja köyhien kylien kesken. 

Kuopion maalaiskunnan kuntakokouksen päätöksenteon tasolla kes-
kushallinnon puuttumista ja kontrollia ei koettu hankalaksi. Ilmeisesti kont-
rolli ei mennyt liian pitkälle. Kuntakokous hidasteli vuosia kansakoulukassan 
perustamisessa ja alueen jakamisessa kansakoulupiireihin. Se ei kuitenkaan 
hidastelemalla rikkonut asetuksen velvoitteita. 

 
Kyläkokoukset hakivat turvaa keskushallinnosta 

Kuntakokouksen ja keskushallinnon vastakkaisuus ilmeni kansakoulujen 
perustamisessa siten, että kyläkokouksista valitettiin kuvernöörin oikeuteen. 
Konfliktit keskittyivät lähinnä kuntakokouksen ja kyläkokousten välille, ei 
niinkään keskushallinnon ja kuntakokouksen välille. Kyläkokous tukeutui 
keskushallintoon saadakseen apua kuntakokousta vastaan. Kun kyläkokous 
kannatti koulun perustamista, mutta kuntakokous ei hyväksynyt hanketta eikä 
suostunut antamaan taloudellista tukea koulun perustamista varten, kyläko-
kous tukeutui keskushallinnon apuun. Se yritti painostaa keskushallinnon 
kautta kuntakokousta lieventämään ratkaisuaan tai perustamaan uuden koulu-
piirin.853  

                                                           
852 Nämä tiedot löytyvät sivuilta 134–144. 
853 Nämä asiat löytyvät sivuilta 140–262. 
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Valtion ja kunnan vastakkaisuus ilmeni, kun kansakoulua perustettiin 
Kurkiharjun piiriin. Kuntakokous muutti kansakoulun paikan Vaajasaloon, 
mikä oli vastoin kuntakokouksen kuvernöörillä hyväksyttämää piirijakoa. 
Kurkiharjulaiset valittivat kuntakokouksen toiminnasta kuvernöörille. Kuver-
nööri M.A. Bergh totesi kuntakokouksen menetelleen laittomasti, kun se 
vaihtoi koulunpaikkaa. Kuntakokouksen olisi pitänyt ensin muuttaa piirijakoa 
ja saada sille kuvernöörin virallinen vahvistus. Vasta tämän jälkeen kuntako-
kous olisi voinut perustaa kansakoulun Vaajasaloon.854 Ryönän kansakoulun 
perustamisen yhteydessä kuntakokous ei maksanut koululle lupaamaansa 
tukea, joten Ryönän kansakoulun johtokunta valitti kuntakokouksen toimin-
nasta kuvernöörille. Kuntakokous perusteli laiminlyöntiään sillä, että kunta-
kassassa ei olut rahaa eikä veronkantoa vielä ollut toimitettu. Litmanniemen 
koulupiirin ja Mustinlahden yksityiskoulun riidassa, pitikö kartanon osallis-
tua myös koulupiirin rahoittamiseen, kuvernöörin oikeus tuki kartanon mah-
dollisuutta keskittyä yksityiskoulun ylläpitoon. Keskushallinto rajoitti näin 
kunnallista itsehallintoa.  

Keskushallinto tarjosi kylille apua kuntakokousta ja sen perustamia pii-
rejä vastaan. Kuopion maalaiskunnassa kuntakokous oli taho, joka pyrki 
rajoittamaan kansakoulujen perustamista. Kuopion maalaiskunnassa kylien 
asukkaat valittivat kuvernöörin oikeuteen saadakseen muutoksen kuntakoko-
uksen, koulun johtokunnan tai piirikokousten kansakouluja koskeviin päätök-
siin. Kuopion maalaiskunnassa valitukset koskivat kansakoulujen perustamis-
ta, sijaintia, piirijakoja ja rahoituksen järjestämistä. 

Kouluylihallitus päätti, oliko kansakoulua johdettu asetuksen mukaises-
ti. Siihen ottivat yhteyttä tarkastajat ja opettajat. 

  
Valtio valvoi kunnan kouluopetusta 

Keskushallinto kontrolloi kansakouluasetuksen toteuttamista maaseudulla 
kahdella tavalla, valtionavun ja tarkastajien avulla. Vuoden 1866 asetus jakoi 
kansakoulun valvonnan koulun johtokunnan, tarkastajan ja kouluylihallituk-
sen kesken. Tarkastajalaitoksen kehittyminen tehosti entisestään tarkastus-
toimintaa. Kansakoulun toiminnasta vastasi johtokunta. Tarkastaja ei kuiten-
kaan voinut asettaa johtokunnan jäseniä vastuuseen, vaikka he olisivat rikko-

                                                           
854 Kuvernöörinvalitus 1905/114. KU.LÄH.ARK.JOMA. 
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neet asetusta, kuten Kasurilan johtokunnan kohdalla tapahtui. Tarkastajan 
tukena toimi kouluylihallitus. Kouluylihallitus valvoi kansakoulujen yhtäläi-
siä oppisisältöjä. Seminaareissa toteutettu kansakoulunopettajien koulutus oli 
myös tae opetuksen yhteisistä periaatteista. Kouluylihallituksen palvelukses-
sa oleva tarkastaja seurasi opettajien työtä ja oppilaiden vuositutkintoja. 

Merkittävin valtion valvontamuoto, joka kohdistui kansakouluihin, oli 
valtionavun maksaminen. Valtio tuki koulujen perustamista myöntämällä 
opettajan palkkaamista varten valtionapua. Avun saanti edellytti, että johto-
kunta huolehti opettajan pätevyysvaatimusten täyttymisestä. Lisäksi valtion-
avun saaminen edellytti, että alle kouluikäisten lasten opetus oli alueella 
järjestetty. Kansakouluun pääsy edellytti lapselta tietyt perustaidot. Kansa-
kouluasetuksessa kansakouluopetus oli rakennettu kotiopetuksen varaan. Mi-
käli koti laiminlöi velvollisuutensa, alkuopetus oli järjestettävä muutoin. Ase-
tus ei kuitenkaan määritellyt sitä kenenkään velvollisuudeksi eikä edellyttä-
nyt kirkon ottavan vastuuta kotien laiminlyönneistä. Valtionavun ehto oli se, 
että kunta selvitti kuinka alueen lasten opetus on järjestetty. Ehto ei ollut 
vähäinen, sillä lasten alkuopetuksen tasonvaihtelut olivat merkittävät.  

Valtio kustansi opettajakoulutuksen, kansakoulujen ylimmän hallinnon 
ja kansakoulujen tarkastuksen. Tämän lisäksi valtio maksoi osan opettajien 
palkkamenoista. Palkkoihin kohdistettua tukea kutsuttiin valtionavuksi. Li-
säksi syrjäiset alueet saivat harkinnanvaraisia lisätukia. Valtion osallistumista 
kansakoulujen kustannusten kattamiseen selittää kansakoulun tärkeä tehtävä 
kansalaisten kasvattajana ja valtion halu palkita aktiivisia kuntia. 1800–1900 
-luvun vaihteessa kuntien saamasta valtion avusta peräti 75 prosenttia suun-
tautui kansakouluille, joten kansakoulujen edistäminen oli valtiolle tärkeä 
asia. Valtionapu oli ratkaiseva tekijä siinä, että Kuopion maalaiskuntaan pe-
rustettiin kansakouluja.  

Alkujaan kansakoululaitosta ei suunniteltu koko kansan pohjakouluksi, 
joten sen aiheuttamiin kustannuksiin ei ollut kiinnitetty suurta huomiota. 
Kansakoulujen lukumäärän lisääntyminen ja tarkastajien ja opettajien määrän 
kasvu lisäsivät kustannuksia ja kasvattivat myönnettävien valtionapujen mää-
rää. Valtiolla ei koskaan ollut tavoitteena vastata kaikista kansakoulun aiheut-
tamista kuluista. Rasite olisi ollut liian suuri. Valtiopäiväpäättäjien ristiriitai-
set mielipiteet valtion kustannusten kasvusta perustuivat siihen, että koulu-
verkon laajuudesta ja tiheydestä ei päätetty tarkasti ennen vuotta 1898. Kun-
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tien aktiivisuus perustaa alueelleen useampia kouluja koettiin valtiopäivä-
päättäjien taholla jopa hyötymishaluksi. Valtion tukia ryhdyttiin rajoittamaan 
siten, että kuntaan rakennettaisiin vain yksi koulu. Tuen rajoittaminen ei 
ilmennyt Kuopion maalaiskunnan kohdalla, sillä rajoituksista keskusteltiin 
vuonna 1872 ja tuolloin perustettiin maalaiskuntaan vasta ensimmäistä kan-
sakoulua. 

Koulut rakennettiin pitkälti paikallisen väestön eli piiriläisten kustan-
nuksella. Piiri otti lainaa koulun rakentamista varten ja pyysi kunnalta tukea 
kansakoulun perustamiseen. Aina kunta ei suostunut avustamaan kansakou-
lun perustamista, kuten tapahtui Koivumäen kansakoulun perustamisen yh-
teydessä. Hirvilahden koulu sai puolitetun tuen vasta pitkällisen prosessin 
jälkeen. 

Oliko kansakoulu valtion vai kunnan koulu? Edustajien valtiopäiväpu-
heenvuorot liittyivät huoleen valtion menojen kasvusta, ja valtiopäiväaloitteet 
ilmensivät ristiriitaa valtion ja kunnan taloudellisen vastuun jaossa. Säätyjen 
sisäisissä keskusteluissa korostui kunnan rooli kansakoulujen perustajana, ja 
kansakouluista päättäminen haluttiin enenevästi jättää kunnan omaan harkin-
tavaltaan. Useat valtiopäiväedustajat ilmaisivat pelkonsa, että jos valtio vas-
taisi enenevästi opettajien palkkauksesta, opettajat kokisivat olevansa valtion 
virkamiehiä ja he irrottautuisivat kunnan toiminnasta. Opettajat haluttiin pitää 
kunnan työntekijöinä, ja lisäksi kunnille haluttiin antaa suurempi vastuu opet-
tajien palkanmaksussa. Edustajat korostivat kunnan roolia ideologisin ja 
taloudellisin periaattein. Tällaiset aiheet eivät esiintyneet kuntakokousten 
pöytäkirjamerkinnöissä.855  

Valtio halusi kansakoulujen perustamisen kunnan tehtäväksi. Valtion-
avulla se pyrki madaltamaan kunnan kynnystä perustaa kansakoulu alueel-
leen. Valtiolla ei olisi ollut taloudellisia resursseja vastata kaikista koulujen 
perustamiskustannuksista. Lisäksi sillä ei olisi ollut mahdollisuuksia innostaa 
kuntalaisia ja ohjata kansakoulujen perustamista. Valtio ei olisi voinut sitout-
taa ihmisiä toimimaan vapaaehtoisesti koulujen perustamisen puolesta. Ih-
misten sitoutuminen kansakouluhankkeen edistämiseen omassa kunnassaan 
ja kylässään mahdollistui kunnallisen itsehallinnon ja spontaanin järjestäyty-
misen avulla. Kunnan asema oli merkittävä kansakoulujen perustamisessa, 

                                                           
855 Nämä tiedot löytyvät sivuilta 79–82. 
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mutta se ei tehnyt kansakoulusta kunnan koulua. Koulun oppisisällöt ja toi-
minnan ohjaaminen pysyivät tiukasti keskushallinnon otteessa.  

 
 

5.3 Kunnan päättäjätason rakenne ja vallankäyttö 
 

Kuntakokous oli ylin päätöksentekoelin kunnassa. Sen päätöksentekoon osal-
listuivat äänioikeutetut, ja äänioikeus perustui veronmaksuun. Tämä merkitsi, 
että päätösvalta oli maata omistavilla talonpojilla ja säätyläisillä. Äänioikeu-
tetut eivät olleet kuitenkaan keskenään tasa-arvoisessa asemassa, sillä heidän 
äänimääränsä laskettiin heidän maksamansa äyrimäärän mukaan. Alkuaikoi-
na Kuopion maalaiskunnassa erityisesti säätyläiset suurine äänimäärineen 
jyräsivät talonpojat päätöksenteossa. Kuntakokouksessa talonpojat ryhmittyi-
vät säätyläisiä vastaan. Vasta kansakoulujen perustaminen toi muutoksen 
ryhmittymien perusteisiin. Säätyvastakohtaisuuden sijasta ryhmittyminen al-
koi tapahtua kansakouluun suhtautumisen perusteella. Kuntakokouksen ryh-
mittymät muodostuivat sillä perusteella ketkä olivat kansakoulujen perusta-
misen puolesta ja ketkä olivat perustamista vastaan.856 Tämä ilmeni kokouk-
sissa, joissa perustettiin maalaiskuntaan neljä piiriä ja joissa pyydettin tukea 
piirijaon ohi meneville kouluille. 

Kuopion maalaiskunnassa talonpoikien aktivoitumisen voidaan katsoa 
tapahtuneen, kun talonpoikien osallistuminen ei ollut enää ”herrojen ehdotus-
ten” vastustamista, vaan omien aloitteiden esittämistä. Talonpoikien myön-
teisyys kansakoulujen perustamista kohtaan kasvoi 1880-luvulla. Maatalou-
den koneistuminen ja laajeneminen karja- ja metsätalouteen edellyttivät talol-
lisilta uusia taitoja. Kun taloudellinen kehitys vaurastutti talonpoikaistoa, se 
vahvisti säädyn identiteettiä ja tietynlaista oppineisuutta ryhdyttiin pitämään 
myös osana säädyn identiteettiä. Halilan mukaan maaseudulla talollisten 
keskuudessa kansakoulu alettiin nähdä mahdollisuutena nostaa perintönä 

                                                           
856 Soikkanen 1966, 164–265, Talonpoikien ärtymys kunnallisen elämän piirissä purkautui 

”herrojen” aloitteiden vastustamisena. Säätyläisten parissa vaikuttivat voimakkaasti suoma-
laiskansalliset ja kansanvalistukselliset aatteet. Talonpojat olivat puolestaan omaksuneet pe-
rinteelliset konservatiiviset katsomukset, jolloin uudet, muutoksia tuovat ja yhteisiä rasituk-
sia lisäävät aloitteet olivat pahasta. 



292 

kulkevan tilan arvoa. Talollisille lasten lähettäminen kansakouluun oli kult-
tuurivelvollisuus, mutta tilattomille lapsille ylellisyys.857  

 
Talonpoikien asema vahvistuu 

Kuntakokousten päätöksenteko oli aluksi vahvasti säätyläisten hallinnassa, 
mutta hiljalleen talonpojat saivat päätöksenteossa vahvemman aseman. Vai-
kutusvalta keskittyi kuitenkin vauraiden isäntien haltuun. Vuonna 1901 kun-
nan luottamustoimissa oli 53 henkilöä, ja näistä 49 oli maanviljelijöitä tai 
tilanhoitajia. Heidän tilansa olivat usein kunnan suurimpia.858  

Ensimmäiset talolliset, jotka kääntyivät kansakouluaatteen tukijoiksi 
säätyläisten rinnalle, pyrkivät järjestämään kunnan kansakoulun omaan ky-
läänsä. Kun maalaiskunta päätettiin jakaa neljään koulupiiriin, pöytäkirjan 
todistajina olivat Aron Väänänen, talollinen Kehvosta ja Petter Miettinen, 
talollinen Vehmersalmesta. Kehvoon tuli kunnan kustantama pohjoisen piirin 
kansakoulu ja Vehmersalmeen eteläisen piirin kansakoulu.859 

Kuopion maalaiskunnassa vauraiden alueiden talollisilla oli suurempi 
vaikutusvalta kunnan päätöksenteossa kuin syrjäisten seutujen talollisilla. 
Vauraat talolliset saattoivat käynnistää itse kansakouluhankkeen ja anoa 
myöhemmin uudelleen tukea kunnalta. He oppivat nopeasti käyttämään kun-
nallista hallintoa tuottamaan heille itselleen mieluisia ratkaisuja. Köyhien 
syrjäkylien talollisten asemaa heikensi se, että ne olivat hyvin riippuvaisia 
kunnan tuesta omalle kansakouluhankkeelleen. Köyhät alueet eivät kyenneet 
ilman kunnan vahvaa taloudellista osallistumista perustaman kansakouluja 
eikä alueen talollisilla ollut äyrien takaamaa vahvaa päätösvaltaa kuntakoko-
uksessa. Vuoden 1898 piirijakoasetuksen suurin merkitys oli se, että asetus 
pakotti kunnallisen päätöksenteko järjestelmän antamaan päätöksiä, joissa 

                                                           
857 Halila 1949 II, 50–51; Huuhka 1955, 55. 1890-luvulla useimmissa pitäjissä suuri osa talon-

poikaisväestöä oli jo kansakoulun kannalla. Kansakouluaate ei muodostanut enää ryhmitty-
miä. Talonpoikaisoppilaiden luku kasvoi 1870-luvulta lähtien. Talonpojan lasten koulun-
käynti ei kuitenkaan ollut yleinen tapa. Useimmiten talonpojat olivat vielä syvästi kiinni pe-
rinteessä, että isän ammatti siirtyi pojalle eikä siihen tarvittu koulua. Kun maaseudun väes-
töpaine alkoi purkautua muuttona kaupunkeihin ja maastamuuttona, se innosti mukaansa ti-
lallisten lapsia. Valistuneen maatalousväestön paheksunta kohdistui näihin muuttajiin. Jäm-
sän kuntakokous päätti vuonna 1892 osoittaa paheksumista julkaisemalla niiden talollisten 
nimet, jotka eivät laittaneet lapsiaan kansakouluun. Päätöksessä ei puhuttu lainkaan tilatto-
mien lapsista. 

858 Pirinen Kauko, esitelmä Sisämaan kaupungista tie Eurooppaan. MM.ARK.KKA. 
859 Nämä tiedot löytyvät sivuilta 140–262. 
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otettiin huomioon köyhien ja vauraiden alueiden tarpeet tasapuolisesti. Köy-
hille alueille perustettavat kansakoulut testasivat kunnallisen päätöksenteon 
tasapuolisuutta.  

Piiritasolla kansakoulujen perustamisessa vastakkainasettelua syntyi kir-
konkylän ja syrjäseudun välille. Varakkaat ja köyhät kylät, kylien keskusalu-
eet ja rajaseudut joutuivat vastakkain kilpailtaessa kansakoulujen perustami-
sesta. Vastakkaisuus ilmeni kylien kilvoitteluna kansakoulun saamiseksi 
omaan kylään. Kuntakokouksen pöytäkirjaan merkitystä keskustelusta ilme-
nee, että kansakoulu haluttiin rakentaa kirkonkylään lähelle talollisia ja hei-
dän lapsiaan. Tällöin syrjemmällä asuvat talonpojat eivät halunneet osallistua 
koulun rakentamiskustannuksiin. Syrjemmällä asuvat eivät kokeneet kirkon-
kylän kansakoulua omaksi asiakseen. Kansakoulua ei välttämättä vastustettu 
sen kustannusten takia, vaan sen sijainnin takia.  

 
Kuntakokouksen päätöksenteko oli lainmukaista 

Päätöksenteko kuntakokouksissa tapahtui järjestyneesti. Kuopion maalais-
kunnassa kuntakokous kutsuttiin koolle. Kokouksesta ilmoitettiin etukäteen 
julkisesti esimerkiksi jumalanpalveluksen yhteydessä. Päättäjien osallistumi-
nen kokoukseen oli vapaaehtoista. Kokouksessa käsiteltävät asiat ja päätökset 
tehtiin lakia noudattaen ajan käsityksiä edustavan kunnallisen demokratian 
puitteissa. Kuntakokous järjestäytyessään valitsi puheenjohtajan. Kansakou-
lujen perustamisen maalaiskunnassa käynnisti vuonna 1870 puheenjohtajana 
toiminut säätyläinen Edvin Nylander. Puheenjohtaja esitteli päätettävän asian 
ja kokousväki keskusteli. Kuntakokouksessa päätös syntyi keskustelun perus-
teella tai siitä äänestettiin. Eniten ääniä saanut ehdotus tuli kokouksen pää-
tökseksi.860  

Hyvän esimerkin kuntakokouksen järjestäytyneestä toiminnasta antaa 
komiteatyöskentely. Kiistanalaiset asiat, perinpohjaisesti selvitettävät asiat ja 
yleensä päätökset, joille tarvittiin yhteisön laaja tuki, siirrettiin kuntakokouk-
sessa perustettujen komiteoiden ratkaistaviksi. Komiteat olivat osa ajan käsi-
tyksiä edustavaa kunnallista demokratiaa ja päätöksentekoprosessia. Kansa-
koulujen perustamisessa komiteatyöskentelyä käytettiin yleisesti. Maalais-
kunnan kansakoulukomitean jäseniksi valittiin vuonna 1871 puheenjohtaja 

                                                           
860 Nämä tiedot löytyvät sivuilta 134–144. 
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Nylander, kirkkoherra A.F. Granit, rehtori Therman, talollinen Erik Väänä-
nen Kehvosta ja talollinen Henrik Räsänen Vehmersalmesta. Vastaavaa me-
nettelyä käytettiin niin vuoden 1892 piiriajon uusimisessa kuin vuoden 1898 
asetuksen toimeenpanossa.  

Kuntakokouksen päätöksenteossa oli heikkouksia. Päättäjien jääviyttä ei 
ilmeisesti huomioitu kovin tarkkaan. Päätöksenteon tasapuolisuudesta antaa 
erikoisen kuvan kuntakokouksen valintaprosessi, jossa Vehmasmäki valittiin 
kansakoulupaikaksi. Valintaprosessia varten kuntakokouksessa perustettiin 
komitea, johon kuuluivat jäseninä säätyläiset Nylander, Wiik ja Ranin. Komi-
tea sai päättää rakennetaanko kunnan koulu Hirvilahteen, Pellesmäkeen vai 
Vehmasmäkeen. Jokaisesta kylästä luvattiin antaa koululle maalahjoitus. Ko-
mitea päätyi suosittamaan Vehmasmäkeä, ja kuntakokous vahvisti päätöksen. 
Koulun johtokunnan jäseniksi valittiin myöhemmin komitean jäsenet Nylan-
der, Wiik ja Ranin. Toisessa tapauksessa komiteatyöskentelyyn turvauduttiin, 
kun Kurkiharju ja Vaajasalo halusivat perustaa omat koulupiirinsä. Tässä 
prosessissa ihmetystä herättää se, oliko komitealla valta tehdä kuntakokouk-
sen enemmistön mielipiteestä eroavia ratkaisuja. Asiaa tutkinut komitea eh-
dotti kuntakokoukselle kahden piirin muodostamista ja kansakoulujen perus-
tamista molempiin piireihin. Kuntakokous ei hyväksynyt päätöstä. 

Kun Kuopion maalaiskunnassa ryhdyttiin perustamaan kansakouluja, 
päätös kohtasi ensin vastustusta kuntakokouksen talonpoikaisosallistujissa. 
Yhteenotot saattoivat olla kiivaitakin. Kuopion maalaiskunnassa tilanne jäi 
riitelyyn, mutta Pohjois-Karjalan Rääkkylässä vuoden 1889 kuntakokoukses-
sa kansakoulun vastustajat hyökkäsivät kokouksen puheenjohtajan kimp-
puun.861 Kuntakokouksessa riideltiin koulujen rakennuspaikoista ja piirijaon 
ulkopuolelle perustettavien koulujen tuesta. Ensimmäisen kiinteän koulura-
kennuksen perustaminen Kasurilaan synnytti kuntakokouksen osallistujien 
keskuudessa riidan. Haapalahden kansakoulun johtokunnan ehdotus koulun 
rakennuspaikasta hyväksyttiin kyläkokouksessa, mutta kuntakokouksessa 
paikkaa pidettiin huonona. Nylander halusi hyväksyttää Kasurilan koulun 
perustamisen nopeasti kyläkokouksessa ja kuntakokouksessa? Ilmeisesti 
kuntakokouksessa piili vaara, että siellä torjutaan maalaiskunnan ensimmäi-
sen kiinteän kansakoulun rakentamisen.  

                                                           
861 Soikkanen 1966, 265. 
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Kuntakokouksissa ristiriitaa synnyttivät kouluille myönnettävät tuet. 
Osallistujien väittely oli kiivasta erityisesti silloin, kun koulu haluttiin perus-
taa piirijaosta poikkeavasti. Näin tapahtui Hirvilahden kansakoulun perusta-
misen yhteydessä. Kuntakokouksen jäsenistä osa vastusti Hirvilahden kansa-
koulun tukemista. Hirvilahti oli talollisvaltainen kylä ja kansakouluhankkeen 
toteuttajina olivat talonpojat. Koulu perustettiin ilman säätyläisten tukea. 
Kuntakokouksessa vastustettiin myös tuen antamista Haminalahden kansa-
koulua varten. Molemmissa tapauksissa vastustajat taipuivat antamaan vähin-
tään osan tuesta kouluille.  

Mikäli kuntakokouksen päätöksenteossa ei saavutettu yksimielisyyttä, 
kokouksessa äänestettiin. Eniten ääniä saanut ehdotus tuli kokouksen päätök-
seksi. Kokouksen päätökseen tyytymättömät, jotka epäilivät virhettä päätök-
senteon laillisuudessa, saattoivat valittaa asiasta kuvernöörin oikeuteen. Tä-
hän päivään verrattuna silloisen kunnallisen demokratian heikkous oli se, että 
äänioikeus ja äänimäärä perustuivat henkilön sukupuoleen ja varallisuuteen. 

 
Valitustie turvasi kuntakokousten laillisuuden 

Kuopion maalaiskunnan lähikunnasta, Maaningalta, löytyvä tapaus tarjoaa 
vertailukohdan, millaista epäluuloa kohdistui kuntakokousten vallankäyttöön. 
Kuvernöörille tehtiin vuonna 1888 valitus Kuopion kihlakunnassa sijaitsevan 
Maaningan kunnan päätöksestä rakentaa kansakoulu Pöljän kylään. Valituk-
sessa anottiin kuntakokouksen päätöksen kumoamista. Kun valitusta vertaa 
vuonna 1870 Kuopion maalaiskunnan kuntakokouksen kansakoulujen perus-
tamisesta tehtyyn valitukseen, huomaa yhtäläisyydet, vaikka aikaero oli 18 
vuotta.  

Maaningan valitusprosessista ilmenevät myös kuntakokousten jäsenten 
riitaiset suhteet, sillä kuntakokous lähetti kaksi vastinetta valitukseen. Johan 
Tuomisen vastineessa yhdyttiin valitukseen, jonka mukaan kansakoulun 
perustaminen oli turhaa ja päätös tuli kumota. Johan Kyyhkysen vastineessa 
selitettiin, että kokous oli kuulutettu kolmena sunnuntaina kirkossa, ja 24. 
1.1888 pidetty kokous oli tuolloin todettu lailliseksi. Koulusta oli päätetty 3 
900 ¼ äänellä ja 49 ½ ääntä oli vastustanut koulua, joten Maaningan kunta-
kokouksen päätös oli laillinen. Ongelma oli kuitenkin se, että Kyyhkysen ase-
ma vastineen antajana ei ollut laillinen. Kuntakokouksessa oli äänestetty vas-
tineen antajasta ja Tuominen oli saanut 396 1/8 ääntä, kun taas Kyyhkynen 
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oli saanut vain 321 ¾ ääntä. Kyyhkynen selvitti, että Johan Tuominen oli 
kuntakokouksessa koulun vastustajien äänin valittu antamaan kuvernöörille 
valituksen vastine. Sen tähden vastine ei ollut hänestä oikeutettu. Lisäksi 
Tuominen oli liian läheistä sukua valittajalle.862  

Kuvernöörille tehtyjen valitusten tarkoitus oli saada tehty päätös kumot-
tua tai järjestää uusi kokous. Valittajat perustelivat päätöksen lainvastaisuutta 
kuulutuksen puutteellisuudella: ihmisillä ei ollut tietoa saapua päättämään 
asiasta kuntakokoukseen, kokousilmoitus oli luettu kirkossa, jonne ei kovien 
pakkasten takia menty tai oli valinnut kelirikkoaika. Toinen tavanomainen 
kumoamisperuste oli äänestämiseen liittyneet virheet. Valitusprosessit kerto-
vat, kuinka heikosti ihmiset ymmärsivät tuolloin vallinneen kunnallisen pää-
töksentekoprosessin. Kuntakokouksen päättäjät eivät ymmärtäneet oman 
osallistumisensa tai poisjääntinsä merkitystä, vaikka vuonna 1888 oli kulunut 
jo 23 vuotta kunnallishallinnon uudistuksesta. Kunnallista päätöksentekojär-
jestelmää ei aina koettu välineeksi kehittää kuntaa pitkällä ajanjaksolla, vaan 
talollisten osallistuminen kuntakokoukseen keskittyi edelleen uusien menojen 
vastustamisiin.  

Valitusprosessiin kuului se, että kuvernöörin oikeus pyysi valitukseen 
vastineen kuntakokoukselta, ja usein vastineen lisäksi pyydettiin lausuntoja 
piirin kansakouluntarkastajalta. Kuntakokous valitsi keskuudestaan vastineen 
antajan. Mikäli vastineen antajaa ei voitu valita yhteisymmärryksessä, vasti-
neen antaja päätettiin äänestämällä. Valitustie oli laillisuuden tae, mutta usein 
valitusprosessissa, joko tietoisesti tai tahallisesti laillista päätöstä yritettiin 
kumota kyseenalaisin tavoin. Maaningalla kansakoulun puolustajat yrittivät 
mitätöidä Tuomisen aseman vastineen antajana ilman laillisia perusteita. 
Kuopion maalaiskunnasta tehdyt valitukset kansakouluasiassa keskittyivät 
kansakoulujen rakentamista koskevien päätösten kumoamiseen tai kansakou-
lulle päätetyn rakennuspaikan kumoamiseen.  

Kuntakokouksen päätöksenteon ulkopuolella oli suurin osa kuntien 
asukkaista eli tilaton väestö. Tilattoman väestön suhtautumista kansakoului-
hin voidaan pitää yhtenä kansakoulun edustaman modernisaation mittarina. 
Kuopion maalaiskunnassa tilaton väestö osallistui yhä enemmän kansakoulu-
jen perustamiseen, rakentamiseen ja toiminnan järjestämiseen kylä- ja piiri-
kokouksissa. Lähes kaikissa kouluissa tilattoman väestön lasten määrä kas-

                                                           
862 Kuvernöörin valitus No 22/1888 Pöljän kansakoulun rakentaminen. 
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voi, ja lopulta he muodostivat oppilaiden enemmistön. Tämä tarkoitti sitä, 
että tilattomat perheet sitoutuivat lastensa koulunkäyntiin. 

Kuntakokous organisoi päätöksenteon ja teki päätöksistä virallisia. Pää-
töksiin pystyttiin hakemaan muutosta vain valitusprosessin kautta ja tällöin-
kin piti yksilöidä, miten päätöksen teko oli ollut virheellinen. Kuntakokouk-
sen päättäjinä toimivat säätyläiset ja talolliset. Tilattomalla väestöllä ei ollut 
mahdollisuutta osallistua kuntakokouksen toimintaan. Kansakoulujen perus-
tamisen käynnistäminen oli säätyläisten toiminnan tulosta. He jyräsivät suu-
rine äänimäärineen talonpojat ja näiden ajoittain ankaran vastustuksen. Vähi-
tellen talonpoikaissäädystä irrottautui ihmisiä säätyläisten rinnalle tukemaan 
koulujen perustamista. Kuntakokous jäi tavallaan altavastaajan asemaan puo-
lustaessaan piirijakoa. 

 
 

5.4 Kyläkokoukset kansakouluhankkeen taustan 
laajentajana ja vallankäyttäjänä 
 

Kansakoulujen perustaminen tapahtui kolmella tavalla. Niitä olivat kuntako-
kouksen ohjauksella perustetut kansakoulut, säätyläisten perustamat yksityi-
set kansakoulut ja kyläkokousten aloitteellisuudella perustetut kansakoulut. 
Kuopion maalaiskunnassa suurin osa kansakouluista perustettiin kyläläisten 
ja myöhemmin koulupiirien aloitteesta. Kun kuntakokous jakoi maalaiskun-
nan neljään koulupiiriin, kylien välille syntyi kilpailu siitä, mikä kylä saisi 
kunnan avustaman kansakoulun. Monet kylät katsoivat olevansa oikeutettuja 
saamaan kansakoulun.  

Ensimmäisenä kuntaan perustettiin vuonna 1872 Haapalahden kansa-
koulu, joka sijaitsi Kehvossa. Alueen valinta ensimmäiseksi koulupaikaksi 
ilmensi tavallaan kuntalaisten vastustusta kansakoulua kohtaan. Kehvo oli 
vaurasta aluetta ja Haapalahdessa sijaitsivat Aron ja Erik Väänäsen suurtilat. 
Kansakoulua edistäneiden säätyläisten oli mahdollista suostutella puolelleen 
kaksi Kehvon kylän vaurainta talollista, jotka saattoivat omilla äänimäärillään 
kuntakokouksessa äänestää maalaiskunnan jakamisesta neljään koulupiiriin. 
Kansakoulun edistäjänä toimi myös rehtori Therman, joka oli avioliiton kaut-
ta sukua Väänäsille. Ilman talonpoikaisia liittolaisia säätyläisten olisi ollut 
aivan mahdotonta perustaa kansakoulua maalaiskuntaan. Avajaispuheessa 



298 

toinen perustajista, Aron Väänänen, tunnusti itse ensin vastustaneensa kansa-
koulujen perustamista kuntaan. Kansakoulu ei aiheuttanut talollisille Aron ja 
Erik Väänäsille edes suuremmin kustannuksia, sillä kunta vuokrasi koulutilat 
molemmilta isänniltä. Kunnan tarjoama mahdollisuus oli niin houkutteleva, 
että isännät kävivät kuntakokouksessa keskinäisen kilvan koulutilojen vuok-
raamisesta. Taloudellisten etujen lisäksi Väänäset saivat koulun perustami-
sesta henkilökohtaista etua, sillä molempien talollisten lapset olivat koulu-
ikäisiä. Tässä vaiheessa talollisten osallistuminen merkitsi tilojen vuokraa-
mista koulun käyttöön.  

 
Kansalaiset heräävät toimimaan kyläkokouksissa  

Kyläkokoukset aktivoituivat 1870-luvulla. Kansakoulua perustavan kyläko-
kouksen kutsui yleensä koolle suurtalollinen, kansakouluaatteen harrastaja. 
Tällainen kokous pidettiin ensimmäisen kerran vuonna 1876 Kasurilassa. 
Elias Laitisen talolle kokoontui yli 200 henkeä. Ensin kuntakokouksen esi-
mies Edvin Nylander piti alustuksen kansansivistyksen tarpeesta. Luennon 
jälkeen käytiin kyläläisten kesken neuvottelu ja päätettiin ehdottaa kuntako-
koukselle kansakoulun rakentamista Kasurilaan. Nylander lupasi viedä pää-
töksen käsiteltäväksi pikaisesti kuntakokouksessa. Vastaavanlainen kyläko-
kous pidettiin vuonna 1891 Kehvossa herrastuomari Taavetti Krögerin tilalla. 
Siellä päätettiin perustaa kansakoulu Kehvon ja Väänälänrannan kyliä varten. 
Riistaveden kylässä kansakouluasiaa edistettiin Kopalanniemen talossa 
vuonna 1891 pidetyssä kyläkunnankokouksessa, jossa todettiin sivistyksen 
tarpeen tulleen ilmi paikkakunnalla.  

Kyläkokouksien innostus perustaa kansakoulu ei saanut kuntakokouk-
sen päättäjien keskuudessa useinkaan myönteistä vastaanottoa. Hirvilahdella 
järjestettiin vuonna 1878 useita kyläkokouksia, joista ensimmäinen pidettiin 
David Lintusen tilalla. Lintunen lupasi kokouksessa antaa ilmaiseksi maata 
kansakoulun rakentamiseen. Kuntakokous ei ottanut huomioon kyläläisten 
toivetta saada perustaa oma kansakoulu, sillä Hirvilahti ei kuulunut kunnan 
silloiseen koulupiirisuunnitelmaan.  

Kaikki kyläläiset olivat vapaita osallistumaan kokoukseen. Kyläkoko-
uksista ilmoitettiin ihmisille etukäteen. Tieto kokouksesta levisi hyvin, sillä 
pöytäkirjoissa oli usein viittaus, että paikalla oli runsaasti asiasta kiinnostu-
neista. Kyläkokous toimi järjestyneesti. Sitä johti puheenjohtaja, ja kokouk-
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sesta pidettiin pöytäkirjaa. Mikäli kyläkokouksessa päätettiin perustaa kansa-
koulu, samalla perustettiin myös kansakoulun johtokunta. Tällöin pöytäkir-
jasta tuli ensimmäinen kansakoulun johtokunnan pöytäkirja, joka arkistoitiin 
kansakoulun johtokunnan pöytäkirjojen yhteyteen.  

Kyläkokouksen osallistujien ristiriidat keskittyivät samoihin asioihin 
kuin kuntakokousten riidat eli kiistaan koulun sijaintipaikasta ja koulun ra-
kentamisen rahoituksesta. Riistaveden kyläkokouksessa syntyi kiistaa koulun 
kannatuksesta. Kaikki isännät eivät halunneet ilmeisesti taloudellisista syistä 
osallistua koulun rakentamiseen. Tämän takia tehtiin päätös, että koulun 
perustajat, jotka olivat antaneet taloudellisen panoksen koulun rakentamiseen, 
vapautettiin koulun vuosimaksuista. Koulun rakentaminen annettiin rakenta-
mistoimikunnan päätettäväksi, mutta toimikunnan päätöksestä valitettiin 
kuvernöörin oikeuteen. Litmanniemellä johtokunnan jäsenet riitelivät keske-
nään, kun johtokunnan jäseneltä vuokratut koulutilat osoittautuivat sovittua 
huonokuntoisemmiksi ja johtokunta päätti rakennuttaa kiinteän koulun toisen 
johtokunnan jäsenen maalle. Vuokraaja suuttui ja hääti koulun pois heti 
omistamistaan tiloista. Litmanniemen koulupiiri kävi myös kiistaa Mustin-
lahden yksityisen kansakoulun kanssa siitä, tuliko Mustinlahden tilan osallis-
tua myös Litmanniemen koulupiirin koulun rahoittamiseen. Rytkyllä kiistel-
tiin kyläkokouksissa ensin kansakoulun perustamisesta, ja kun päätös lopulta 
tehtiin, kiistely siirtyi kouluun tarvittavien hirsien hankkimiseen ja urakkaso-
pimuksen sisältöön. 

 
Valta keskittyi pienelle ryhmälle kyläläisiä 

Yksittäiset kyläläiset eivät nousseet kokouksissa esille. Pöytäkirjamerkin-
nöistä nimeltä ja sosiaaliselta taustalta tunnistettavat henkilöt olivat puheen-
johtaja ja kansakoulun johtokuntaan valitut jäsenet. Alkuaikoina oli tapana 
kirjata pöytäkirjaan johtokunnan jäsenen sosiaalitausta, mutta myöhemmin 
tyydyttiin pelkkään henkilön nimen mainitsemiseen. Kun vertaa kylittäin 
kyläkokouksen järjestäjien, kansakoulun johtokunnan jäsenten ja lahjoittajien 
nimiluetteloita toisiinsa, voi todeta samojen henkilöiden toimineen useassa 
roolissa. Hyvin pieni ryhmä kansakouluaatteen innoittamia ihmisiä saattoi 
perustaa kansakoulun kylään tai käynnistää prosessin. Vehmersalmella vai-
kutti talollinen Juho Staven, joka lahjoitti koululle maa-alueen, ja hänet valit-
tiin kansakoulun johtokunnan jäseneksi. Ryönässä johtokunnan jäsen talolli-
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nen Antti Wäätäinen vuokrasi perustettavalle koululle tilat. Kehvossa kansa-
koulun perustamiskokouksen kutsui koolle Taavetti Kröger. Kyläkokous 
pidettiin hänen tilallaan. Kröger valittiin perustettavan koulun johtokunnan 
jäseneksi, ja hän myös vuokrasi tilat koululle. Rytkyllä kansakoulun perus-
tamiskokouksen oli kutsunut koolle useamman kerran talollinen Kalle Kart-
tunen. Lopulta kyläläiset taipuivat kansakoulun perustamisen kannalle ja 
Karttunen valittiin johtokunnan jäseneksi.  

Kyläkokousten pöytäkirjoista löytyy mainintoja, että kokoukseen osal-
listui runsaasti kansakouluasiasta kiinnostuneita ihmisiä. Kyläkokoukset 
olivat sellainen yhteiskunnallisen päätöksenteon taso, johon myös tilattomat 
pystyivät osallistumaan. Tilattomilla ei ollut päätösvaltaa kuntakokouksen 
tasolla. Kun kyläkokouksessa järjestettiin lahjoituskeräys, tilattomat osallis-
tuivat oman varallisuutensa puitteissa kansakoulun rakentamiseen. Kokouk-
sissa kerätyt lahjoituslistat kertovat, että lahjoittajina oli ihmisiä kaikista 
sosiaalisryhmistä: säätyläisiä, talollisia, torppareita, renkejä, työläisiä ja käsi-
työläisiä. Kokouksissa perustettuihin kansakoulun johtokuntiin valittiin jäse-
net paikalle saapuneiden ihmisten parista. Vuosisadan vaihteessa johtokuntiin 
ryhdyttiin valitsemaan enenevästi torppareita ja mäkitupalaisia. Talollisten ja 
tilattomien toiminta yhteisen asian edistämiseksi kylässä antoi vahvan pohjan 
modernin kansalaisyhteiskunnan muotoutumiselle.  

Säätyläisten ohjauksen merkitys ilmeni kyläkokouksissa. Kasurilan ko-
kouksessa Nylander, joka oli kuntakokouksen puheenjohtaja, esitteli kyläläi-
sille koulun perustamisasian, hän hoiti yhteydet kunnalliseen päätöksente-
koon ja sen toimeenpanoon. Kansakoulun perustamisen muodollisuudet vie-
tiin läpi nopeasti. Haapalahden kansakoulun johtokunta esitteli valitun kan-
sakoulun rakennuspaikan, joten kyläläiset eivät ehtineet aloittaa edes kinaste-
lua sopivan paikan valinnasta. Kokoukseen osallistuneiden mielialaa muokat-
tiin myönteiseksi Nylanderin arvovallan avulla. Lisäksi osallistujia innostet-
tiin antamaan lahjoituksia. Paikalla oli läänin arkkitehti, joka lupasi ilmaisek-
si jättää kansakoulupiirroksen. Myös Nylander lupasi lahjoituksia koulua 
varten. 
 
Kyläkokouksissa valveuduttiin vaatimaan koulua 

Kun kansakoulun perustaminen oli käynnistynyt kyläkokouksen ja valitun 
johtokunnan päätöksellä, kouluhanke eteni kuntakokouksen ratkaistavaksi. 



301 

Kuntakokous pyrki puolustamaan alkuvaiheessa kunnan jakoa neljään kansa-
koulupiiriin, mikä jakoi kylät ja kuntakokouksen vastakkaisiin ryhmiin. Kan-
salaistoiminta valveutui. Kylien välinen kilpa kansakouluista saattoi ratketa 
kolmella eri tavalla: kunta myönsi koululle tuen, säätyläinen päätti ottaa 
koulun perustamisen vastuulleen tai talonpojat ryhtyivät omatoimisesti perus-
tamaan kansakoulua. Tämä talonpoikien aloitteellisuus kansakoulujen perus-
tamisessa merkitsi myös taistelun käynnistämisestä kuntakokouksen päätök-
sen muuttamiseksi, valitusprosessin käynnistämistä kuvernöörin oikeudessa 
ja suuren taloudellisen vastuun ottamista.  

Merkittävää talonpoikien osallistumisen näkökulmasta oli heidän tietoi-
suutensa omista oikeuksistaan ja itsenäisyys. Toiminta ilmensi isäntien itse-
näisyyttä suhteessa kuntakokousten päätöksentekoon. Kansakoulun rakenta-
minen saatettiin aloittaa ennen kuin kuntakokous oli päättänyt tukea koulun 
perustamista taloudellisesti. Kansalaistoiminta aktivoitui. Jos kuntakokous ei 
tuottanut talollisten haluamia päätöksiä, asioita ryhdyttiin hoitamaan toista 
kautta ja kunnan painostamista jatkettiin. Yksi painostus- ja muutoksenhaku-
väylä oli kyläläisten mahdollisuus valittaa kuvernöörin oikeuteen. Hami-
nalahden ja Hirvilahden talonpojat olivat poikkeuksellisen aloitteellisia kan-
sakoulujensa perustamisessa. Erityisesti Hirvilahden kansakoulun perustami-
nen jakoi voimakkaasti kuntakokouksen päättäjien mielipiteitä. Koulu syntyi 
lähes uuvutustaistelun tuloksena. Se ei kuitenkaan aiheuttanut kunnan puolel-
ta syrjivää suhtautumista koulua kohtaan. Kansakoulu sai 3 500 markkaa tu-
kea ja opettajalle annettiin sama 100 markan lisäpalkka kuin muidenkin kan-
sakoulujen opettajilla oli.863  

Kansakoulun rakentamiseen osallistuivat kaikki kyläläiset. Kansakou-
luasetus oli perustunut ajatukseen, että vastuun kansakoulun rakentamiskus-
tannuksista kantaisivat paikalliset asukkaat. Rakentamisesta kehittyi kyläläis-
ten yhteinen asia. Merkittävää oli se, että tilaton väestö, jolla ei ollut kunnal-
lista äänioikeutta, pystyi vaikuttamaan merkittävästi kyläkokousten ja talkoo-
töiden kautta kylän palveluihin. Kyläkokouksessa tai erikseen järjestettävissä 
lahjoituskeräyksissä lahjoitettiin tarvikkeita ja työpäiviä. Keräykseen osallis-
tuneista arvokkaimmat lahjoitukset tekivät suurtalolliset, mutta lukumääräi-
sesti suurin osa lahjoittajista kuului tilattomiin ja työväestöön. Työväestön 
miehet antoivat päivätöitä, sammalta ja kattopäreitä. Myös lampuodit ja mök-
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kiläiset osallistuivat varainkeruuseen. Kylien köyhimmät lahjoittivat yleensä 
kolme työpäivää tai rahaa. Rengit antoivat yhdestä neljään markkaan rahaa. 
Lahjoittaminen oli sitovaa. Jos tavara jäi toimittamatta, se perittiin myöhem-
min.  

Koulun rakentamisen yhteisöllisyys ilmeni kyläjuhlien järjestämisenä ja 
kyläläisten talkoohengessä. Kyläkokouksissa ja perustetun johtokunnan ko-
kouksissa päätettiin kerätä koululle varoja arpajaisten avulla. Riistavedellä 
järjestettiin arpajaiset ja Hirvilahden kansakoulun rakentamista rahoitettiin 
kaksilla arpajaisilla. Hirvilahden koulun valmistuessa pidetyissä arpajaisissa 
käytettiin niin paljon väkijuomia ja olutta, että ”melkein joka ainoa mies oli 
täydellisellä juhlatuulella.” Seuraavana päivänä löytyi vielä 12 koria olutta, 
”joka piti joukolla juoda pois happanemasta.”864 Arpajaiset olivat osa kylä-
juhlaa, joissa kyläläiset järjestivät esityksiä, myivät arpoja ja pitivät tanssit. 
Talkootyövoiman käyttö ilmeni myös Hirvilahden kansakoulun rakentami-
sessa. Kun koulu sai kunnalta 3 500 markan avustuksen, kyläläiset perustivat 
kiertävän käsityökoulun Tiirikkalaan. Siellä tehtiin yhdessä ilmaiseksi koulun 
ovet, ikkunat ja pulpetit. Koulun katto ja sisustustyöt tehtiin myös talkoilla, ja 
paikalla oli väkeä ”mustanaan”. Katon kattaminen kesti vain muutamia tunte-
ja.  

Tiedot kyläkokouksista ovat säilyneet pöytäkirjojen ja sanomalehtiar-
tikkelien välityksellä. Sanomalehdistöllä oli tärkeä tehtävä kansakouluaatteen 
edistämisessä, sillä lehdessä julkaistiin ilmoitus kyläkokouksesta ja sen ai-
heesta. Lisäksi kokouksesta saatettiin kirjoittaa artikkeli lehteen. Kansakou-
lun puolustajat ja vastustajat kirjoittivat mielipidekirjoituksia lehtien palstoil-
la, jopa kiivaaseen sävyyn. Lehdistö raportoi myös kuntakokouksista, ja niis-
sä uutisoitiin valmistuneen kansakoulun avajaiset. Mitä yleisempää koulujen 
perustaminen oli, sitä vähemmin ne saivat huomiota lehdessä.  

Kun vertaa kyläkokousta ja kuntakokousta päätöksentekoeliminä, huo-
maa että kyläkokouksessa päättäjinä olivat kaikki kyläläiset, jotka olivat saa-
puneet paikalle. Koska kylän suurtilallinen oli kokouksen koollekutsuja, 
voidaan olettaa, että kylän vauraat talolliset käyttivät kyläkokouksessa pää-
tösvaltaa ja ohjasivat kokouksen päätöksentekoa. Kuntakokouksessa taas 
paikalle saapuneet talolliset äänestivät päätettävistä asioista maksamiensa 

                                                           
864 Hirvilahden kansakoulun 75-vuotis historiikki Pentti R. Väinämö. KU.MLK.HIR.KANS. 

ARK.KKA. 



303 

äyrien mukaan. Kuntakokouksessa talonpoikien asemaa heikensivät säätyläi-
set, joilla oli runsaasti äyrien tuomaa päätösvaltaa. Tilattomilla ei ollut pää-
tösvaltaa kuntakokouksessa. Kyläkokouksen päätöksestä ei voitu valittaa, 
sillä kokoukset eivät olleet virallisia päätöksenteon elimiä. Ne jatkoivat van-
haa talonpoikaisen itsehallinnon perinnettä. 

Piirikokous oli kyläkokouksen seuraaja. Tietyt kylät muodostivat kou-
lupiirin, jonka tuli vastata koulun perustamiskustannuksista, ja piiriin kuulu-
vista kylistä kerättiin varat koulun kannattamiseen. Vuosina 1900–1901 Vää-
nälänrannassa pidettiin kaksi kokousta ennen kuin piiriläisten keskuudessa 
saavutettiin yhteisymmärrys koulun perustamisesta. Kun Kuopion maalais-
kunnassa kansakoulujen perustaminen vapautettiin, kunnan alue jaettiin kou-
lupiireihin, jotka huolehtivat oman koulunsa kustannuksista.  

 
Yksityisten koulujen perustaminen 

Kuopion maalaiskunnassa perustettiin kolme yksityistä kansakoulua. Kuopi-
on maalaiskunnassa yksityinen ja julkinen palvelu etenivät rinnakkain. Yksi-
tyiskoulujen perustajat toimivat kyläkokousten kanssa yhteistyössä. He olivat 
varakkaita liikemiehiä, jotka kuuluivat säätyläisiin ja omistivat isot maatilat 
Kuopion maalaiskunnassa. Yksityisten kansakoulujen perustaminen Suo-
vuun, Koivumäkeen ja Mustinlahteen kertoo myös vauraiden säätyläisten 
itsenäisyydestä suhteessa kuntakokouksen päätöksentekoon. Yksityiskouluja 
olivat Suovun sahan koulu, Koivumäen kansakoulu ja Mustinlahden kansa-
koulu. M. Kohlström, sahan omistaja, perusti Suovun kansakoulun samaan 
aikaan ensimmäisen kunnallisen kansakoulun kanssa. Hän kannusti esimer-
killään yksityishenkilöitä perustamaan kuntaan kansakouluja. Suovun kansa-
koulun suuri merkitys oli ihmisten asenteiden muokkaamisessa kansakoulu-
työlle myönteisiksi. Kohlström lupasi myös lahjoittaa maata kansakoululle, 
jos kuntakokous perustaa koulun Hirvilahdelle. Kuntakokous ei suostunut 
ehdotukseen. 

Säätyläinen, patruuna Ranin oli jo vuosia järjestänyt koulutoimintaa 
alustalaistensa lapsille. Hän vaikutti merkittävästi Koivumäen kansakoulun 
perustamiseen. Kun Hiltulanlahden kylä hävisi kilvan kunnan kansakoulun-
paikasta Vehmasmäen kylälle, patruuna Ranin perusti kansakoulun omalla 
kustannuksellaan Koivumäkeen. Lisäksi Ranin osallistui kuntakokouksen 
komiteatyöhön ja toimi Vehmasmäen kansakoulun johtokunnassa. 
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Yksityisten kansakoulujen toiminta oli sidoksissa yritysten taloudelli-
seen menestykseen. Kun Suovun ja Mustinlahden sahojen kannattavuus 
heikkeni, myös kansakoulut joutuivat vaikeuksiin. Suovun kansakoulutoimin-
ta loppui sahan taloudellisten vaikeuksien myötä, ja Mustinlahden yksityinen 
kansakoulu siirtyi kunnan kouluksi tilan joutuessa kunnan haltuun.865 

 
Vauraat kylät perustivat koulun ensin 

Kun tarkastelee kyliä, joihin ensimmäiset koulut perustettiin, toteaa että Suo-
vun, Vehmasmäen ja Haminalahden alueella oli teollista toimintaa, kuten 
saha, tehdas tai meijeri. Lisäksi Koivumäen kansakoulun perustaja oli teolli-
suudenharjoittaja. Haapalahti, Kasurila ja Vehmersalmi olivat vaurasta maa-
talousaluetta. Kun Suovun koulu lopetti toimintansa, kyläläisten keskuudessa 
syntyi innostus perustaa uusi koulu Haminalahteen. Voidaan päätellä, että 
vaurastuminen antoi pääomia koulun perustamiseen ja tarpeen perustaa kou-
lu: orastava teollisuus tarvitsi ammattitaitoista työvoimaa. Uudistusten tuoma 
hyöty vähensi talonpoikien vastustusta. Oletettavasti talonpojat alkoivat ko-
kea myös kansalliset päämäärät tärkeiksi, kun säädyn identiteetti vahvistui. 
Vahva syy kansakoulujen perustamisessa oli kilpailu, ei haluttu jäädä naapu-
rikylää heikompaan asemaan. 

Talollisten ja tilattomien keskuudessa toimi kansakouluaatteen innosta-
mia säätyläisiä. Usein he toimivat kunnallishallinnossa ja kylätasolla saman-
aikaisesti. Kuntakokousten ja kyläkokousten yhteydessä on mainittu monta 
kertaa henkilö Edvin Nylander. Hän oli kansakouluaatteen edistäjä, lahjoitta-
ja, kuntakokouksen suuriäyrinen vallankäyttäjä ja kuntakokouksen puheen-
johtaja. Hän ohjasi päätöksentekoa kuntakokouksissa, osallistui kuntakoko-
uksen ja kyläkokousten komiteatyöskentelyyn, puhui kansakoulujen puolesta 
kyläkokouksissa ja toimi kansakoulun johtokunnan jäsenenä Haapalahdessa, 
Vehmasmäellä ja Vehmersalmella. Nylanderin jälkeen kuntakokouksen pu-
heenjohtajaksi valittiin von Wright, joka omisti Haminalahden hovin ja tuki 
koulun perustamista Haminalahteen. 

Kuopion maalaiskunnassa kyläkokoukset yhdistivät eri sosiaaliryhmiä. 
Niissä talolliset ja tilattomat, miehet ja naiset ottivat yhteiskunnallisen aloit-
teen omiin käsiinsä. Kyläkokoukset olivat ihmisten spontaania osallistumista. 

                                                           
865 MLK 31.8.1907. KU.MLK.KUN.ARK.KKA. 



305 

Ne uudistivat paikallisen itsehallinnon perinnettä, jossa yhteistyön ja yhteis-
vastuun avulla järjestäydyttiin toimimaan sovitun asian puolesta. Samalla 
myös paikallinen identiteetti vahvistui, kun ihmiset yhdessä uhmasivat kun-
takokouksen päätöksiä ja vaativat niihin muutosta. Kyläkokoukset ilmensivät 
kansalaistoiminnan heräämistä, valveutumista ja aktivoitumista. Kyläkoko-
uksen kansalaistoiminta vaikutti siihen, että koulupiirien perustaminen va-
pautettiin Kuopion maalaiskunnassa. Ilman kyläläisten järjestäytymistä kou-
luja ei olisi voitu perustaa. Tämä osallistuminen kuvastaa kansalaisyhteiskun-
nan viriämistä.  

 
 

5.5 Piirikokoukset vakiinnuttavat syrjäkylien aseman 
kunnallisessa päätöksenteossa  
 

Kylien innostus perustaa kansakouluja yllätti kuntakokouksen päättäjät, sillä 
he olivat suunnitelleet kuntaan vain neljää kansakoulua. 1870-luvulta alkaen 
kylät olivat aloitteellisia oman kansakoulun saamisessa ja alkoivat kilpailla 
keskenään. Mikäli kuntakokous torjui toiveen omasta kansakoulusta, kylät, 
kuten Hirvilahti ja Hiltulanlahti, ryhtyivät oma-aloitteisesti rakentamaan 
kansakoulua ja perustivat koulupiirin. Kuntakokouksen laatima suunnitelmal-
lisuus kansakoulujen perustamisessa katosi, ja itsenäiset piirit hajottivat ko-
konaissuunnitelman. Tästä syystä Kuopion maalaiskunnan kuntakokouksen 
oli vapautettava koulupiirien perustaminen 1890-luvun alussa. Kylistä muo-
dostettiin koulupiirejä, jotka syntyivät kuntakokouksen päätöksellä ja olivat 
osa virallista päätöksentekoa.  

Koulupiiriin kuuluvat kylät päättivät piirikokouksissa koulun paikan, 
johtokunnan jäsenet ja koulun perustamiseen liittyvät asiat. Kunnan jakami-
nen koulupiireihin liittyi kuntakokouksen yritykseen ratkaista kansakoulujen 
rahoitusongelma, sillä riittävän laaja alue mahdollisti kansakoulun ylläpitoon 
tarvittavat resurssit. Kun kansakouluja ryhdyttiin rakentamaan yhä pienem-
mille, köyhemmille ja syrjäisemmille alueille, taloudellinen rasitus saattoi 
nousta ylivoimaisen suureksi. Tällöin piiri kääntyi kunnan puoleen ja turvau-
tui velanottoon. Kunta tuki taloudellisesti piirien toimintaa. Kuntakokoukses-
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sa vuonna 1892 Kehvon kansakoulupiirille myönnettiin kunnan kansakoulu-
piirijaon ohjesäännössä määrätty koulun perustamis- ja kannatusapu.866  

Piirikokouksen työskentely ei aina sujunut ilman vastustusta. Kurkihar-
jun piiri pyysi puolestaan kuntakokoukselta kunnan lainaa, sillä piiriläisten 
riitely hidasti kansakoulun rakentamista. Riidan vuoksi piirissä ei kyetty 
kantamaan rakennusvaroja koulun hyväksi.867 Myöhemmin piiri anoi kunnal-
ta avustusta velkojen maksamiseen, sillä velkojen hoitaminen oli piirille liian 
raskasta.868 Piirijaot aiheuttivat riitaa myös Litmanniemellä ja Räsälässä. 
Tiettyyn piiriin kuuluvat talolliset halusivat vaihtaa piiriä, sillä piirien rajoilla 
asuvat talolliset halusivat tulla lasketuksi piriin, jossa jo oli kansakoulu. Näin 
he välttyivät uuden koulun perustamiskustannuksilta. Kansakoulujen raken-
tamiskustannusten jako piiriläisten kesken aiheutti riitaa ja valituksia kuver-
nöörin oikeuteen. Litmanniemellä Mustinlahden yksityiskoulua ylläpitävä 
kartano halusi jäädä pois Litmanniemen koulupiirin ylläpidosta. Pitkällisen 
taistelun jälkeen Mustinlahden kartano vapautettiin maksuista.  

Mikä muutti kuntakokouksen päättäjien suhtautumisen kansakoulujen 
perustamiseen, sillä ensin kuntakokous oli puoltanut vain neljän piirin perus-
tamista? Vuonna 1892 Kuopion maalaiskunnassa kuntakokous vapautti piiri-
en perustamisen vastauksena kyläläisten innokkuuteen perustaa kansakoulu-
ja. Kuopion maalaiskunnan ratkaisu ennakoi valtakunnallisen piirijakoase-
tuksen säätämistä. 

Keskushallinnon ja kunnallisen hallinnon tasolla päädyttiin samansuun-
taisiin ratkaisuihin, mutta eri syistä. Kansakouluaatteen kehittäjät olivat luot-
taneet siihen, että talonpojat perustaisivat vapaaehtoisesti tarpeellisen määrän 
kansakouluja. Vapaaehtoisuus synnytti ongelmia. Koulujen perustaminen oli 
hidasta, eikä vapaaehtoisuus taannut koulujen tasapuolista perustamista, vaan 
se synnytti koulutuksellisia katvealueita. Keskushallinnon tasolla ja valiopäi-
vämiesten keskuudessa vapaaehtoisuuden synnyttämä alueellinen eriarvoi-
suus koettiin ongelmaksi. Näistä syistä 1800-luvun loppua kohden vahvistui 
tarve järjestää maaseudun kouluolot asetusteitse. Vuoden 1894 valtiopäivillä 
keskusteltiin oppivelvollisuudesta. Asia ei edennyt, mutta pohjimmiltaan 
sama ajatus tuli vuoden 1897 valtiopäivillä esille piirijakoasetuksen muodos-

                                                           
866 MLK pöytäkirja 23.7.1892. KU.MLK.KUN.ARK.KKA. 
867 MLK pöytäkirja 18.6.1906. KU.MLK.KUN.ARK.KKA. 
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sa. Piirijako edellytti uuden kansakoulun perustamista alueelle, jossa oli 50 
kouluikäistä lasta. Asetus edisti yhteiskunnan tasa-arvoistumista ja samalla se 
ilmensi pyrkimystä nähdä kansakoulu koko kansan pohjakouluna.  

Piirijakoasetus syntyi tarpeesta lisätä koulujen perustamista, mutta myös 
säädellä ja toteuttaa suunnitellusti kansakoulujen perustaminen. Piirijakoase-
tus velvoitti kuntaa ottamaan vastuun kansakoulujen perustamisesta, kun se 
edellytti kunnan alueen jakamista piireihin. Piirijakoasetus tarkoitti myös, 
että kuntakokous pystyi painostamaan ja ohjaamaan piirejä perustamaan 
kansakouluja. Tällä tavalla pyrittiin poistamaan koulutuksen katvealueita. 

Piirijaon vapauttaminen Kuopion maalaiskunnassa ja piirijakoasetus 
velvoittivat kuntakokousta perustamaan piirejä. Asetus määritti tarkasti oppi-
lasmäärän rajat, milloin koulupiiri oli pakko perustaa. Koulun perustaminen 
ei ollut enää kiinni vapaehtoisuudesta tai kuntakokouksen päättäjien, sääty-
läisten ja talollisten hyvästä tahdosta. Kunnan jakaminen koulupiireihin oli 
velvollisuus ja siihen eivät vaikuttaneet alueen sosiaaliset tekijät tai varalli-
suus. Tämä merkitsi koulujen perustamista myös aiempaa köyhempiin ja 
syrjäisempiin kyliin. Nämä kylät eivät olleet kyenneet perustamaan koulua 
kyläkokouksessa eikä niiden kouluntarve ollut tullut kuulluksi kuntakokouk-
sessa.  

 
 

5.6 Koulujen johtokuntien tausta ja vallankäyttö 
 

Kansakoulujen toiminnan käynnistäminen ja koulun toiminnan hoitaminen 
olivat kansakoulun johtokunnan vastuulla. Vuoden 1866 kansakouluasetuk-
sessa säädettiin kansakoulun johtokuntien tehtävistä. Niiden tuli kehittää 
kansakoulun toimintaa paikallisesti ja sitouttaa ihmisiä kansakouluaatteeseen. 
Asetuksessa säädettiin johtokunnan henkilöiden valitsemisesta ja erovuorois-
ta. Kun kyläkokouksessa päätettiin perustaa kansakoulu, ensimmäisenä valit-
tiin koululle johtokunta. Johtokuntaan valittavilta jäseniltä toivottiin sitoutu-
mista koulun kehittämiseen. Asetuksen mukaan johtokunta oli työssään itse-
näinen. Kuntakokous ei voinut puuttua sen tekemisiin tai tekemättä jättämi-
siin. Kouluylihallitus valvoi johtokunnan toimintaa tarkastajien avulla. 

Kansakoulujen johtokunnat pitivät kokouksistaan pöytäkirjaa, jossa il-
moitettiin johtokunnan koostumus ja uusien jäsenten valitseminen. Myös 
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kansakoulujen tarkastajat merkitsivät koulukohtaiseen vuosikertomukseen 
johtokunnan jäsenet, ja usein merkittiin oheen myös jäsenen sosiaalinen ase-
ma. Kun tarkastelee Kuopion maalaiskunnan ensimmäisten perustettavien 
kansakoulujen johtokuntien kokoonpanoa voi todeta, että kuntakokouksissa 
valtaa käyttäneet säätyläiset olivat aluksi hyvin edustettuina myös koulujen 
johtokunnissa.869 Kunnan vaikuttajat Therman, Granit, Nylander ja Ranin 
ehtivät osallistua myös johtokuntien toimintaan.  

Kuopion maalaiskunnan kansakoulujen johtokuntien kokoonpanon voi 
jakaa neljään vaiheeseen: säätyläisten ja talonpoikien johtokuntiin, talonpoi-
kaisvaltaisiin johtokuntiin, talonpoikien ja tilattoman väestön johtokuntiin ja 
kokonaan tilattomien hallitsemiin johtokuntiin. 1800-luvulla johtokunnat 
koostuivat yleensä säätyläisistä ja talonpojista. Yhtään pelkästään säätyläisis-
tä koostuvaa johtokuntaa ei perustettu koko tarkastelujakson aikana. Tosin 
yksityisten Mustinlahden ja Suovun kansakoulun ensimmäisistä johtokunnis-
ta ei ole tietoa. Kun kansakoulujen lukumäärä 1800-luvun lopussa kasvoi 
voimakkaasti, säätyläisten osallistuminen perustettaviin johtokuntiin melkein 
loppui. Oletettavasti kansakouluaatteesta kiinnostuneita säätyläisiä ei riittänyt 
kaikkiin perustettaviin johtokuntiin. Voidaan myös päätellä, että talonpoikien 
vahvistunut itsetunto ja kouliintuminen kunnallishallinnon vastuiden hoitami-
sessa merkitsivät, että talonpojat pystyivät itse hoitamaan johtokunnan vel-
voitteet. Viiveen kuluttua talollisista koostuvat johtokunnat yleistyivät. En-
simmäiset vain talollisista koostuvat johtokunnat olivat Hirvilahden kansa-
koulun johtokunta vuonna 1883 ja vuonna 1891 perustettu Riistaveden kan-
sakoulun johtokunta.  

Kolmannessa vaiheessa jäseniksi valittiin ihmisiä, jotka kuuluivat tilat-
tomaan väestöön. Puijon johtokunnan jäseneksi vuonna 1895 valittiin mökki-
läinen. Lukuvuodeksi 1901–1902 valittiin mökkiläisiä myös Niittylahden ja 
Rytkyn kansakoulujen johtokuntien jäseniksi. Tilattomat nousivat tärkeisiin 
tehtäviin johtokunnassa. Niittylahden kansakoulun johtokunnan jäsen mökki-
läinen Matti Kankkunen toimi koulun taloudenhoitajana. Johtokunnan jäse-
nistön koostumus heijasti koulujen lukumäärän kasvua ja niiden perustamista 
yhä köyhemmille alueille. Viimeisessä vaiheessa johtokunta koostui tilatto-
mista. Jynkän kansakoulun johtokunta vuonna 1907 koostui tilattomista ja 

                                                           
869 Nämä tiedot löytyvät sivuilta 140–262. 
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yhdestä loisesta. Loisväestö oli kaikkein heikoimmassa asemassa olevaa 
väestöä. Kylissä, joissa talollisia oli vähän, tilaton väestö oli valveutuneinta.  

Uudet sosiaaliryhmät tulivat mukaan päätöksentekoon. Johtokuntien 
koostumuksen muututtua tapahtui paikallisella tasolla vallansiirtoa harvalu-
kuiselta säätyläistöltä maaseudun talonpojille ja tilattomalle väestölle. Mer-
kittävää oli se, että nämä ryhmät pystyivät ottamaan vallan vastaan. Kuten 
aiemmin todettiin johtokunta toimi itsenäisesti, kuntakokouksen vallan ulot-
tumattomissa. Kuopion maalaiskunnassa johtokuntien koostumus todistaa 
osaltaan oikeaksi Soikkasen väitteen, että Kuopion lääni oli Suomen kansan-
valtaisinta aluetta. Hän perusteli asiaa talonpoikien osuudella johtokuntien 
kokoonpanossa. Soikkasta voi täydentää siten, että Kuopion maalaiskunnassa 
johtokuntien työhön osallistuivat myös tilattomat. Se korostaa merkittävästi 
alueen kansanvaltaisuutta. 

 
Johtokunnat edistävät tasa-arvoa 

Johtokuntien kokoonpanossa tapahtui tasa-arvoistumista paitsi sosiaalisen 
aseman myös sukupuolen mukaan. Naiset tulivat mukaan johtokuntien jäse-
niksi puolisoidensa tai isiensä avulla, kuten edellä mainittu rehtori Thermanin 
tytär Jenny Therman. Kansakouluntarkastaja Hovilainen puolestaan kiitti 
Koivumäen kansakoulun ensimmäisen vuositutkinnon yhteydessä Gustav 
Raninia ja hänen tytärtään Alma Raninia siitä, että nämä olivat perustaneet 
yksityisen kansakoulun Hiltulanlahteen. Ensimmäinen johtokunnan naisjäsen 
Kuopion maalaiskunnassa valittiin Haminalahden kansakoulun johtokuntaan 
vuonna 1889. Tarkasteltavista kansakoulujen johtokunnista 10:een valittiin 
naisia heti niiden perustamisen yhteydessä. Naisia valittiin johtokunnan jäse-
niksi yhdestä kahteen henkeä. Naisia oli näissä ensimmäisissä johtokunnissa 
14. Koulujen johtokunnat merkitsivät väylää, jonka kautta naiset tulivat mu-
kaan kunnallisiin tehtäviin. Johtokuntien nais- ja miesjäseniä verratessa on 
kuitenkin todettava, että tasa-arvo ei toteutunut sukupuolten välillä. Miehet 
olivat johtokuntien jäsenten enemmistönä. Johtokuntiin valittiin miehiä, jotka 
olivat sosiaaliselta taustaltaan torppareita tai mökkiläisiä, mutta näin matalan 
sosiaalisen taustan omaavia naisia ei valittu. Johtokuntien naisjäsenet olivat 
aina säätyläisiä, talollisia tai kauppiaita.870  

                                                           
870 Nämä tiedot löytyvät sivuilta 140–262. 
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Kansakoulujen johtokunnista muodostui tilattomille ja naisille ensim-
mäinen yhteiskunnallisen osallistumisen väylä. Naiset olivat suurin yksittäi-
nen ryhmä, jolla ei ollut kunnallista äänioikeutta, eikä valtiollista äänioikeutta 
ennen vuotta 1906. Koulut avasivat naisille osallistumisen yhteiskuntaan, 
koulut tarjosivat naisille työpaikan ja johtokunnan jäsenyyden ensimmäisenä 
luottamustehtävänä. Naisista tuli kansalaisyhteiskunnan jäseniä oman osallis-
tumisensa kautta. Ilmeisesti naisten mukanaolo johtokunnissa myös vahvisti 
tyttöoppilaiden sitoutumista kansakoulun käyntiin. Kuopion maalaiskunnassa 
tyttöjen asema kansakouluissa oli vahva. He olivat usein koulujen oppilaiden 
enemmistönä. 

Kansakoulujen johtokunnat olivat yksi sääty-yhteiskunnan hajoamista 
jouduttava tekijä. Eri sosiaaliryhmien ihmiset olivat tekemisissä tasavertaisi-
na toistensa kanssa. Suhtautuminen naisen rooliin yhteiskunnallisena osallis-
tujana näyttää olleen Itä-Suomessa edistyksellistä. Itä-Suomessa kansakoulu-
jen johtokuntiin valittiin naisjäseniä enemmän kuin Länsi-Suomessa.871  

 
Johtokunnan suurin ponnistus oli koulun perustaminen  

Kuopion maalaiskunnan kansakoulujen pöytäkirjojen perusteella johtokunti-
en työn kiivain vaihe keskittyi erityisesti kansakoulutoiminnan käynnistämi-
seen. Johtokunnan tehtävä oli perustaa kylään koulu, mikä tarkoitti vuokrati-
lojen hankkimista tai kiinteän koulun rakennuttamista. Usein kyläläisten 
innokkuus perustaa kansakoulu ja saada opetustyö käyntiin mahdollisimman 
nopeasti merkitsivät koulutoiminnan käynnistämistä vuokratiloissa. Pian huo-
mattiin, että opetuksen kannalta oli parempi saada kansakoululle oma kiin-
teistö. Kuopion pitäjän 12. koulupiirin kokouksessa vuonna 1895 päätettiin 
perustaa koulupiiriin Puijon kansakoulu. Koulun toiminta haluttiin kuitenkin 
käynnistää heti kahden viikon päästä vuokratiloissa, Saarijärven torpassa. 
Ennen kuin rakennuspaikasta päätettiin, johtokunta päätti rakentamiskustan-
nusten kattamisesta. 

Johtokunta käytti suurta taloudellista valtaa, kun se päätti rahoituksen 
järjestämisestä. Piiriin kuuluvien hirsimetsää omistavien puustellien ja maati-
lojen oli toimitettava manttaaliveronsa mukaan hirsiä rakennuspaikalle val-
miiksi pinottuina. Lisäksi hirsien koko oli tarkoin määrätty. Puijon kansakou-

                                                           
871 Soikkanen 1966, 340–341. 
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lun johtokunta päätti, että niskoittelevalta tilalta laskutettaisiin rakennuskus-
tannukset kunnallisveroäyrin perusteella. Jos joku talollinen ei voinut toimit-
taa hirsimääräänsä, toiset talolliset saivat ottaa kyseisen tilallisen osan suori-
tettavaksi ja laskuttaa häntä myöhemmin.872 

Johtokunta päätti koulun sijaintipaikan. Rakennuskustannusten säästä-
miseksi johtokunnat ottivat vastaan maalahjoituksia. Johtokunnan jäsen, joka 
halusi koulun lähelleen, saattoi vaikuttaa koulun sijaintiin vuokraamalla kou-
lutilat, kuten tapahtui Ryönässä ja Kehvolla. Litmanniemellä johtokunta 
päätti ensin vuokrata johtokunnan jäseneltä Tahvo Turuselta Mönkkölän tilan 
Litmanniemen kylästä. Rakennus käsitti kouluhuoneen ja opettajan asunnon 
eli kaksi huonetta, keittiön sekä tarpeelliset ulkohuoneet: aitan, navetan, hal-
kovajan. Vuokrasopimus sisälsi myös koulun ja opettajan polttopuut pihaan 
tuotuna. Vuokraksi sovittiin 200 markkaa vuodessa. Koulutaloksi suunnitel-
lun rakennuksen kerrottiin sijaitsevan kauniilla paikalla järven rannalla, tihe-
ään asutussa kylässä.873 Kehvolla johtokunta päätti aloittaa koulun toiminnan 
vuokratiloissa johtokunnan jäsenen Krögerin talossa. Koulutilojen vuokraus 
oli usein väliaikainen ratkaisu. Litmanniemellä ja Kehvolla johtokunta päätti 
pian ryhtyä rakentamaan kiinteää kansakoulua.874 Toinen tapa vaikuttaa kou-
lun sijaintiin oli lahjoittaa koululle maa-alue, kuten tapahtui Vehmersalmella, 
Puutosmäellä ja Litmanniemellä. 

Kansakoulujen rakentaminen oli johtokunnan vastuulla tai sitä varten 
erikseen valitulla toimikunnalla. Rakentamistoimikunta valtuutettiin järjes-
tämään urakkahuutokauppa, vaatimaan urakkalaiselta takuut, valvomaan 
rakentamista ja huomioimaan mahdolliset rakennusvirheet korjausta varten. 
Kehvolla kansakoulun rakentamisurakka annettiin huutokaupalla vähiten 
vaativalle urakkalaiselle.875 Puijon kansakoulun urakkahuutokaupassa tarjo-
uksen tekijän oli ensin hankittava hyväksyttävä takaus työn suorittamisesta ja 
se tuli toimittaa rakennustoimikunnalle ennen huutokaupan alkua.876 Kansa-
koulun urakan voitti J. Nylund 4 500 markalla, mikä ei ollut halvin tarjous. 

                                                           
872 Kuopion pitäjän 12. kansakoulupiirin kansakoulun johtokunnan pöytäkirja 22.1.1895; Kuo-

pion pitäjän 12. kansakoulupiirin pöytäkirja 25.2.1895. KU.MLK.PUIJ.KANS.ARK.KKA. 
873 Litmanniemen kansakoulunjohtokunnan kokous 13.3.1894. KU.MLK.LIT.KANS.ARK. 

KKA. 
874 Kehvon kansakoulun johtokunnan kokous 17.8.1892. KEH.KANS.ARK.SKA. 
875 Kehvon kansakoulun johtokunnan kokous 18.3.1894. KEH.KANS.ARK.SKA. 
876 Kehvon kansakoulun johtokunnan kokous 2.4.1894. KEH.KANS.ARK.SKA. 



312 

Nylund sitoutui takaamaan työnsä kelvollisuuden vielä vuoden kuluttua ra-
kennuksen valmistuttua, ja sen, että työ tulisi tehdyksi piirustusten mukaan. 
Työtä varten laadittiin tarkasti noudatettava työkertomus.877 Johtokunnalta 
odotettiin huomattavaa asiantuntemusta hakemusasioissa ja rakennuttamises-
sa. 

Johtokunta haki perustettavalle kansakoululle kunnan suostumuksen, 
kunnan taloudellisen tuen ja valtionavut. Johtokunnan piti valmistaa piiriko-
koukselle täydellinen ehdotus koulurakennuksesta, sen paikasta ja muusta 
tarpeellisesta.878 Kehvon johtokunnan kokouksessa päätettiin pyytää kunnalta 
rakennusavuksi 3 000 markkaa, opetusvälineiden hankintaan 300 markkaa ja 
kannatusavuksi 300 markkaa vuosittain.879 Johtokunnassa määriteltiin opetta-
jan palkkaus ja kunnan puolelta tulevat muut edut. Johtokunta valmisti opet-
tajan työhaun, julkaisi ilmoituksen sanomalehdessä ja palkkasi hakijoista 
mieluisimman. Lisäksi johtokunta päätti koulun alkamisesta. Nämä velvoit-
teet sisältyivät asetuksen tehtäviin. Perustamisvaiheen jälkeen johtokunnan 
työ usein hiljeni. Johtokuntien velvoitteet olivat suuret, kun muistetaan kuin-
ka matala oli ihmisten luku- ja kirjoitustaidon taso ennen kansakoulua ja kier-
tokoulun tehostumista.  

Kansakoulujen johtokuntien pöytäkirjoja tutkimalla selviää, että niiden 
toiminta perustamisen jälkeen oli varsin vaatimatonta. Kokouksissa päätettiin 
lähinnä koulurakennuksen korjauksista ja lisärakentamisesta. Esimerkkejä 
vaatimattomista päätöksistä ovat päätökset ostaa kovakantinen kirja kokous-
asioiden kirjoittamista varten, halkojen hankinta ja lukukausimaksujen sää-
täminen.880 

 
Johtokunnat eivät täytä odotuksia 

Cygnaeuksen tavoite, että johtokunnat kehittäisivät koulujen toimintaa, ei 
toteutunut. Ainakaan johtokunnan käymää pedagogista keskustelua ei kirjattu 
pöytäkirjaan. Yleisissä opettajankokouksissa kritisoitiin johtokuntien heikkoa 

                                                           
877 Kuopion pitäjän 12. kansakoulupiirin kansakoulun johtokunnan pöytäkirja 30.3.1895. 

KU.MLK.PUIJ.KANS.ARK.KKA. 
878 Kuopion pitäjän 12. kansakoulupiirin pöytäkirja 14.1.1895. KU.MLK.PUIJ.KANS.ARK. 

KKA. 
879 Kehvon kansakoulun johtokunnan kokous 18.3.1894. KEH.KANS.ARK.SKA. 
880 Räsälän kansakoulun johtokunnan kokous 8.10.1893.KU.MLK.RÄS.KANS.ARK. 
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toimintaa. Kuopion maalaiskunnan kansakoulujen johtokuntien pöytäkirjois-
sa ei mainita johtokuntien tekemistä rikkomuksista, kuten johtokunnan jäsen-
ten erovuorojen laiminlyönneistä tai lukuvuoden päättämisen unohtamisesta. 
Se ei kuitenkaan todista, että rikkomuksia ei olisi tapahtunut.  

Yleensä johtokunnat kokoontuivat harvakseltaan. Opetuksen valvontaa 
ei joko suoritettu tai siitä ei ainakaan tehty merkintöjä pöytäkirjaan. Oppilail-
le määrätyt rangaistukset kirjattiin johtokunnan pöytäkirjaan. Varastamisesta 
oppilas sai tunnin verran arestia neljänä päivänä, tottelemattomuudesta tuli 
oppilaalle muistutus ja erottaminen syyslukukaudeksi tai viikon ajaksi. Yh-
delle oppilaalle määrättiin ruumiillinen rangaistus luokan edessä.881 Merkin-
töjen niukkuudesta voi päätellä, että koulutyö eteni ilman suuria ristiriitoja. 
Vähäisten merkintöjen syynä saattoi olla myös johtokunnan jäsenten sosiaa-
linen tausta. Vähän opillista sivistystä saaneet ihmiset eivät kokeneet olevan-
sa asiantuntijoita kansakoulujen toiminnan kehittäjinä.  

Poikkeuksen johtokuntien verkkaiseen toimintaan muodosti aktiivinen 
Kasurilan kansakoulun johtokunta. Se ei noudattanut asetuksessa säädettyjä 
aikatauluja opettajien valinnassa, joten tarkastaja ja koulutoimen ylihallitus 
joutuivat toistuvasti puuttumaan johtokunnan toimintaan. Yksi kunnassa 
tapahtunut konflikti johtokunnan ja koulutoimen ylihallituksen välillä oli se, 
että Kasurilan kansakoulun johtokunta purki laittomasti koulunopettajan työ-
suhteen. 

 
Köyhistä oppilaista kannetaan yhteisvastuuta 

Johtokunnan ja kyläläisten yhteisvastuu ilmeni köyhien oppilaiden koulun-
käynnin tukemisena. Kunnallisasetuksen mukaan kunnallislautakunnan tuli 
pitää huolta köyhien lasten opetuksesta ja koulunkäynnistä. Kuopion maa-
laiskunnassa johtokunnat yleensä vapauttivat köyhät oppilaat lukuvuosimak-
susta. Haminalahden kansakoulussa annettiin lukuvuonna 1890–1891 loisen 
tyttärelle 20 markan apuraha. Koulun avajaisissa kuopiolainen apteekkari H. 
Lignell lahjoitti köyhien koululaisten vaatettamiseen 50 markkaa. Osa sum-
masta talletettiin kassaan tulevaa tarvetta varten ja osalla rahasta hankittiin 

                                                           
881 Räsälän kansakoulupiirin kokous 22.12.1897; 7.2.1898; 26.11.1898. KU.MLK.RÄS.KANS. 
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heti vaatteita lapsille.882 Kansakouluntarkastajien tekemissä vuosikertomuk-
sissa mainittiin toistuvasti, että köyhille oppilaille oli annettu kengät ja vaa-
teapurahaa.883 Räsälän kansakoulun johtokunta antoi Fruhjelmin rahastosta 
20 markkaa tyttöoppilaiden avustamiseen. Rahat kohdistettiin vaatteisiin ja 
ruokaan. Apuraha jaettiin neljälle tytölle, joista kolme oli loisia ja yksi mök-
kiläinen.884 Sama johtokunta vapautti koulutarpeiden maksuista 12 oppilasta, 
joista seitsemän oli loisia, kaksi mökkiläisiä, kaksi kaupungin kasvatteja ja 
yksi Ingmannin rahaston kasvatti.885 Puutosmäen kansakoulun johtokunta 
päätti antaa ilmaisia kirjoja ja vihkoja yhteensä 17 oppilaalle. 10 oppilasta oli 
niin varattomia, että heille päätettiin antaa koulutarpeet ja muuta apua vuonna 
1903.886 Voidaan olettaa, että kun kouluja perustettiin köyhiin kyliin ja tilat-
toman väestön lasten määrä koulujen oppilaina kasvoi, ja samalla avustusta 
tarvitsevien määrä kasvoi. 

 
Johtokuntien jäsenet politisoituvat 

Johtokunnat eivät olleet poliittisia elimiä, mutta niiden suhtautuminen koulun 
tilojen luovuttamiseen yhdistyskäyttöön ilmensi poliittisia kannanottoja. 
Hirvilahden nuorisoseura teki ahkerasti työtä kansakoulun kanssa. Johtokunta 
antoi nuorisoseuralle luvan, että se sai käyttää kansakoulua kokouspaikka-
na.887 Talollisista koostuvan Hirvilahden kansakoulupiirin pöytäkirjasta ilme-
nee välien läheisyys. Nuorisoseuralle myönnettiin talon paikka koulun mais-
ta.888 Politisoitunut työväenliike koettiin etäisemmäksi yhteistyötahoksi kuin 
nuorisoseuratoiminta. Kasurilan kansakoulun johtokunta ei suostunut Siilin-
järven työväenyhdistyksen pyyntöön, että se saisi käyttää kansakoulua koko-
uspaikkana. Työväenyhdistys oli pyyntönsä vakuudeksi lähettänyt pöytäkir-

                                                           
882 Maalaiskansakoulujen vuosikertomus Kuopion lääni Haminalahden kansakoulu vuodelta 

1888–1891. KOU.ARK.KA; Muutamat kunnat ohjasivat varoja köyhien kansakoululaisten 
tukemiseen. Kunta maksoi kirjoittautumismaksun, antoi koulutarvikkeita lainaksi tai ilmai-
seksi. Halila II 1949, 207–208. 

883 Kuopion Ryönän kansakoulun vuosikertomus 1897–1900. RK.RYÖN.KANS.ARK. KKA.  
884 Räsälän kansakoulun johtokunnan kokous26.1.1902. KU.MLK.RÄS.KANS.ARK. KKA. 
885 Räsälän kansakoulun johtokunnan kokous 27.10.1901. KU.MLK.RÄS.KANS.ARK. KKA. 
886 Puutosmäen kansakoulun johtokunnan pöytäkirja 2.12.1903. KU.MLK.PUUT.KANS.ARK. 

KKA. 
887 Hirvilahden kansakoulun juhla-aineisto 1907–1957. KU.MLK.HIR.KANS.ARK.KKA. 
888 Hirvilahden kansakoulupiirin kokouksen pöytäkirja 14.4.1907. KU.MLK.HIR.KANS.ARK. 

KKA. 
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jan, joka sisälsi pyynnön kokouspaikasta ja vetoomuksen yhtäläisestä suhtau-
tumisesta, sillä Kasurilan kansakoulua saivat käyttää kokouspaikkana myös 
perustuslailliset ja raittiusyhdistys. Johtokunta ei antanut lupaa, vaan se veto-
si muodollisiin syihin. Koska kirjeessä ei ollut mitään merkintää allekirjoitta-
neen seppä Nestori Miettisen valtuutuksista edustaa yhdistystä, johtokunta ei 
voinut antaa työväenyhdistykselle koulua kokousten pitopaikaksi.889 Neljän 
kuukauden kuluttua samainen työväenyhdistys anoi lupaa pitää koululla ilta-
mat, minkä johtokunta myös eväsi.890 

 
Tarkastajat ovat voimattomia valvomaan johtokuntia 

Tarkastaja valvoi koulujen toimintaa ja myös sitä, kuinka johtokunnat hoiti-
vat tehtävänsä. Tarkastaja, opettaja ja johtokunnan jäsenet saattoivat turvau-
tua kouluylihallituksen tukeen ristiriitatilanteissa. Harvat ristiriidat, jotka 
syntyivät Kuopion maalaiskunnassa kansakoulun johtokunnan ja tarkastajan 
välillä, koskivat opettajien valintaa. Kun Kasurilan kansakoulun johtokunta 
valitsi koulun opettajaksi neiti Fanny Welhovuoren, tarkastaja Hovilainen ei 
hyväksynyt ratkaisua ja alisti asian koulutoimen ylihallituksen päätettäväksi. 
Ylihallitus oli tarkastajan kanssa samaa mieltä ja kumosi valinnan. Perustelu-
na oli se, että vaali oli toimitettu liian myöhään. Ylihallitus antoi johtokun-
nalle vakavan huomautuksen. Koska lukuvuoden alku lähestyi, Welhovuori 
hyväksyttiin koulun väliaikaiseksi opettajaksi lukuvuoden ajaksi.891  

Seuraavana vuonna Kasurilan kansakoulun johtokunta päätti yksimieli-
sesti palkata kansakoulun opettajaksi neiti Saimi Pussisen. Tarkastaja Hovi-
lainen ei hyväksynyt valintaa, sillä hänestä opettajan pätevyydessä oli puut-
teita. Tarkastaja asetti ehdoksi, että johtokunnan oli annettava sitoumus siitä, 
että kansakoulun toinen opettaja opettaa laulua, mikäli neiti Pussinen ei sii-
hen kykene. Kiista ratkesi, kun Kasurilan kansakoulunopettaja K.V. Alhojär-

                                                           
889 Kasurilan kansakoulun johtokunnan pöytäkirja 8.1.1906, Siilinjärven työväenyhdistyksen 

pöytäkirja 1.1.1906. KU.MLK.KAS.KANS.ARK.KKA. 
890 Kasurilan kansakoulun johtokunnan pöytäkirja 5.10.1906. KU.MLK.KAS.ARK.KKA. 

Johtokunta sai kouluylihallitukselta kirjeen, jossa paheksuttiin, että koulutiloja oli annettu 
muihin tapahtumiin ja kokousten pitopaikaksi. Tästä oli aiheutunut hankaluuksia koulutyölle 
ja opettajien kotirauhalle. Kouluylihallitus myönsi, että koulutiloja saa antaa muuhunkin 
käyttöön, kunhan siitä ei aiheudu häiriötä koulutyölle. Kasurilan kansakoulun johtokunnan 
pöytäkirja 25.9.1906. 

891 N:O 3988 Koulutoimen ylihallitukselta W. Tavastshjerna kirjoittaa Kuopion piirin kansa-
koulun tarkastajalle 24.9.1907. KU.PI.KA.TA.ARK.JOMA. 
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vi lupasi opettaa laulua. Hovilainen alisti koulutoimen ylihallituksen päätet-
täväksi myös Roikansaaren kansakoulun johtokunnan tekemän opettajan 
valinnan, sillä hänestä opettajan virkaa ei ollut julistettu laillisessa järjestyk-
sessä haettavaksi. Ylihallitus kumosi opettaja Herman Poutiaisen valinnan 
mutta jätti tarkastajan ja johtokunnan päätettäväksi voiko Poutiainen toimia 
koulussa väliaikaisena opettajana.892 Johtokuntien toiminta oli keskushallin-
non silmälläpidon alaista, mutta johtokunnan jäseniin ei kohdistunut sanktioi-
ta, mikäli he eivät huomioineet asetuksen määräyksiä. Edellä esitetyt tapauk-
set kuitenkin kertovat, että johtokunnan kanta jäi lopulta voimaan, vaikka 
kouluylihallitus sitä moitti. Tarkastaja oli melko voimaton ristiriitatilanteessa. 

Kansakoulun johtokunta oli tahtoessaan hyvin vaikutusvaltainen tekijä 
kylässä. Yksittäinen kansakoulunopettaja saattoi joutua heikkoon asemaan 
ajautuessaan ristiriitaan johtokunnan jäsenen kanssa. Näin tapahtui Kasurilan 
kansakoulunopettaja K.V. Alhojärvelle vuoden 1905 suurlakon aikana. La-
kon yhteydessä kuvernööri M.A. Bergh erotettiin ja Kuopion maalaiskunnan 
kuntakokouksen puheenjohtaja, Vehmasmäen kansakoulunopettaja Airaksi-
nen, erotettiin kunnallisista luottamustehtävistään.893 Tilanne oli hyviin kär-
jistynyt Kuopiossa ja Kuopion maalaiskunnassa. 

Alhojärven ja koulun johtokunnan välit kärjistyivät suurlakon alkaessa 
vuonna 1905. Alhojärven asuntoon tunkeutui puoliväkisin miehiä, joista yksi 
oli koulun johtokunnan jäsen. Taustalla oli johtokunnan ja kansakoulunopet-
tajan pitkäaikainen riitely. Aggressiivisesti esiintyneet miehet vaativat Alho-
järveä saapumaan seuraavana päivänä yleiseen lakkokokoukseen. Siilinjärven 
asemalla pidetyssä lakkokokouksessa kansaa kiihotettiin Alhojärveä vastaan. 
Häntä solvattiin ja vaadittiin eroamaan opettajan virastaan. Lakkokokouksen 
tuomio oli se, että hänen oli heti poistuttava koululta.  

Alhojärven tapaus nosti esille johtokunnan, opettajan, tarkastajan ja 
koulutoimen ylihallituksen valtasuhteet. Kansakoulunopettaja ja tarkastaja 
olivat kriisitilanteissa yksin, sillä kouluylihallitus saattoi vain vaatia selitystä 
johtokunnalta tai moittia sen toimintaa. Kun Alhojärven tilalle Kasurilan 

                                                           
892 N:O 4286 Kuopion itäisenpiirin kansakoulun tarkastaja. 19.8.1908 Kansakoulun tarkastajan 

kirjeet. Joensuun maakunta-arkisto. KU.PI.KA.TA.ARK 
893 Mönkkönen 1996, 148. Kuopio oli Pohjois-Savon lakkoliikkeen keskuspaikka. Sieltä annet-

tiin kehotus sulkea koulut, pankit, liikkeet, käsityöpajat ja postit Lakon loputtua, kun Airak-
sinen palasi kunnallisiin tehtäviinsä takaisin, huudettiin kuntakokouksessa ”eläköön” valtiol-
liselle vapaudelle. MLK pöytäkirja 27.11.1905. KU.MLK.KUN.ARK.KKA. 
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kansakouluun palkattiin uusi opettaja, Alhojärvi kääntyi piiritarkastaja Hovi-
laisen puoleen saadakseen takaisin opettajan työnsä. Tarkastaja ei voinut 
auttaa, sillä hän pelkäsi siilinjärveläisten suuttuvan hänelle. Alhojärvi turvau-
tui myös koulutoimen ylihallitukseen. Ylihallitus vaati Kasurilan johtokun-
nalta selvitystä Alhojärven valitukseen ja pyyntöön saada toimi takaisin. 
Johtokunta vastasi kouluylihallitukselle, että sen oli pitänyt hankkia koululle 
uusi opettaja, kun Alhojärvi oli johtokunnalle ilmoittamatta poistunut paik-
kakunnalta. Johtokunta totesi, että se ei ole vastuussa kansalaiskokouksen toi-
mista. ”Kun herra Alhojärvi on menettänyt kansalaisten luottamuksen paik-
kakunnalla”, ei johtokunta katsonut mitenkään voivansa ottaa häntä takaisin 
opettajaksi. Johtokunta toivoi, että Alhojärvi tulisi myös virallisesti erotetuk-
si.894  

Alhojärvi sai virkansa takaisin.895 Kun johtokunta joutui taipumaan kou-
luylihallituksen päätökseen, se käynnisti Alhojärveä kohtaan kiusankierteen. 
Alhojärven kirjallinen vaatimus saada palkka myös poissaoloajalta mitätöitiin 
johtokunnan kokouksessa ”kirjavihkoksi”.896 Alhojärvi valitti asiasta koulu-
toimen ylihallitukselle, joka vaati johtokunnalta selvitystä asiasta. 897 Johto-
kunta alkoi vaatia Alhojärveltä oikeuden tuella tiliä kirjoista ja vihoista.898 
Kun Alhojärvi pyysi todistuksen työstään, johtokunta liitti todistukseen mai-
ninnan, että opettajana hän on ollut ”jokseenkin tyydyttävä” ja hänen käytök-
sensä ”ei ole ollut täysin nuhteeton”.899 Seuraavana vuonna Alhojärvi pyysi 
jälleen todistusta työstää. Ilmeisesti hän haki uutta työpaikkaa toisesta kansa-

                                                           
894 Kasurilan kansakoulun johtokunnan pöytäkirja 27.12.1905. KU.MLK.KAS.KANS.ARK. 

KKA. Alhojärvi julistettiin ilman tutkimuksia ja tuomiota ”mädäntyneen hallituspuolueen ja 
sortavan virkavallan kurjimmaksi matelijaksi, ilmiantajaksi…” Opettajaa syytettiin Bobri-
kovin hirmuvaltaisen systeemin tietä kulkevaksi suurimmaksi roistoksi. Kun paikallisessa 
lehdessä uutisoitiin Alhojärven karkotus, hänet majoittanut isäntäväki ei enää uskaltanut pi-
tää häntä luonaan. Alhojärven terveys ei kestänyt kovaa painetta. Siilinjärvellä oli kuitenkin 
samaan aikaan levitetty huhua, jonka mukaan hän oli palannut vastoin kieltoa paikkakunnal-
le ja huutanut uhkauksia lakkokomitean jäsenille. Huhutiedon perusteella päätettiin, että osa 
miehistä menee karkottamaan Vehmasmäen opettajan Airaksisen ja osa menee vangitse-
maan Alhojärven. 

895 Kasurilan kansakoulun johtokunnan pöytäkirja 13.3.1906. KU.MLK.KAS.KANS.ARK. 
KKA. 

896 Kasurilan kansakoulun johtokunnan pöytäkirja 25.5.1906. KU.MLK.KAS.KANS.ARK. 
KKA. 

897 Kasurilan kansakoulun johtokunnan pöytäkirja 4.11.1906; 20.6.1906. KU.MLK.KAS. 
KANS.ARK.KKA. 

898 Kasurilan kansakoulun johtokunnan pöytäkirja 6.8.1907. KU.MLK.KAS.KANS.ARK.KKA. 
899 Kasurilan kansakoulun johtokunnan pöytäkirja 4.6.1906. KU.MLK.KAS.KANS.ARK.KKA. 
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koulusta. Johtokunta antoi todistuksen, mutta liitti siihen maininnan, että 
opettaja oli edellisenä vuonna hakenut samanlaista todistusta, ja että kansa-
laiskokous oli hänet erottanut, mutta opettaja oli saanut virkansa takaisin 
senaatin päätöksen nojalla.900 Kun opettaja joutui ristiriitaan koulun johto-
kunnan kanssa, ainoa tuki löytyi tällöin kouluylihallituksesta. Kasurilassa 
johtokunta vihastui opettajaan syvästi. Se halusi heikentää Alhojärven mah-
dollisuutta saada uusi työpaikka ja myönsi kehnoja työtodistuksia, vaikka 
alkujaan johtokunnan toive oli ollut päästä Alhojärvestä eroon. 

Se, että kansakoulun vuosikertomuksissa ja johtokunnan pöytäkirjoissa 
ei mainita epäkohdista ja ongelmista, ei anna syytä kuvitella, että epäkohtia ei 
olisi ollut. Hyvin harva uskalsi kyseenalaistaa paikallisen vallankäytön. Omi-
en oikeuksien puolustaminen arvioitiin turhaksi työksi. Vehmasmäen kansa-
koulun johtokunta sai valituksen opettajasta, ilmeisesti Airaksisesta. Oppilas 
Heikki Putkosen äiti valitti, että hänen poikaansa oli kuritettu enemmän kuin 
rikkaitten lapsia. Johtokunta kuulusteli oppilasta ja hänen tovereitaan. Johto-
kunnan papereista ilmeni, että kuulustelussa selvisi pojan usein kiroilleen ja 
olleen tottelematon. Poika oli ollut ilman syytä poissa koulusta. Opettaja oli 
rankaissut poikaa tukistamalla ja seisottamalla. Kuulustelussa ilmeni, että 
pojan äiti tiedettiin kevytmieliseksi ja pojalta puuttui kokonaan kotikasvatus. 
Johtokunta päätti, että jos äiti nöyrtyy pyytämään ajattelemattomia syytöksi-
ään anteeksi, niin poika saa olla edelleen koulussa niin kauan kuin käyttäytyy 
sopivasti koulussa.901  

Heikki Putkosen äiti kyseenalaisti kyläyhteisön ja kansakoulun valtara-
kennelman. Köyhänä ihmisenä, oikeuksiensa perääjänä hän järkytti tasapai-
noa. Johtokunta ei tutkinut opettajan käyttämiä rangaistuksia, vaan poika 
syyllistettiin. Johtokunta uhkasi erottaa pojan koulusta. Äiti häpäistiin totea-
malla julkeuden ja pojan kurittomien tapojen johtuvan äidin tunnetusta huo-
nomaineisuudesta. Pienessä kyläyhteisössä tällainen kannanotto oli raskas 
syytös. Putkosen ja Alhojärven tapaukset kertovat millaisia ulottuvuuksia 
johtokunnan vallankäyttö sai, kun toiminnan valvonta ja ohjaus olivat riittä-
mättömiä.  

                                                           
900 Kasurilan kansakoulun johtokunnan pöytäkirja 30.5.1907. KU.MLK.KAS.KANS.ARK. 

KKA. 
901 Vehmasmäen kansakoulun johtokunnan kokouksen pöytäkirja 26.11.1891.KU.MLK.VEH. 

KANS.ARK.KKA. 
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Kansakoulun johtokuntien toiminta keskittyi koulujen perustamisen jäl-
keen niiden kunnossapitoon. Cygnaeuksen tavoite, että johtokunta osallistuisi 
koulutyön pedagogiseen kehittämiseen, jäi toteutumatta. Kuopion maalais-
kunnassa johtokuntien jäsenillä ei ollut tämänkaltaista halua osallistua. Tämä 
osaltaan laajensi koulutoimen ylihallituksen toimintamahdollisuuksia ja ko-
rosti koululaitoksen keskusjohtoisuutta. Piiritasolla johtokunnat ja niiden 
jäsenet kehittyivät vahvoiksi vallankäyttäjiksi niin tahtoessaan. Johtokuntien 
jäsenistö tasa-arvoistui sukupuolen ja sosiaalisen aseman suhteen vuosisadan 
vaihteessa. Se ilmensi kansalaisyhteiskunnan rakentumista ja edisti tätä kaut-
ta modernisaatiota. 

 

 
Kuopiossa järjestettiin laulujuhlat vuonna 1891. Juhlaväki kulkee Piispankadulla. Taustalla nä-
kyy lääninhallituksen rakennuksia. Museovirasto. 
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5.7 Valtion koulupolitiikka kansalaisyhteiskunnan 
rakentumisen virittäjänä  
 

Kansalaisyhteiskunta on moniselitteinen ja vaikeasti määriteltävä, mutta tässä 
tutkimuksessani olen selvittänyt kansalaisyhteiskunnan muotoutumista kan-
sakoulujen perustamisen kautta. Kansalaistoiminta heräsi kyläkokouksissa, 
valveutui edistämään kyläkokousten päätöksiä kuntakokouksessa ja aktivoitui 
puolustamaan kyläkokouksen päätöksiä käyttämällä valitusoikeutta kes-
kushallinnossa. Kansalaisyhteiskunta rakentui myös ihmisten osallistumisen 
kautta. Ihmiset osallistuivat kyläkokouksiin ja koulujen johtokuntatyöskente-
lyyn. Se ilmensi yhteisön valmiutta toimia odotustensa ja yhteisen hyvän 
edistämiseksi. Kansakoulujen johtokuntatyöskentely osoittaa, kuinka kansa-
laistoiminta laajeni säätyläisiltä viiveen kautta talonpoikien pariin ja lopulta 
viiveen kautta ryhmiin, jotka olivat yhteiskunnallisen äänioikeuden ulkopuo-
lella. Näitä ryhmiä olivat naiset ja tilaton väestö. Johtokunnat olivat naisille 
ja alemmille sosiaaliryhmille ensimmäinen päätöksenteon organisaatio, johon 
heidät hyväksyttiin tasa-arvoisina. 

Suomalainen kansalaisyhteiskunta heräsi toimintaan 1800-luvun lopulla. 
Herääminen osuu ajallisesti yksiin kansakoulujen perustamisen kanssa. Kan-
sakoulun perustamisen voidaan nähdä kanavoineen ihmisten innostusta osal-
listua yhteiskunnalliseen toimintaan.902 Kuopion maalaiskunnassa kansakou-
lujen perustamisen rinnalla virisi seura- ja yhdistystoiminta, mutta niiden 
vaikutukset ilmenivät hitaasti. Kun maalaiskunnassa kerättiin nimiä vuoden 
1899 Suureen adressiin, vain reilut yhdeksän prosenttia väestöstä allekirjoitti 
vetoomuksen. Vertailun vuoksi todettakoon, että Kuopiossa adressin allekir-
joitti 35 prosenttia väestöstä ja koko maassa 20 prosenttia. Vähäistä sitoutu-
mista selittää se, että adressi kerättiin hätäisesti. Ihmisiä ei tavoitettu, sillä 
maalaiskunta oli harvaan asuttu vesistöjen pirstoma alue. Mönkkösen mu-

                                                           
902 Rasila, 1961, 210–214. Torpparin poika Alhainen W.I. kirjoitti Gebhardille kirjeitä torppari-

en tilanteesta. Gebhard julkaisi kirjeet vuonna 1900 Valvojassa. Alhaisen kirjeisiin suhtau-
duttiin vakavuudella ja hänet kutsuttiin erikomiteoiden jäseneksi. Alhainen oli käynyt kier-
tokoulun ja hän osasi kirjoittaa ja harrasti kirjallisuutta. Lisäksi hän kirjoitti Hämeen Sano-
miin paikalliskirjeitä.  
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kaan merkittävä osa torppareista ja tilattomista näki kuitenkin ”Venäjän” lain 
parantavan heidän omaa sosiaalista ja taloudellista asemaansa.903  

Kuopion maalaiskunta sai poikkeuksellista sivistyksellistä hyötyä Kuo-
piosta, joka oli koulu- ja hallintokaupunki. Kuopiossa ja maalaiskunnan alu-
eella asui kansanvalistuksen edistäjiä: J.V. Snellman, Z.J. Cleve, Minna 
Canth, Juhani Aho, Järnefeltin perhe ja von Wrightit. Canthin ympärille muo-
dostui kulttuuriseura. Nuoren Suomen kaudeksi kutsuttua aikaa kesti vuodes-
ta 1884 vuoteen 1888. Kuopio oli tuolloin kirjallisen elämän keskus. Minna 
Canth kirjoitti teoksissaan Kuopiosta. ”Työmiehen vaimo” -kirjan alaotsake 
oli ”Tapaus Kuopion kaupungissa”.904 Kirjassaan ”Köyhää kansaa” Canth 
viittasi Savon radan rakennusmiesten huonoon palkkaukseen ja Harjulan 
kunnalliskodin epäsiisteyteen. Tästä asiasta kehittyi jopa kiista Kuopiossa ja 
pohdinta, oliko naisilla oikeutta osallistua kaupungin köyhäinhoidon toimin-
taan.905 Pohjois-Savo ja Kuopio olivat merkityksellisiä alueita myös Suomen 
Työväenliikkeen kehityksessä. Helsingin työväenyhdistyksen perustajan Vik-
tor Julius von Wrightin, wrightiläisyyden kuuluisimman edustajan suku oli 
Haminalahden kartanosta ja työväenpuolueen puheenjohtaja Nils Robert af 
Ursin oli kuopiolaissyntyinen.906 Canth osallistui Kuopion wrightiläiseen työ-
väenliikkeeseen, mutta liikkeen politisoituessa hän jäi siitä pois. 

Kyläkokouksissa ja koulujen vihkiäisissä kansakoulujen perustamista 
kannatettiin sivistystarpeen takia. Talonpoikien vaurastuminen mahdollisti 
resurssit perustaa kouluja, ja vaurastumisen tuottama yhteiskunnallinen mur-
ros vahvisti kansakoulun merkitystä uusien arvojen ja taitojen siirtäjänä. 
Ihmisten osallistuminen yhteisten asioiden hoitamiseen edellytti kansalaiselta 
tietoja ja taitoja. Kansalaisyhteiskunta rakentui ihmisten osallistumisen kaut-
ta. Kyläkokousten rinnalle kehittyi yhdistystoiminta, kun yhteisesti tavoitel-

                                                           
903 Mönkkönen 1996, 145–146. Vehmasmäen kansakoulun kansakoulun johtokunnan kokous-

ten pöytäkirjat 1887–1930. Johtokunnan kokous 6.3.1899. KU.MLK.VEH.KANS.ARK. 
KKA. Vehmasmäen kansakoulun johtokunta myönsi kansakoulunopettajalle J.B.Airaksiselle 
lomaa koulusta, koska hänet oli valittu toimittamaan Keisarille kansalaisten allekirjoittamaa 
adressia.  

904 Canth 1961, 69–77. 
905 Pirinen Kauko, esitelmä Sisämaankaupungin tie Eurooppaan. MM.ARK.KKA.1800-luvun 

lopulla järjestäytyminen ja yhdistykset alkoivat politisoitua. Poliittisen nuorsuomalaisuuden 
synnyn voi ajoittaa vuoteen 1889, ja sen äänenkannattajaksi ryhtyi Päivälehti. Lehden toi-
minnassa olivat mukana Juhani Aho ja Järnefeltien perheenjäseniä. 

906 Heikki Viitala, alustus Poliittiset laina(v)aatteet Itä-Suomessa. MM.ARK.KKA. 
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tavat asiat eriytyivät. Ihmiset järjestyivät yhdistysten kautta edistämään itsel-
leen tärkeitä asioita, kuten aikoinaan he olivat järjestäytyneet kyläkokousten 
kautta edistämään kansakoulujen perustamista. Kyläläisten erilaiset kiinnos-
tuksen kohteet, kasvanut tietoisuus ja sosiaalinen tausta näkyivät siinä, että 
yhdistykset politisoituivat. Ihmisten osallistuminen ja järjestäytyminen mer-
kitsivät modernin kansalaisyhteiskunnan muotoutumista. 

Ilkka Liikanen ajoittaa maaseudun suuremman heräämisen lähemmäksi 
vuosisadan vaihdetta. Samalla siihen yhdistyi maaseudun väestön yhteiskun-
nallinen aktivoituminen.907 Eeva-Liisa Lehtonen toteaa, että maaseudun yleis-
hyödylliset huvitilaisuuksien määrä kasvoi 1870-luvulla.908 Kuopion maa-
laiskunnassa kyläkokousten järjestäminen, kansalaistoiminnan herääminen, 
valveutuminen ja aktivoituminen alkoivat 1870-luvulla. Kansakoulujen joh-
tokuntatyöskentely siirtyi 1880-luvulla säätyläisiltä talonpoikien vastuulle. 
Tilaton väestö otti johtokuntatyöskentelyn vastuulleen vuosisadan vaihteessa. 
Henrik Stenius totea, että 1880-luvun yhdistystoiminnan muutos oli se, että 
ihmiset alkoivat spontaanisti perustaa yhdistyksiä, joissa he vaativat yhteis-
kunnallisia uudistuksia.909  

 
Kirjastojen perustaminen seuraa koulujen perustamista 

Kansanvalistustoiminta käynnistyi kirjastojen perustamisen ja toiminnan 
myötä. Kirjastot liittyivät kiinteästi kansakoulujen toimintaan. Ne tukivat 
kouluopetusta ja kannustivat itseopiskeluun. Erityisesti Aukusti Juhana Mela 
ansioitui alueen kansanvalistustoiminnan käynnistäjänä. Hän perusti vuonna 
1872 Kuopion kansankirjaston ja Räimälle ensimmäisen maalaiskunnan 
kirjaston. Seuraavana vuonna ylioppilas J. Pekkarinen perusti kansankirjaston 
Kasurilaan. Mela toimi kirjastotoiminnan innoittajana myös Hirvilahdella. 
Siellä perustettiin kyläjärjestys, jossa tehtiin päätös paheiden nujertamisesta 
ja sovittiin, että paheiden harjoittamisesta joutui maksamaan kolme markkaa 
sakkoa lainakirjaston perustamista varten.910 Kirjastojen perustaminen, neljän 

                                                           
907 Liikanen 1995, 178. 
908 Lehtonen 1994, 170–171. 
909 Stenius 1987, 295–300, 379. 
910 Tapio 17.5.1873; Mönkkönen 1996, 138. Litmanniemen kansakoulunjohtokunnan kokous 

9.3.1902. KU.MLK.LIT.KANS.ARK.KKA. Kuopion pataljoonan kirjastosta lahjoitettiin 
kirjoja Litmanniemen kansakoulupiirille. Kirjat päätettiin sijoittaa koululle Litmanniemen 
kansakoulupiirin lainakirjaston nimellä. Kirjastonhoitajaksi nimitettiin kansakoulun opettaja 
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kansakoulupiiriin perustaminen ja ensimmäisen kansakoulun toiminnan 
käynnistäminen ajoittuivat samoihin vuosiin, mikä kertoo kansanvalistusaat-
teen vaikutuksen alkamisesta Kuopion maalaiskunnassa.911  

Samalla tavoin kuin koulujen perustaminen herätti kyläläiset toimimaan, 
kirjastojen perustaminen herätti kansalaiset toimimaan. Kun tarkastellaan 
Kuopion maalaiskunnan ensimmäisten kirjastojen perustamista ja verrataan 
niitä kansakoulujen perustamiseen, voidaan todeta kirjastojen ja koulujen 
muodostaneen yhteisiä vaikutusalueita. Räimän kirjasto sijaitsi lähellä Haa-
palahden kansakoulua. Kasurilan kansakoulu puolestaan perustettiin neljän 
vuoden kuluttua kirjaston perustamisen jälkeen. Hirvilahden kylään perustet-
tiin kirjasto vuonna 1873 ja kansakoulu vuonna 1881. Yhdeksään kylään 
perustettiin kirjasto ennen kansakoulua. Tällaisia kyliä olivat edellä mainittu-
jen kolmen kylän lisäksi Rytky, Koivusaari, Niittylahti, Puutossalmi, Väänälä 
ja Niemisjärvi. Näiden kylien kohdalla kirjastotoiminta muokkasi kyläläisten 
mielipidettä myönteiseksi kansakoulun perustamiselle. Vehmasmäki, Koi-
vumäki, Vehmersalmi, Haminalahti, Kehvo, Puijo ja Ryönä puolestaan saivat 
kansakoulun ennen kirjastoa.912 Ilmeisesti näissä kylissä kirjasto miellettiin 
koulun osaksi. Kuopion maalaiskunnassa kansakoulujen perustaminen vilkas-
tui 1880-luvulla, ja kirjastojen perustamisen kiivain vaihe ajoittui 1890-
luvulle, jolloin perustettiin kahdeksan kirjastoa. Kihlakunnan tasolla kirjasto-
toiminnan suosion leviämisestä kertoo se, että Kuopion kunnassa oli vuonna 
1907 45 kirjastoa.913  

Varoja kirjastojen perustamiseen kerättiin samalla tavoin yhteisöllisesti 
kuin kansakoulujen perustamiseen: lahjoituksin, arpajaisten ja Hirvilahden 
tapaan sakkomaksujen avulla. Vehmasmäen kansakoululla järjestettiin arpa-
jaiset huhtikuussa vuonna 1885 kirjastotoiminnan hyväksi. Väkeä tuli koulul-
le kaupungista ja maaseudulta ”tungokseen asti”. Kuopion WPK:n torvisoit-

                                                                                                                             
Kaikkonen. Lisäksi päätettiin tilata kirjoja lisää 60 markan arvosta kirjastoon. 50 markkaa 
saatiin koiraverorahoista ja 10 markkaa lainattiin koulunkassalta.  

911 Karjalainen 1970, 51; MLK pöytäkirja 24.3.1905. KU.MLK.KUN.ARK. Kuopion maalais-
kunnassa päätettiin, että viinaverorahat käytettäisiin kunnassa olevien kirjastojen hyväksi. 
Kaupunkikunnat alkoivat ottaa yksityisten aloitteesta perustettuja kirjastoja haltuunsa. Kir-
jastojen määrä nousi vähitellen koko Suomessa ja vuonna 1906 maalaiskunnat avustivat 420 
kirjastoa. 

912 Mönkkönen 1996, 141. 
913 Kruununvoutien vuosikertomukset 1895, 1907. KU.KIH.ARK.JOMA. Niteiden määrä kasvoi 

1 125 niteestä 8 000 niteeseen. 
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tokunta viihdytti juhlaväkeä, ja oman kylän lauluseura esiintyi. Lisäksi kylän 
kansakoulunopettaja, Airaksinen, piti esitelmän, jonka aiheena oli ”Lyhyt 
silmäys suomenkansan oloihin ja edistymiseen aina pakanuudesta näihin 
aikoihin saakka”. Tilaisuudessa myytiin arpoja Vehmasmäen koulun kansan-
kirjaston laajentamisen rahoittamista varten. Arpojen myynti tapahtui nopeas-
ti, ja ne loppuivat kesken. Juhla päättyi tansseihin.914  

Aiemmin jo mainittu Mela oli myös alueen ensimmäisiä ylioppilasluen-
noitsijoita. Lisäksi Kuopion seudulla asuvien ylioppilaiden yhdistys järjesti 
luentoja vuodesta 1881 alkaen. Monessa pitäjässä papisto pyysi maistereita 
myös pitämään saarnoja kirkoissa. Ihmisiä saapui kesäsunnuntaisin kuule-
maan ylioppilaiden esitelmiä Hirvilahden kansakoululle, Kehvon Haapalah-
teen, Toivalaan, Kasurilan, Jännevirran Kemilään, Riistaveden Lohilahteen, 
Laajalahteen, Haminalahteen, Pieksäntaipaleeseen aina Maaningan ja Juuan 
tehtaalle saakka. Useaan kylään perustettiin myöhemmin koulu.915 Luentojen 
aiheina olivat Kalevala, köyhän kansan asema ja naisen asema.916 Tutkimus-
materiaali ei kerro edistikö kansanvalistuksen kasautuminen kansakoulujen 
perustamista eikä sitä, kuinka paljon se vaikutti ihmisten asenteisiin. Kansan-
valistuksen eteneminen kertoo kuitenkin sen, että kyläläisten parissa oli tart-
tumapintaa opetuksen ja osallistumisen laajenemiseen. 

Kuten aiemmin todettiin, sanomalehdistö oli tärkeä valistaja ja tiedotta-
ja. Lehtien yhteistilaukset ja niiden kierrättäminen kyläläisten keskuudessa 
valmistivat perustaa kirjastotoiminnan käynnistymiselle.917 Kruununvoudin 
vuosikertomuksessa vuonna 1886 raportoitiin sanomalehtien lukemisen yleis-
tymisestä kihlakunnassa. Köyhyyden takia lehtien levikki oli pieni. Kaikki-
aan lehtiä tuli kihlakuntaan 386 kappaletta. Vuonna 1905 kerrottiin, että sa-

                                                           
914 Savo 13.4.1885. Tuloja kirjaston laajentamiseen kertyi 592, 75 markkaa, ja kun summasta 

vähennettiin kulut, rahaa jäi 487,15 markkaa. 
915 Ruutu 1939, 240–241; Mönkkönen 1996, 138. 
916 Mönkkönen 1996, 139; Ruutu 1939, 243. Vuonna 1879 kerrottiin lukutaidon parantuneen 

seudulla ja myös sanomalehtien tilaaminen oli alkanut yleistyä talonpoikien parissa. Luento-
jen pohjalta syntyi innostus perustaa kansanopistoja. Kansan opinhalun herättäminen ja sen 
sivistystason kohottaminen toteutuivat hitaasti ja alkuaikojen innostus ei kantanut pitkään. 
Kuulijoiden valveutuminen ja luentojen epätasainen laatu vähensivät innostusta. Ruutu tote-
aa, että yleiseurooppalaiselta pohjalta nousevat uudistusvirtaukset vetivät 1880-luvulla yli-
oppilaitten huomiota, jolloin kansalliset harrastukset jäivät vähemmälle sijalle.  

917 Ruutu 1939, 245. Kinnunen 1982, 45. Tapion tärkein tehtävä oli lisätä kansan lukuhalua. 
Ilmeisesti lehti onnistui hyvin, sillä seinien paperointia alettiin kutsua tapioimiseksi. 
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nomalehdet levisivät jo kaikkiin kihlakunnan kyliin.918 Lehtien määrän kasvu 
heijasti pitäjäläisten vaurastumista, lukutaidon lisääntymistä ja valveutumista, 
joka alkoi ohjautua yhdistystoimintaan.  

 
Koulun perustamista seuraa yhdistystoiminnan nousu 

Stenius toteaa, että 1800-luvulla kansalaisyhteiskunta tarkoitti sellaista osal-
listumista, mikä tapahtui valtion ja perheen välissä. Ihmiset osallistuivat 
kansalaisyhteiskunnan toimintaan ja samalla he loivat valtion politiikkaa. 
Snellman oli katsonut, että kansalaiset noudattivat lakeja ja tapoja. Yksilön 
elämä oli valtion politiikan toteuttamista.919 

Kuopion maalaiskunnassa koulujen perustamisen käynnistämä kansa-
laistoiminta ohjautui seuraavaksi yhdistysten perustamiseen ja toimintaan 
yhdistysten hallinnossa. Jäsenyys ja vastuunotto yhdistyksissä eivät edellyt-
täneet yhteiskunnallista äänioikeutta. Niihin osallistuminen oli avointa kaikil-
le sosiaaliryhmille ja kansalaiset olivat niissä tasa-arvoisessa asemassa. Jär-
jestäytymisen alkuvaiheessa erityisesti maaseudulla ei ollut sukupuolieroilla 
sijaa. Naisten osuus raittiusseurojen ja nuorisoseurojen jäsenkunnasta oli 
lähes puolet 1800-luvun lopussa.920 Lisäksi yhdistystoiminta ei ollut virka-
mieskoneiston vastaista. Kansalaiset perustivat yhdessä virkamiesten kanssa 
yhdistyksiä. Yhdessä rakennettiin kansakuntaa.921  

Kuopion maalaiskunnassa yhdistystoiminta käynnistyi, kun ihmiset pe-
rustivat raittiusyhdistyksiä. Niitä perustettiin 13 kappaletta. Toiminta oli va-
listavaa. Vuonna 1886 raportoitiin kruununvoudin vuosikertomuksessa, että 
osittain raittiusseuratoiminnan ansiosta juoppous oli alueella vähentynyt.922 
Kylistä, joihin perustettiin kansakoulu vuoteen 1907 mennessä, yhdeksän 
kertaa raittiusliike oli kylän ensimmäinen yhdistys ja neljä kertaa kylän ainut 
yhdistys vuoteen 1907 mennessä.  

                                                           
918 Kruununvoutien vuosikertomukset 1886, 1905. KU.KIH.ARK.JOMA. Kihlakuntaan saapui 

kuitenkin Uusi Suometarta 29 kappaletta, Savoa 106 kappaletta, Kyläkirjaston kuvalehteä 56 
kappaletta, Tapiota 28 kappaletta, Maanviljelyslehteä 25 kappaletta, Matti Meikäläistä 15 
kappaletta, Suomen raittiuslehteä, Kaikua, Kansakoululehteä, Oulun ilmoituslehteä, Lähe-
tyssanomia ja Kristillistä kuukausilehteä. 

919 Stenius 1987, 51–53. 
920 Sulkunen. 1987, 169. 
921 Stenius 1987, 380. 
922 Kruununvoutien vuosikertomukset 1886, 1897. KU.KIH.ARK.JOMA. 
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Alueen pääelinkeino oli maatalous, joten siihen liittyvät yhdistykset oli-
vat suosittuja. Pellervo-Seura toi maaseudulle osuustoiminta-aatteen. Vuonna 
1902 Kuopion kihlakunnassa oli kuusi osuusmeijeriä, ja vuonna 1907 aate oli 
saanut kannattajia siten, että alueella toimi 13 osuuskassaa, 23 osuusmeijeriä, 
kuusi osuuskauppaa, maanosto-osuuskunta, neljä puimakoneosuuskuntaa ja 
kaksi metsänosto-osuuskunta.923 Maanviljelysseuran palkkaamat opettajat 
edistivät kotiteollisuutta ja seuran valistustoiminta edisti maanviljelyn uudis-
tumista.924 Maamiesseuroja ja Sonniyhdistyksiä perustettiin Kuopin maalais-
kuntaan 11 vuoteen 1907 mennessä.925 Seurat vaikuttivat myös kylien sosiaa-
lisen elämään. Niittylahden kansakoululla järjestettiin juhla yhteistyössä 
Kuopion maanviljelyseuran kanssa. Ohjelmanumeroina olivat kilpailut kyntä-
misessä, ojan kaivamisessa ja lypsämisessä. Lisäksi koululla järjestettiin 
puutarhatuotenäyttely.926 

Kansalaisyhteiskunta virisi ja sen osallistumismahdollisuudet laajenivat, 
kun valistavan yhdistystoiminnan rinnalle kehittyi poliittisia järjestöjä, kuten 
nuorisoseurat, suomalaisuusliike ja työväenyhdistykset. Jutikkala toteaa, että 
yhteiskunnan demokratisoituminen tapahtui yhtä aikaa työväen poliittisen 
valveutumisen kanssa. Työväestö halusi laajentaa yhteiskunnalliset oikeudet 
kaikkia kansalaisia koskeviksi ja käytti apunaan parlamentaarisia rakenteita 
ajakseen omia etujaan. Jälkimmäinen oli samanaikaisesti syy ja seuraus.927  

Kuopion maalaiskunnassa perustettiin ensimmäinen nuorisoseura vuon-
na 1892 Kasurilaan, ja sen esimies oli A. Väänänen. Seurassa oli 137 jäsentä, 
mutta siitä ei kuitenkaan löydy myöhempiä tietoja. Hirvilahden nuorisoseura 
perustettiin vuonna 1902 ja jäseniä ilmoittautui 41. Vehmasmäen nuorisoseu-
ra perustettiin vuonna 1905, ja kansakoulunopettaja J.B. Airaksinen tuki 
kovasti seuran toimintaa.928 Lisäksi perustettiin nuorisoseurat Kehvolle vuon-
na 1898 ja Kolmisoppeen vuonna 1904. Kuopion maalaiskunnassa yhdistys-

                                                           
923 Kruununvoutien vuosikertomukset 1900, 1902, 1903, 1904, 1906, 1907. KU.KIH.ARK. 

JOMA. 
924 Kruununvoutien vuosikertomukset 1886, 1897. KU.KIH.ARK.JOMA. 
925 Mönkkönen 1996, 337. 
926 Niittylahden kansakoulun johtokunnan pöytäkirjat 1904. KU.MLK.NIIT.KANS.ARK. 
927 Jutikkala 1965, 186; Naumanen 1990, 31. 
928 Rytkönen 1975, 799–811; Liikanen 2003, 285. Monet fennomaanit arvelivat kuitenkin, että 

seura ja kokoustoiminta saattaisi muuttaa ylhäältä päin ohjautuvan kansanvalistuksen ja kan-
sa-käsitteen sisällön määrittelyä, ja se saattaisi tapahtua tulevaisuudessa alhaaltapäin.  
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toiminnan nousu ajoittui 1900-luvun alkuun. Se oli myös vilkasta koulujen 
perustamisen aikaa. Erityisesti vuosi 1906 oli yhdistysten ja seuratoiminnan 
perustamisen aikaa.929 Kylät, joissa ihmiset perustivat yhdistyksiä, olivat 
perustaneet varhain myös kansakoulun, paitsi Kolmisoppe. 

 
Tilaton väestö perustaa työväenyhdistyksiä 

Kuopion maalaiskunnan kylistä, jotka perustivat yhdistyksiä, oli aktiivisin 
Hirvilahden kylä. Kyläläiset olivat olleet hyvin omatoimisia myös kirjaston ja 
kansakoulun perustamisessa. Vuoden 1907 loppuun mennessä Hirvilahdella 
toimi kuusi yhdistystä. Yhdistystoiminta käynnistyi sivistystyöstä, mutta pian 
myös kaikki tuon ajan poliittiset suuntaukset olivat edustettuina. Yhdistys-
toiminnassa aktiivisesti järjestäytyneitä kyliä olivat myös Vehmersalmi ja 
Jännevirta. Molemmissa kylissä toimi neljä yhdistystä. Yhdistystoiminta oli 
alkanut raittiusliikkeestä ja ainut poliittinen yhdistys oli työväenyhdistys.  

Kylien sosioekonominen tausta heijastui ihmisten järjestäytymisessä.930 
Kehvossa, joka oli vaurasta talollisvaltaista aluetta, toimi raittiusseuran lisäk-
si nuorisosseura. Hiltulanlahdessa, jossa tilaton väestö oli määrällisesti vah-
vassa asemassa, toimi raittiusseuran lisäksi työväenyhdistys. Raittiusliikkeel-
lä oli yhteys työväestön järjestäytymiseen, sillä tarkastelujakson aikana neljä 
kertaa raittiusliikkeen perustamista seurasi työväenyhdistyksen perustami-
nen.931 Irma Sulkunen toteaa, että vuoteen 1906 asti raittiusliikkeen ja järjes-
täytyvän työväenliikkeen järjestökannatus paikallistui samoille seuduille.932 
Hiltulanlahden ja Mustinlahden kylissä toimi molemmissa vain kaksi yhdis-
tystä, joita olivat raittiusyhdistys ja työväenyhdistys. Näissä molemmissa 
kylissä oli ollut patruunan alustalaistensa lapsille perustama yksityinen kan-
sakoulu. Kylien sosiaalinen jako painottui tilattomaan väestöön, ja talollisten 
vähäinen lukumäärä antoi vähävaraisille liikkumatilaa järjestäytyä. 

                                                           
929 Vuonna 1904 perustettiin seitsemän yhdistystä, 1905 10, 1906 21 yhdistystä ja 1907 11.  
930 Ylikangas 1984, 338. Ylikangas esittää, että talonpoikien nousuun vaikuttivat taloudelliset 

resurssit ja niiden luomat edellytykset vaatia liikkumatilaa yhteiskunnassa. Tämä merkitsi, 
että vaurastuneilla talollisilla ja sivistyneistöllä oli yhteiset edut puolustettavana työväestön 
järjestäytymistä vastaan.  

931 Mönkkönen 1996, 337; Sulkunen 1987, 147–148. Raittiusliike vaati äänioikeuden laajenta-
mista. Tämä liittyi raittiusliikkeen vaatimukseen, että kaikilla ihmisillä olisi yhtäläinen ääni-
oikeus päättä alkoholilainsäädännöstä. Raittiuskysymys oli yhteiskunnallinen kysymys ja 
silloin se oli myös työväenkysymys. 

932 Sulkunen 1986, 113. 
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Työväestön kannattamat liikkeet olivat kansalaisyhteiskunnan ja kansa-
kunnan piirissä.933 Työväenyhdistysten perustamisen yhtenä innoittajana oli 
kansakouluteema. Tapion artikkelissa kehotettiin vuonna 1886 perustamaan 
työväenyhdistys Kuopioon, koska köyhyydessä elävien lasten asemaa halut-
tiin parantaa, sillä vanhemmilla ei aina ollut varaa kustantaa lastensa opinto-
ja, ja lapset piti laittaa työhön. Työväestön lapsille kansakouluja pidettiin 
erityisen tärkeinä. Sieltä lapsi sai sivistystä ja koulu antoi perustan ammat-
tiopinnoille. Tapiossa todettiin, että sivistys ei ollut tietyn luokan etuoike-
us.934 

Työväenliike oli 1800-luvulla sivistyneistön johtamaa ja kasvatustyön 
motiivi oli yhteiskuntarauhan ylläpitäminen.935 Työväenliike omaksui von 
Wrightin koulutussuunnitelmat ja sitä kautta työväestö omaksui sivistyneis-
töltä koulutuksen ihailun.936 Koulutuksesta tuli pääomaa, jota kaikkien kansa-
laisten oli mahdollista tavoitella. Wrightiläinen työväenliike ei tavoitellut 
poliittisia muutoksia. Tapion artikkeli sisälsi ajatuksen, että koulu mahdollisti 
sosiaalisen nousun köyhille lapsille. Tilattoman väestön koulutuksen lisään-
tyminen ja kansalaisidentiteetin omaksuminen johtivat kuitenkin väistämättä 
yhteiskunnalliseen murrokseen. 

Pauli Rautama on löytänyt yhteyden koulujen ja työväenyhdistysten pe-
rustamisessa Etelä-Pohjanmaalla. Työväenaate levisi Pohjanmaalla voimak-
kaimmin kyliin, joissa oli teollisuutta ja tilatonta maalaisväestöä. Maakunnan 
12 ensimmäistä työväenyhdistystä perustettiin paikkakunnille, joissa koulu 
oli vakiinnuttanut asemansa. Maakunnan ensimmäiset koulut ja työväenyh-
distykset löytyvät samoilta paikkakunnilta. Jos alueella ei ollut koulua, sinne 
ei perustettu työväenyhdistystä.937 Tämä Rautaman havainto ilmenee myös 
Kuopion maalaiskunnassa. 

                                                           
933 Sulkunen 1987, 5. 
934 Tapio 29.9.1886; 27.10.1886; 3.11.1886; Jäntere 1927, 102. B.K. Granit mukana perusta-

massa työväenyhdistystä. Vuonna 1838 Geijer huomautti keskiluokan kehittyneen julkiseksi 
säädyksi ja saaneen valtaa. Valtion tuli vastata sen sivistystarpeista. Keskiluokan takana 
Geijer näki työväenluokan, joka kääntyisi yhteiskuntaa vastaan, jos sille ei järjestettäisi tilaa 
yhteiskunnassa. Hänestä yhteiskunnan velvollisuus oli perustaa ja ylläpitää kaikkien tarpeita 
vastaavia koululaitoksia. 

935 Haapala 1992, 242. 
936 Hyyppä 1999, 137, 164. 
937 Rautama 1997, 16–17. 
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Ensimmäinen vaihe Kuopion maalaiskunnan työväenyhdistysten politi-
soitumisessa oli Savon radan rakentamisen aika, 1880-luvulla. Vuonna 1889 
perustettiin Kuopion työväenyhdistys.938 Toiminnan tueksi perustettiin lehti 
Savon Työmies. Kun vertaa työväestön valveutumista ja kansakoulujen oppi-
laiden sosiaalisen taustan muutosta, voidaan todeta molempien kasvun ajoit-
tuneen samaan aikaan. Ilmeisesti köyhän väestön keskuudessa lasten kansa-
koulunkäynnin merkitys tiedostettiin, mikä ilmeni maalaiskunnan kansakou-
lujen oppilaiden sosiaalisen taustan painottumisena työväestöön ja tilatto-
miin. 

Maamme työväenliike irrottautui puhtaasti kansanvalistustoiminnasta ja 
politisoitui.939 Työväenyhdistykset liittyivät Suomen Työväenpuolueeseen, ja 
liike asetti poliittiset tavoitteet ensisijaisiksi. Vuoden 1903 puoluekokoukses-
sa puolue hyväksyi sosialidemokraattisen ohjelman ja otti nimekseen Sosiali-
demokraattinen puolue.940 Suurlakko polarisoi suomalaisen yhteiskunnan 
sosiaalisiin ja porvarillisiin ryhmiin. Kansalaisten yhteiskunnalliset oikeudet 
kasvoivat radikaalisti vuoden 1905 jälkeen.941 Suurlakon jälkeen perustettiin 
työväenyhdistykset Kuopion maalaiskunnassa Karhonsaareen, Melalahden, 
Mustinlahden sahoille ja Jännevirralle. Eduskuntavaalien lähestyessä yhdis-
tyksiä syntyi Hiltulanlahteen, Kurkimäkeen, Litmanniemeen, Mömmölänlah-
teen, Niuvanniemeen Siilinpäähän, Sotkanniemeen, Vehmersalmeen ja Vää-
nälään. Suurin Kuopion maalaiskunnan yhdistyksistä oli Kurkimäen työvä-
enyhdistys, jossa oli 127 jäsentä. Toiseksi suurin oli Sotkanniemen työvä-
enyhdistys, jossa oli 57 jäsentä. Se oli myös vuonna 1906 aktiivisin yhdis-
tys.942   

                                                           
938 Tapio 2.2.1887. Samalla päätettiin perustaa lukusali ammatillista ja sivistävää tarkoitusta 

varten. Tarkoitus oli myös pitää työväestölle hyödyllisiä luentoja; Stenius 1987, 374–375. 
Stenius toteaa, että laein ei yritetty estää poliittisen ammattiyhdistysliikkeen syntyä. Hänestä 
syynä oli maan agraarivaltaisuus.  

939 Jaakkola 1994, 100; Stenius 1987, 330–331. Työläisten järjestäytyminen synnytti omat 
kulttuuri ja urheiluseurat koko yhteiskuntaan.  

940 Karjalainen 1970, 42–44.  
941 Stenius 1987, 91–92, 332, 344, 374. 
942 Mönkkösen kokoelma. Vuonna 1908 perustettiin viisi Tilattoman väen yhdistystä. Työväes-

tön ja tilattoman väestön järjestäytyminen synnytti ilmiön, että vuonna 1906 perustettu Maa-
laisliiton Kuopion haaraosasto sai vuonna 1908 rinnalleen yhdeksään kylään Maalaisliiton 
perusosaston. Suurlakon jälkeinen vastakkainasettelu ei siis rakentunut Kuopion maalais-
kunnassa työväenyhdistysten ja Suomalaisen puolueen välille, vaan työväenyhdistysten ja 
maalaisliiton perusosastojen välille, mikä oli seurasta alueen väestön sosioekonomisesta 
taustasta. 
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Kun tarkastelee kyliä, joihin perustettiin vuoteen 1907 mennessä kansa-
koulu, niistä seitsemään perustettiin työväenyhdistys. Toisaalta kansakou-
luasia liittyi työväenyhdistysten vaatimuksiin. Maksuton koulutus rinnastet-
tiin äänioikeuteen. Köyhä väestö halusi järjestäytymällä osalliseksi porvarilli-
sesta yhteiskunnasta ja he alkoivat koulutuksen kautta kasvattaa itsestään 
kansalaisia.943 Koulu ja kansalaisyhteiskunta etenivät rinta rinnan. 

                                                           
943 Haapala 1992, 246; Hyyppä 1999, 165; Oittinen 1948, 133; Rautama 1977, 16. Vuonna 

1906 otettiin puolueen vaaliohjelmaan kunnallisen äänioikeuden vaatimus. Pauli Rautama 
toteaa, että Etelä-Pohjanmaalla työväenyhdistykset syntyivät nuorisoseurojen kanssa samaan 
aikaan. Suurlakon jälkeen työväenyhdistysten perustaminen oli erittäin vilkasta. 12 ensim-
mäistä yhdistystä perustettiin alueille, joissa oli toiminut kansakoulu keskimäärin 30 vuotta. 
Rautama näkee yhteyden kansakoulujen toiminnan ja perustettujen työväenyhdistysten välil-
lä.  
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6 Yhteenveto 
 

Autonomisen Suomen keskushallinnon tavoite oli järjestää kunnallinen itse-
hallinto mahdollisimman tehokkaasti. Keskushallinto halusi ohjata ja valvoa 
paikallishallintoa. Tämä merkitsi pitäjänkokousinstituution lopettamista ja 
kuntakokousten perustamista. Kirkko irrotettiin paikallishallinnosta ja kun-
nan veroa maksavat asukkaat nostettiin päätöksentekijöiksi kukin oman äy-
rimääränsä mukaisella äänivallalla. Risto Heiskalan mielestä kansallisvaltio, 
demokratia, yksilön aseman vahvistuminen ja maallistuminen olivat ominai-
set niille yhteiskunnille, joista modernisoitumisprosessit lähtivät liikkeelle. 
Määritelmät toteutuivat osittain Suomessa 1800-luvun lopulla kunnallishal-
linnon uudistuksen seurauksena.  

Kunnallishallinnon uudistuksen säätämistä seurasi kansakouluasetus. 
Erich Hobsbawm korostaa kansalaisen kasvattamisen ja kansalaisuuden kont-
rolloinnin merkitystä kansallisvaltion rakentumisessa. Hänestä kansallisen 
identiteetin sisäistämisen tärkeys korostui politiikan demokratisoitumisen ja 
modernin valtion luomisen myötä. Kansalaisten ja paikallishallinnon päättäji-
en kasvattaminen käynnistyi Kuopion maalaiskunnassa kansakoulujen perus-
tamisen kautta. Kansakoulun kasvatustyö rakensi syrjäisen Itä-Suomen ihmi-
sille tietoisuuden omasta kansalaisuudestaan ja käsityksen kuulumisesta kan-
sakuntaan. 

Keskushallinto toteutti kansakouluverkon perustamisen kunnallisen it-
sehallinnon kautta, kuten Kuopion maalaiskunnan tapahtumat osoittavat. 
Ilman kunnallishallinnon uudistusta, keskushallinto ei olisi voinut toteuttaa 
kansakouluasetusta käytännössä eli perustaa kouluja. Kunnallishallinnon uu-
distus antoi kuntakokoukselle vallan, jolla se pystyi ohjaamaan koulujen pe-
rustamista. Kunta jakoi alueensa koulupiireihin ja jokaisen piirin oli kerättävä 
varat oman kansakoulun rakentamiseen. Keskushallinto ohjasi koulujen pe-
rustamista lakivelvoittein ja taloudellisen tuen avulla. Valtionapu mahdollisti 
koulujen perustamisen. Se oli merkittävin valtionohjauksen muoto. Kes-
kushallinto valvoi kansakouluasetuksen toteutumista tarkastajalaitoksen kaut-
ta. 

Kunnallishallinnon uudistus ja kansakouluasetus törmäsivät paikallisella 
tasolla talonpoikien konservatiivisiin asenteisiin. Kuopion maalaiskunnassa 
kunnallishallinnon uudistuksen voimaan saattaminen viivästyi, sillä kokouk-
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seen ei saapunut tarpeeksi osallistujia ja se ei ollut päätösvaltainen. Valtion ja 
kunnan vastakkaisuus näkyi kansakoulujen perustamisessa siten, että koulu-
jen perustaminen käynnistyi hitaasti. Talolliset vastustivat koulujen perusta-
mista, koska niistä syntyi kustannuksia. Ensimmäiset koulut perustettiin kun-
takokouksessa säätyläisten suurilla äänimäärillä.  

Koulujen vakiinnuttaessa asemansa talonpoikien vastustava asenne mur-
tui. Talolliset siirtyivät enenevästi kannattamaan koulujen perustamista. Mikä 
selittää asennemuutoksen? Kunnan velvoitteet kasvoivat ja talonpojat ottivat 
entistä enemmän vastuuta kunnan päätöksenteosta. He tarvitsivat luku- ja 
kirjoitustaitoa kuntakokouksen velvoitteiden hoitamiseen. Kuopion maalais-
kunnassa kehittyvä karjatalous ja metsätalous edellyttivät talonpojilta uusia 
taitoja ja ammatillista kouluttautumista. Talonpojat saivat konkreetista hyötyä 
koulunkäynnistä.  

Talollisten asennemuutos ilmeni siten, että kansakoulu haluttiin perustaa 
omaan kylään. Tämä synnytti Kuopion maalaiskunnassa ristiriitaa kylien 
välille. Kuntakokous joutui kannustamisen sijasta hillitsemään koulujen pe-
rustamista. Kuntakokouksen rinnalle syntyi aktiivinen kyläkokousmenettely. 
Suurin osa Kuopion maalaiskunnan kansakouluista perustettiin kyläkokouk-
sissa. Kuntakokous ja kyläkokoukset joutuivat vastakkain, ja kyläkokoukset 
hakivat tukea päätöksilleen keskushallinnosta valittamalla kuvernöörin oikeu-
teen ja vetoamalla kansakouluntarkastajaan. Kyläläiset heräsivät kansakoulu-
aatteeseen, he valveutuivat vaatimaan kuntakokouksen hyväksyntää koulun 
perustamiselle ja lopulta kyläläiset aktivoituivat puolustamaan päätöksiään 
keskushallinnon tasolla. Kyläkokoukset haastoivat kuntakokouksen vallan. 
Tämä ilmensi kansalaisyhteiskunnan viriämistä. 

Kuopion maalaiskunnassa koulujen perustaminen ja rakentaminen testa-
sivat ja muokkasivat kunnallisen päätöksenteon toimintaa. Keskushallinnon 
merkitys oli kunnallisen itsehallinnon velvoittaminen perustamaan kansakou-
luja. Keskushallinto käynnisti prosessin, rahoitti sitä ja kontrolloi prosessin 
etenemistä. 

Peter Lindert on esittänyt, että koulujen perustaminen oli edistyneintä 
siellä missä koulujen perustaminen oli jätetty paikallishallinnon käsiin. Suo-
messa kansakoulu oli valtion koulu ja sen rakentamisen vallitseva piirre oli 
valtiokeskeisyys. Koulujen perustaminen, opettajien kouluttaminen ja opetus-
sisällöistä päättäminen mahdollistivat yhtäläisen kansakouluverkon leviämi-
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sen koko maahan, ja yhteisten arvojen opettamisen kaikille oppilaille. Kuopi-
on maalaiskunnan osalta voidaan todeta, että vuoden 1898 piirijakoasetus oli 
merkittävä kansakouluverkon tiivistäjä. Asetuksen perusteella kouluja piti 
perustaa suhteessa kouluikäisten lasten määrään. Koulujen perustaminen ei 
perustunut enää pelkästään kunnallisten päättäjien hyväntahtoisuuteen. Val-
tiokeskeisyys oli tasa-arvon toteutumisen tae, sillä se toi koulut myös syrjäi-
sille ja köyhille alueille.  

Lindert on kuitenkin oikeassa siinä, että koulujen perustamien oli sidok-
sissa demokratian syvenemiseen. Suomessa koulujen perustaminen mahdol-
listui toimivan kunnallisen päätöksenteon avulla. Kuopion maalaiskunnassa 
ihmiset valveutuivat vaikuttamaan heitä itseään koskettaviin asioihin. Uusi 
väestöryhmä, talonpojat, aktivoitui osallistumaan kunnallishallintoon. Mo-
dernin kansalaisyhteiskunnan muodostumista jarrutti kuitenkin se, että tilat-
tomalla väestöllä ei ollut kunnallista äänioikeutta. Mikäli tilaton väestö olisi 
osallistunut kuntakokouksiin, se olisi saattanut vauhdittaa kansakoulujen 
perustamista. 

Kansalaistoiminnan väyläksi muodostuivat kyläkokoukset. Kunnallisen 
päätöksenteon ulkopuolelle jääneet väestöryhmät osallistuivat kyläkokousten 
päätöksentekoon. Kuopion maalaiskunnassa erityisesti kyläkokoukset käyn-
nistivät kansakoulujen perustamisen. Kyläkokousten aktiivisuus ja vaikutus-
valta oli niin vahvaa, että maalaiskunnan kuntakokous joutui vapauttamaan 
koulupiirien perustamisen 1890-luvun alussa. Ihmiset järjestäytyivät kylien 
tasolla. Voidaan olettaa, että kansakoulujen perustamisen innostama kansa-
laistoiminta jatkui kylissä yhdistysten perustamisena. 

Keskushallinnon säätämät kansakouluasetus ja piirijakoasetus vahvisti-
vat modernin kansalaisyhteiskunnan muodostumista. Ihmisten spontaani 
toiminta mahdollisti uudistuksen etenemisen. Kansakoulujen perustaminen ei 
olisi ollut mahdollista ilman kansalaisyhteiskunnan nousua.  

Kansakoulujen perustamisen seurauksena syntyi kunnallishallintoon uu-
si päätöksenteon taso, kansakoulujen johtokunnat. Johtokunnat haastoivat 
kunnallishallinnon kahdella tavalla. Niiden toimintaa määrittivät asetukset, ja 
ne olivat kuntakokouksen toimivallan ulottumattomissa. Kuopion maalais-
kunnassa johtokuntien toiminta oli hyvin itsenäistä. Ne eivät noudattaneet 
asetuksen velvoitteita, ja ne jopa tahallisesti toimivat vastoin velvoitteita. 
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Johtokunnat olivat myös ensimmäinen yhteiskunnallisen osallistumisen väylä 
ihmisille sukupuoleen ja sosiaaliseen asemaan katsomatta. 

Kansalaisyhteiskunnan viriämistä voidaan selvittää tutkimalla ihmisten 
osallistumista. Ensin säätyläiset ohjasivat johtokuntatyöskentelyä ja perusti-
vat kouluja. Viiveen jälkeen talonpojat ottivat johtokunnat ohjaukseensa ja 
viimeisessä vaiheessa tilaton väestö otti johtokuntatyön haltuunsa. Kansalais-
yhteiskunnan läpimurtona voidaan pitää hetkeä, kun tilaton väestö muodosti 
koko koulun johtokunnan ja perusti omaan kylään kansakoulun. Ainoaksi 
johtokuntatyöskentelyn ulkopuoliseksi ryhmäksi jäivät tilattomat naiset.  

Modernin yhteiskunnan muotoutumisen yksi perustekijä on tasa-arvo. 
Kun kansakoulu kasvatti jokaisesta oppilaasta kansalaisen, se tavallaan kas-
vatti lapset tasa-arvoisiksi toistensa kanssa. Maan kaikki osat olivat tasa-ar-
voisessa asemassa suhteessa toisiinsa. Hobsbawm sanoo, että viimeiseksi 
kansallisen tietoisuuden piiriin tulevat vedetyksi yhteiskunnan kaikkein köy-
himmät. Hän tarkoitti talonpoikia, mutta Kuopion maalaiskunnassa viimeise-
nä kansallisen tietoisuuden piiriin vedettiin tilattomat. 

Kansakoulun tehtäväksi oli alkujaan suunniteltu sivistää kansaa ja kou-
luttaa talollisten lapsista kunnallishallinnon päättäjiä. Talollisten lapsia oli 
koulujen oppilaina runsaasti. Erityisesti modernin kansalaisyhteiskunnan 
muotoutuminen näkyi siinä, että Kuopion maalaiskunnassa tilaton väestö otti 
koulut omikseen. Vuosisadan vaiheessa tilattomat lapset olivat useimmissa 
kouluissa jo oppilaiden enemmistönä. Piirijakoasetus kasvatti kansakouluin-
nostusta ja koulujen määrää, mikä ilmeni erityisesti tilattomien oppilaiden 
määrän kasvuna. 

Boli ja Green ovat pohtineet edelsikö modernisaatio kansakoulujen pe-
rustamista vai synnyttikö koulujen perustaminen modernisaatiota.944 Kuopion 
maalaiskunnassa poliittisen vallankäytön ulkopuolelle jätetyt ryhmät ottivat 
kansakoulun omakseen. Voidaan olettaa, että koulujen kansalaiskasvatuksen 
kautta he ymmärsivät itsensä kansalaisiksi ja osallistumisen oikeudekseen. 
Vallitseva poliittinen tilanne ja sääty-yhteiskunnan asenteet eivät kuitenkaan 
vastanneet kansakoulun siirtämää uutta arvopohjaa. Kansalaisiksi kasvatettu 
tilaton väestö ei päässyt osaksi porvarillista yhteiskuntaa. Kansankäsite ja 
kysymys, mikä teki köyhästä tai naisesta kansalaisen, politisoituivat.  

                                                           
944 Boli 1989, 245–259; Green 1990, 309–312. 
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Kansakouluasetusta säädettäessä oli tyttöjen kouluttamiseen suhtauduttu 
suopeasti naisten äidin tehtävän takia. Kansakoulujen määrän lisääntyminen, 
oppilasmäärien kasvu ja tilattoman väestön aktivoituminen nostivat esille 
sosiaalisen tasa-arvon vaatimuksen, mutta ne nostivat esille myös kysymyk-
sen sukupuolten välisen tasa-arvon. Kaikki mainitut muutokset paransivat 
erityisesti tyttöjen kouluttautumista. Koulujen oppilaista puolet oli tyttöjä. 
Koulu kasvatti kansalaisia, mutta suurin osa koulujen oppilaista eli tytöt, oli-
vat vailla yhteiskunnallisia oikeuksia. Kun koulu kasvatti talonpojista kunnal-
lishallinnon päättäjiä, se samalla kasvatti naiset ja tilattomat tiedostamaan 
oma ulkopuolisuutensa. Voidaan olettaa, että koulu kiihdytti yhteiskunnallis-
ta murrosta kohti tasa-arvoa. 

Alapuro on todennut, että ottamalla kantaa paikallisesti ihmiset ovat tul-
leet osaksi koko kansakuntaa. Kuopion maalaiskunnan kohdalla modernisaa-
tio toimi siten, että kuntakokouksen päätöksenteon ulkopuolella olevan väes-
tön koulumyönteisyys ja kouluttautuminen merkitsivät paikallista osallistu-
mista, mikä herätti tietoisuuteen yhteiskunnallisen tilanteen ristiriidasta. 
Omaksuessaan valtiokansalaisuuden arvot, ihmiset eivät enää voineet hyväk-
syä sitä, että yhteiskunnan kansalaisilleen antamat oikeudet ja velvollisuudet 
olivat erilaiset. 

Kansakoulun tehtävä oli ollut siirtää yhteiskuntaa ylläpitävät arvot oppi-
laille. Kansakoulun kehittäjien ja edistäjien, kuten Snellmanin ja Yrjö-
Koskisen alkuperäinen ajatus oli kouluttaa talonpoikaiseliitti fennomaanisen 
liikkeen tueksi. Tavoite sivistää tilattomien lapsia, jotta he voisivat entistä 
paremmin jatkaa esi-isiensä työtä, ei onnistunut. Kansakoulusta ei tullut sää-
ty-yhteiskunnan säilyttäjää, vaan se edisti modernin kansalaisyhteiskunnan 
muotoutumista.  

Kansakoulun tavoite oli synnyttää oppilaassa ”tiedonhalua”. Harva op-
pilas suoritti koko kansakoulukurssin. Koulujen määrän lisääntyminen kas-
vatti merkittävästi opiskelijoiden määrää ja samalla koko kansakoulukurssin 
suorittaneiden määrää. Kuopion maalaiskunnan tarkastaja kirjoitti vuosira-
porteissaan, että kansakoulu ei ollut synnyttänyt oppilaissa harrastusta opis-
kella. Tarkastaja saattoi etsiä oppilaiden harrastustoimintaa väärästä suunnas-
ta. Sitä olisi pitänyt etsiä yhdistys- ja seuratoiminnan laajenemisesta. Tutki-
musaineistosta ei käy selville, että järjestäytyminen oli seurausta kansakoulu-
jen työstä. Kuopion maalaiskunnassa kansakoulun perustamista seurasi kylän 
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seura- ja yhdistystoiminnan vilkastuminen ja poliittinen järjestäytyminen. 
Voidaan ajatella, että kyläläisten yhteistoiminta, halu vaikuttaa, kasvanut 
sivistys ja tietoisuus omasta kansalaisuudesta synnyttivät järjestäytymistä. 
Sen toimikentäksi tuli poliittinen järjestötyö. 

Kun kansakouluasetusta laadittiin, vastakkain olivat Snellmanin ja Cyg-
naeuksen kannat. Snellmanin valtiokeskeisen päätöksentekotavan tuloksena 
syntyi Cygnaeuksen suunnittelema koko kansan koulu. Kun yhteiskunnalli-
nen tilanne oli otollinen, saattoi eduskuntauudistus toteutua kansalaisyhteis-
kunnan painostuksella ja demokratia laajeni. Vuoden 1906 eduskuntauudistus 
toi kansalaisille yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden ja oikeuden asettua ehdol-
le vaaleissa. Samalla korostui kunnallisen päätöksentekojärjestelmän jälkeen-
jääneisyys. 

Tutkimusjakso päättyi modernin, translokaalin yhteiskunnan esiin työn-
tymiseen suurlakossa ja eduskuntavaaleissa. Kunnallishallinnon uudistus ja 
kansakoululaitoksen perustaminen vahvistivat valtion otetta paikallishallin-
toon, mutta ne myös edistivät kehitystä, jossa ihmiset osallistumisensa kautta 
ymmärsivät järjestäytymisen merkityksen. Se mahdollisti kansalaisyhteiskun-
nan rakentumisen.  
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Liitteet 
 
Liite 1. Kansakoulujen tilastot 

 
Taulukko 24. Haapalahden kansakoulun oppilaiden lukumäärä vuosina 1873–1877 
 

 Lukuvuosi 

 1873–1874 1874–1875 1875–1876 1876–1877 

pojat 36 24 20 22 

tytöt 26 25 11 20 

yht. 62 49 31 42 

Lähde: Maalaiskansakoulujen vuosikertomus Kuopion lääni Haapalahden kansakoulu vuosilta 
1874–1877. 

 
Taulukko 25. Suovun kansakoulun oppilasmäärä vuosina 1880–1886 
 

 Lukuvuosi 

  1880–1881 1881–1882 1882–1883 1883–1884 1884–1885 1885–1886 

pojat 14 23 16 18 22 18 

tytöt 14 17 11 9 11 10 

yht. 28 40 27 27 33 28 

Lähde: Maalaiskansakoulujen vuosikertomus Kuopion lääni Suovun ruukin kansakoulu vuodelta 
1880–1886.  

  
Taulukko 26. Suovun kansakoulun oppilaiden sosiaalinen tausta vuosina 1882–1886 
 

Tytöt ja pojat 
Lukuvuosi virkamiehiä, tehtailijoita, 

kauppiaita talollisia tehtaan-
työväkeä 

tilaton rahvas, 
torpparit 

1882–1883 0 8 3 16 

1883–1884 0 2 1 24 

1884–1885 0 5 0 27 

1885–1886 0 4 1 18 

Lähde: Maalaiskansakoulujen vuosikertomus Kuopion lääni Suovun ruukin kansakoulu vuosilta  
1882–1886. 
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Taulukko 27. Suovun kansakoulun oppilaiden koulunkäyntiaika vuosina 1882–1886 
 

% Vuorokautta / PT= päästötodistus 

Lukuvuosi  max 90 91-120 121-150 yli 151 pv yht. % 

1882–1883 0 3 13 84 100 

1883–1884 – – – – – 
1884–1885 6 6 3 85 100 

1885–1886 14 0 25 61 100 

Lähde: Maalaiskansakoulujen vuosikertomus Kuopion lääni Suovun ruukin kansakoulu vuosilta 
1882–1886. 

 
Taulukko 28. Kasurilan kansakoulun oppilasmäärä vuosina 1877–1908 
 

 Lukuvuosi 

 1877–
1878 

1878–
1879 

1879–
1880 

1880–
1881 

1881–
1882 

1882–
1883 

1883–
1884 

1884–
1885 

pojat 43 45 43 37 24 31 31 29 

tytöt 34 33 36 30 21 33 40 40 

yht. 77 78 79 67 45 64 71 69 

 1885–
1886 

1886–
1887 

1887–
1888 

1888–
1889 

1889–
1890 

1890–
1891 

1891–
1892 

1892–
1893 

pojat 37 32 32 35 36 44 33 34 

tytöt 47 40 39 38 30 38 28 22 

yht. 84 72 71 73 66 82 61 56 

 1893–
1894 

1894–
1895 

1895–
1896 

1896–
1897 

1897–
1898 

1898–
1899 

1899–
1900 

1900–
1901 

pojat 31 35 34 28 27 41 48 54 

tytöt 24 23 30 36 40 39 52 64 

yht. 55 58 64 64 67 80 100 118 

 1901–
1902 

1902–
1903 

1903–
1904 

1904–
1905 

1905–
1906 

1906–
1907 1907–1908 

pojat 65 59 54 61 44 40 42 

tytöt 64 53 50 47 34 38 33 

yht. 129 112 104 108 78 78 75 

Lähde: Maalaiskansakoulujen vuosikertomus Kuopion läänin Kasurilan kansakoulun lukuvuosil-
ta 1877–1908. 
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Taulukko 29. Kasurilan kansakoulun oppilaiden sosiaalinen tausta vuosina 1881–
1908 
 

Tytöt ja pojat 
Lukuvuosi virkamiehiä, tehtailijoita, 

kauppiaita talollisia tehtaan-
työväkeä 

tilaton rahvas, 
torpparit 

1881–1882 0 14 1 27 

1882–1883 0 12 0 46 

1883–1884 0 32 2 28 

1884–1885 0 16 0 35 

1885–1886 0 18 0 54 

1886–1887 0 14 0 48 

1887–1888 0 16 0 38 

1888–1889 0 16 0 52 

1889–1890 0 16 0 37 

1890–1891 0 12 0 61 

1891–1892 1 21 0 22 

1892–1893 1 10 0 42 

1893–1894 0 16 0 39 

1894–1895 0 17 0 41 

1895–1896 0 17 0 42 

1896–1897 0 22 0 37 

1897–1898 0 26 0 44 

1898–1899 1 28 0 56 

1899–1900 0 29 6 55 

1900–1901 0 27 10 65 

1901–1902 0 29 13 87 

1902–1903 0 29 16 86 

1903–1904 0 27 13 67 

1904–1905 1 19 15 64 

1905–1906 2 15 18 73 

1906–1907 1 15 4 58 

1907–1908 1 10 14 50 

Lähde: Maalaiskansakoulujen vuosikertomus Kuopion läänin Kasurilan kansakoulun lukuvuosil-
ta 1881–1908. 
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Taulukko 30. Kasurilan kansakoulun oppilaiden koulunkäyntiaika vuosina 1883–
1908 
 

% Vuorokautta / PT = päästötodistus 

Lukuvuosi max 90 91–120 121–150 151–180 yli 181 yht. % PT 

1883–1884 18 13 7 62 0 100 0 

1884–1885 10 20 12 58 0 100 0 

1885–1886 29 25 21 25 0 100 0 

1886–1887 19 14 18 49 0 100 6 

1887–1888 35 11 11 42 0 100 0 

1888–1889 9 11 28 48 4 100 3 

1889–1890 27 11 9 53 0 100 0 

1890–1891 9 20 15 43 13 100 12 

1891–1892 4 4 13 65 14 100 10 

1892–1893 3 14 17 52 14 100 9 

1893–1894 4 5 24 67 0 100 0 

1894–1895 8 5 26 52 9 100 6 

1895–1896 5 6 22 69 0 102 5 

1896–1897 11 11 22 56 0 100 14 

1897–1898 13 7 24 55 0 100 0 

1898–1899 6 4 25 65 0 100 5 

1899–1900 1 1 28 70 0 100 8 

1900–1901 3 0 5 92 0 100 18 

1901–1902 5 3 2 90 0 100 19 

1902–1903 7 0 6 13 73 100 18 

1903–1904 6 1 1 77 15 100 21 

1904–1905 11 15 11 16 47 100 17 

1905–1906 5 0 13 10 72 100 15 

1906–1907 6 1 3 65 24 100 15 

1907–1908 7 7 15 39 33 100 14 

Lähde: Maalaiskansakoulujen vuosikertomus Kuopion läänin Kasurilan kansakoulun lukuvuosil-
ta 1883–1907. 
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Taulukko 31. Vehmasmäen kansakoulun oppilasmäärä lukuvuosina 1884–1908 
 
 Lukuvuosi 

 1884–
1885 

1885–
1886 

1886–
1887 

1887–
1888 

1888–
1889 

1889–
1890 

1890–
1891 

1891–
1892 

pojat 53 40 43 36 54 41 36 44 

tytöt 31 28 34 26 43 37 28 25 

yht. 84 68 77 62 97 78 64 69 

 1892–
1893 

1893–
1894 

1894–
1895 

1895–
1896 

1896–
1897 

1897–
1898 

1898–
1899 

1899–
1900 

pojat 34 34 34 35 38 39 38 44 

tytöt 25 27 26 31 33 41 43 48 

yht. 59 61 60 66 71 80 81 92 

 1900–
1901 

1901–
1902 

1902–
1903 

1903–
1904 

1904–
1905 

1905–
1906 

1906–
1907 

1907–
1908 

pojat 40 44 43 56 46 40 49 54 

tytöt 45 42 42 42 39 45 46 38 

yht. 85 86 85 98 85 85 95 92 

Lähde: Maalaiskansakoulujen vuosikertomus Kuopion lääni Vehmasmäen kansakoulu vuosilta 
1884–1908. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



356 

Taulukko 32. Vehmasmäen kansakoulun oppilaiden sosiaalinen tausta vuosina 1884–
1908 
 

Pojat ja tytöt 
 Lukuvuosi virkamiehiä, tehtailijoita, 

kauppiaita talollisia tehtaan-
työväkeä 

tilaton rahvas, 
torpparit 

1884–1885 0 37 0 23 

1885–1886 0 32 0 27 

1886–1887 0 32 0 26 

1887–1888 0 0 0 0 

1888–1889 0 35 0 32 

1889–1890 0 24 0 38 

1890–1891 0 23 0 41 

1891–1892 0 20 0 49 

1892–1893 0 27 0 32 

1893–1894 1 26 0 34 

1894–1895 2 21 0 37 

1895–1896 2 24 0 40 

1896–1897 2 21 3 45 

1897–1898 1 23 4 42 

1898–1899 1 21 0 32 

1899–1900 0 22 2 63 

1900–1901 1 23 0 61 

1901–1902 2 25 0 59 

1902–1903 0 26 3 56 

1903–1904 0 25 2 71 

1904–1905 0 29 2 54 

1905–1906 0 25 2 58 

1906–1907 0 23 4 68 

1907–1908 0 20 5 67 

Lähde: Maalaiskansakoulujen vuosikertomus Kuopion lääni Vehmasmäen kansakoulu vuosilta 
1884–1908. 
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Taulukko 33. Vehmasmäen kansakoulun oppilaiden koulunkäyntiaika vuosina 1884–
1908 
 

% Vuorokautta / PT = päästötodistus 
Lukuvuosi max 90 91–120 121–150 151–180 yli 181 yht. % PT 

1884–1885 24 4 1 71 0 100 0 

1885–1886 10 10 7 72 0 100 0 

1886–1887 9 10 44 36 0 100 0 

1887–1888 11 10 18 61 0 100 0 

1888–1889 18 9 1 72 0 100 9 

1889–1890 15 8 5 72 0 100 3 

1890–1891 20 9 20 50 0 100 9 

1891–1892 13 12 9 67 0 100 9 

1892–1893 12 15 5 68 0 100 9 

1893–1894 8 11 7 74 0 100 8 

1894–1895 8 3 22 67 0 100 4 

1895–1896 11 5 0 85 0 100 9 

1896–1897 3 7 14 76 0 100 13 

1897–1898 9 0 4 87 0 100 10 

1898–1899 2 6 2 89 0 100 10 

1899–1900 10 1 3 86 0 100 9 

1900–1901 0 9 13 78 0 100 14 

1901–1902 5 0 2 93 0 100 22 

1902–1903 4 2 0 62 32 100 19 

1903–1904 2 0 3 54 41 100 10 

1904–1905 1 0 4 69 26 100 17 

1905–1906 0 1 1 62 35 100 17 

1906–1907 2 0 0 72 26 100 15 

1907–1908 0 2 0 76 22 100 15 

Lähde: Maalaiskansakoulujen vuosikertomus Kuopion lääni Vehmasmäen kansakoulu vuosilta 
1884–1908. 
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Taulukko 34. Koivumäen kansakoulun oppilasmäärä vuosina 1886–1908 
 

 Lukuvuosi 

  1886–
1887 

1887–
1888 

1888–
1889 

1889–
1890 

1890–
1891 

1891–
1892 

1892–
1893 

1893–
1894 

pojat 19 25 28 21 19 20 18 22 

tytöt 11 23 17 23 21 21 22 23 

yht. 30 48 45 44 40 41 40 45 

  1894–
1895 

1895–
1896 

1896–
1897 

1897–
1898 

1898–
1899 

1899–
1900 

1900–
1901 

1901–
1902 

pojat 25 23 24 19 19 23 25 25 

tytöt 20 18 30 17 21 19 25 25 

yht. 45 41 54 36 40 42 50 50 

  1902–
1903 

1903–
1904 

1904–
1905 

1905–
1906 

1906–
1907 

1907–
1908 

  

pojat 22 23 19 24 23 23   

tytöt 28 27 28 24 25 25   

yht. 50 50 47 48 48 48   

Lähde: Maalaiskansakoulujen vuosikertomus Kuopion lääni Koivumäen kansakoulu vuosilta 
1886–1908. 
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Taulukko 35. Koivumäen kansakoulun oppilaiden sosiaalitausta lukuvuosina 1886–
1908  
 

  Tytöt ja Pojat  

Luku- 
vuosi 

virkamiehiä, tehtailijoi-
ta, kauppiaita talollisia tehtaan-

työväkeä 
tilaton rahvas, 

torpparit 

1886–1887 0 5 0 25 

1887–1888 0 6 0 29 

1888–1889 0 7 0 33 

1889–1890 0 6 0 33 

1890–1891 0 13 0 33 

1891–1892 0 18 6 17 

1892–1893 0 19 0 21 

1893–1894 0 21 1 23 

1894–1895 0 19 0 26 

1895–1896 0 18 4 19 

1896–1897 0 16 2 26 

1897–1898 0 15 4 17 

1898–1899 0 18 4 18 

1899–1900 0 16 2 24 

1900–1901 0 24 1 24 

1901–1902 0 18 13 22 

1902–1903 0 13 4 33 

1903–1904 0 7 2 39 

1904–1905 0 12 2 33 

1905–1906 0 6 2 40 

1906–1907 0 6 3 39 

1907–1908 0 11 3 34 

Lähde: Maalaiskansakoulujen vuosikertomus Kuopion lääni Koivumäen kansakoulu vuosilta 
1886–1908. 
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Taulukko 36. Koivumäen kansakoulun oppilaiden koulunkäynti aika vuosina 1888–
1908 
 

% Vuorokautta / PT= päästötodistus  
Lukuvuosi Max 90 91–120 121–150 151–180 yli 181 yht. % PT 

1886–1887 0 7 10 83 0 100 0 

1887–1888 0 9 20 71 0 100 0 

1888–1889 2 9 11 78 0 100 0 

1889–1890 7 2 50 41 0 100 0 

1890–1891 0 8 28 65 0 100 6 

1891–1892 7 0 10 83 0 100 5 

1892–1893 5 0 5 90 0 100 0 

1893–1894 7 7 0 87 0 100 6 

1894–1895 0 4 7 89 0 100 6 

1895–1896 0 0 51 49 0 100 4 

1896–1897 7 14 9 70 0 100 5 

1897–1898 3 0 3 94 0 100 6 

1898–1899 5 0 8 88 0 100 2 

1899–1900 5 0 7 88 0 100 6 

1900–1901 4 0 0 96 0 100 7 

1901–1902 2 0 8 90 0 100 4 

1902–1903 2 0 2 86 11 100 6 

1903–1904 5 0 5 77 12 100 10 

1904–1905 0 5 5 75 16 100 9 

1905–1906 2 2 2 85 9 100 5 

1906–1907 2 2 0 85 11 100 6 

1907–1908 0 4 7 76 13 100 7 

Lähde: Maalaiskansakoulujen vuosikertomus Kuopion lääni Koivumäen kansakoulu vuosilta 
1888–1908. 
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Taulukko 37. Hirvilahden kansakoulun oppilasmäärä vuosina 1883–1908 
 

 Lukuvuosi 

  1883–
1884 

1884–
1885 

1885–
1886 

1886–
1887 

1887–
1888 

1888–
1889 

1889–
1890 

1890–
1891 

pojat 29 19 20 16 23 19 20 14 

tytöt 17 18 13 16 17 15 17 16 

yht. 46 37 33 32 40 34 37 30 

  1892–
1893 

1893–
1894 

1894–
1895 

1895–
1896 

1896–
1897 

1897–
1898 

1898–
1899 

1899–
1900 

pojat 20 18 16 17 26 19 23 25 

tytöt 13 15 13 15 16 15 22 18 

yht. 33 33 29 32 42 34 45 43 

  1900–
1901 

1901–
1902 

1902–
1903 

1903–
1904 

1904–
1905 

1905–
1906 

1906–
1907 

1907–
1908 

pojat 19 24 19 10 22 18 21 17 

tytöt 17 18 14 26 13 14 16 19 

yht. 36 42 33 36 35 32 37 36 

Lähde: Maalaiskansakoulujen vuosikertomus Kuopion lääni Hirvilahden kansakoulu vuosilta 
1883–1908. 
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Taulukko 38. Hirvilahden kansakoulun oppilaiden sosiaalinen tausta vuosina 1883–
1908 
 

Tytöt ja Pojat 
Lukuvuosi virkamiehiä, tehtailijoita, 

kauppiaita talollisia tehtaan-
työväkeä 

tilaton rahvas, 
torpparit 

1883–1884 0 34 0 12 

1884–1885 0 28 0 9 

1885–1886 0 26 0 7 

1886–1887 0 23 0 6 

1887–1888 0 18 2 20 

1888–1889 0 10 0 24 

1889–1890 0 21 0 9 

1890–1891 0 18 2 10 

1891–1892 0 15 0 12 

1892–1893 0 22 0 11 

1893–1894 0 16 0 17 

1894–1895 0 12 0 20 

1895–1896 0 24 0 18 

1896–1897 0 19 0 15 

1897–1898 0 22 0 23 

1898–1899 0 19 0 24 

1899–1900 0 20 0 16 

1900–1901 0 20 0 16 

1901–1902 0 23 0 19 

1902–1903 0 23 0 10 

1903–1904 0 22 0 19 

1904–1905 0 20 0 15 

1905–1906 0 17 0 15 

1906–1907 0 20 0 17 

1907–1908 0 20 0 16 

Lähde: Maalaiskansakoulujen vuosikertomus Kuopion lääni Hirvilahden kansakoulu vuosilta 
1883–1908. 
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Taulukko 39. Hirvilahden kansakoulun oppilaiden koulunkäyntiaika vuosina 1883–
1908 
 

% Vuorokautta / PT= päästötodistus  

Lukuvuosi max 90 91–120 121–150 151–180 yli 181 yht. % PT 

1883–1884 2 0 0 94 0 100 0 

1884–1885 0 0 0 100 0 100 0 

1885–1886 6 0 0 94 0 100 0 

1886–1887 0 0 0 100 0 100 2 

1887–1888 5 0 0 95 0 100 4 

1888–1889 0 6 0 94 0 100 1 

1889–1890 19 0 0 97 0 100 6 

1890–1891 3 0 0 93 0 100 0 

1891–1892 7 0 0 94 0 100 0 

1892–1893 6 0 0 97 0 100 2 

1893–1894 3 0 0 100 0 100 3 

1894–1895 0 0 0 88 0 100 4 

1895–1896 0 3 9 88 0 100 2 

1896–1897 0 0 2 98 0 100 4 

1897–1898 0 0 3 97 0 100 5 

1898–1899 0 2 2 96 0 100 3 

1899–1900 0 0 2 98 0 100 12 

1900–1901 0 0 3 97 0 100 4 

1901–1902 0 0 0 100 0 100 7 

1902–1903 0 0 0 84 16 100 5 

1903–1904 5 8 0 8 80 100 6 

1904–1905 3 0 0 65 32 100 5 

1905–1906 0 0 0 71 29 100 1 

1906–1907 11 0 0 3 86 100 6 

1907–1908 6 0 0 57 37 100 4 

Lähde: Maalaiskansakoulujen vuosikertomus Kuopion lääni Hirvilahden kansakoulu vuosilta 
1883–1907. 
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Taulukko 40. Vehmersalmen kansakoulun oppilasmäärä vuosina 1888–1908 
 

 Lukuvuosi 

  1888–
1889 

1889–
1890 

1890–
1891 

1891–
1892 

1892–
1893 

1893–
1894 

1894–
1895 

pojat 33 26 16 19 17 15 28 

tytöt 29 22 14 15 14 11 14 

yht. 62 48 30 34 31 26 42 

  1895–
1896 

1896–
1897 

1897–
1898 

1898–
1899 

1899–
1900 

1900–
1901 

1901–
1902 

pojat 17 27 32 33 25 25 20 

tytöt 15 17 21 30 16 17 19 

yht. 32 44 53 63 41 42 39 

  1902–
1903 

1903–
1904 

1904–
1905 

1905–
1906 

1906–
1907 1907–1908 

pojat 16 18 18 22 22 21 

tytöt 24 16 18 26 26 22 

yht. 40 34 36 48 48 43 

Lähde: Maalaiskansakoulujen vuosikertomus Kuopion lääni Vehmersalmen kylän kansakoulu 
vuosilta 1888–1908. 
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Taulukko 41. Vehmersalmen kansakoulun oppilaiden sosiaalinen tausta vuosina 
1888–1908 
 

Luku- 
vuosi 

virkamiehiä, tehtailijoita, 
kauppiaita talollisia tehtaan-

työväkeä 
tilaton rahvas, 

torpparit 

1888–1889 0 25 1 18 

1889–1890 0 25 1 13 

1890–1891 0 17 1 11 

1891–1892 0 20 1 13 

1892–1893 0 24 1 6 

1893–1894 0 16 2 10 

1894–1895 0 28 1 13 

1895–1896 0 28 0 3 

1896–1897 0 28 1 15 

1897–1898 0 27 0 26 

1898–1899 1 18 0 34 

1899–1900 0 17 2 22 

1900–1901 0 21 1 20 

1901–1902 0 17 1 21 

1902–1903 0 18 2 20 

1903–1904 0 13 3 18 

1904–1905 0 15 2 19 

1905–1906 0 21 2 25 

1906–1907 0 20 4 24 

1907–1908 1 19 4 19 

Lähde: Maalaiskansakoulujen vuosikertomus Kuopion lääni Vehmersalmen kylän kansakoulu 
vuosilta 1888–1908. 
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Taulukko 42. Vehmersalmen kansakoulun oppilaiden koulunkäyntiaika vuosina 
1888–1908  
 

% Vuorokautta / PT = päästötodistus  

Lukuvuosi max 90 91–120 121–150 151–180 yli 181 yht. % PT 

1888–1889 2 10 0 89 0 100 0 

1889–1890 21 0 0 79 0 100 0 

1890–1891 7 3 3 87 0 100 0 

1891–1892 0 0 6 94 0 100 0 

1892–1893 6 6 0 87 0 100 8 

1893–1894 8 11 7 74 0 100 8 

1894–1895 5 5 0 90 0 100 12 

1895–1896 6 3 0 91 0 100 7 

1896–1897 5 2 0 93 0 100 8 

1897–1898 8 8 6 79 0 100 3 

1898–1899 4 13 0 83 0 100 4 

1899–1900 2 0 17 80 0 100 9 

1900–1901 7 10 0 83 0 100 7 

1901–1902 10 5 0 85 0 100 2 

1902–1903 13 3 0 58 28 100 0 

1903–1904 9 0 29 44 18 100 7 

1904–1905 6 0 8 0 86 100 7 

1905–1906 4 6 0 2 88 100 3 

1906–1907 6 2 0 69 23 100 10 

1907–1908 2 2 0 14 81 100 5 

Lähde: Maalaiskansakoulujen vuosikertomus Kuopion lääni Vehmersalmen kylän kansakoulu 
vuosilta 1888–1908. 
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Taulukko 43. Haminalahden kansakoulun oppilasmäärä vuosina 1888–1908 
 

 Lukuvuosi 

  1888–1889 1889–1890 1890–1891 1891–1892 1892–1893 

pojat 22 22 17 17 13 

tytöt 16 20 15 15 6 

yht. 38 42 32 32 19 

 1893–1894 1894–1895 1895–1896 1896–1897 1897–1898 

pojat 11 10 11 11 10 

tytöt 18 14 15 13 16 

yht. 29 24 26 24 26 

  1898–1899 1899–1900 1900–1901 1901–1902 1902–1903 

pojat 16 14 15 13 9 

tytöt 15 19 28 28 18 

yht. 31 33 43 41 27 

  1903–1904 1904–1905 1905–1906 1906–1907 1907–1908 

pojat 10 10 12 18 16 

tytöt 26 23 20 24 23 

yht. 36 33 32 42 39 

Lähde: Maalaiskansakoulujen vuosikertomus Kuopion lääni Haminalahden kansakoulu vuosilta 
1888–1908. 
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Taulukko 44. Haminalahden kansakoulun oppilaiden sosiaalinen tausta vuosina 
1888–1908 
 
  Tytöt ja pojat 

Lukuvuosi virkamiehiä, tehtailijoita, 
kauppiaita talollisia tehtaan-

työväkeä 
tilaton rahvas, 

torpparit 

1888–1889 0 10 0 24 

1889–1890 0 10 0 24 

1890–1891 0 9 0 22 

1891–1892 0 8 0 24 

1892–1893 0 8 0 11 

1893–1894 0 6 0 13 

1894–1895 0 14 0 15 

1895–1896 0 5 0 21 

1896–1897 0 6 0 18 

1897–1898 0 6 0 20 

1898–1899 0 6 0 25 

1899–1900 0 8 0 25 

1900–1901 0 15 0 24 

1901–1902 0 7 0 34 

1902–1903 0 29 16 67 

1903–1904 0 6 0 30 

1904–1905 0 2 0 12 

1905–1906 0 2 1 29 

1906–1907 0 2 6 16 

1907–1908 0 3 8 28 

Lähde: Maalaiskansakoulujen vuosikertomus Kuopion lääni Haminalahden kansakoulu vuosilta 
1888–1908. 
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Taulukko 45. Haminalahden kansakoulun oppilaiden koulunkäynti aika vuosina 
1888–1908 
 

% Vuorokautta / PT = päästötodistus  

Lukuvuosi max 90 91–120 121–150 151–180 yli 180 yht. % PT 

1888–1889 100 0 0 0 0 0 0 

1889–1890 0 7 29 64 0 100 0 

1890–1891 0 0 3 97 0 100 0 

1891–1892 16 0 0 84 0 100 5 

1892–1893 0 0 0 100 0 100 0 

1893–1894 0 0 0 100 0 100 0 

1894–1895 0 4 0 96 0 100 5 

1895–1896 0 0 4 96 0 100 1 

1896–1897 0 4 4 92 0 100 4 

1897–1898 0 0 4 96 0 100 4 

1898–1899 0 0 3 97 0 100 2 

1899–1900 12 9 0 79 0 100 6 

1900–1901 14 2 2 81 0 100 6 

1901–1902 7 2 5 85 0 100 2 

1902–1903 0 11 11 33 44 100 6 

1903–1904 6 0 0 8 86 100 2 

1904–1905 9 0 0 6 85 100 6 

1905–1906 6 0 0 69 25 100 6 

1906–1907 10 19 40 26 5 100 8 

1907–1908 3 3 3 74 18 100 5 

Lähde: Maalaiskansakoulujen vuosikertomus Kuopion lääni Haminalahden kansakoulu vuosilta 
1888–1908. 
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Taulukko 46. Ryönän kansakoulun oppilasmäärät vuosina 1890–1908 
 

 Lukuvuosi 

  1890–1891 1891–1892 1892–1893 1893–1894 1894–1895 1895–1896 

pojat 17 13 14 22 18 16 

tytöt 20 13 14 34 26 24 

yht. 37 26 28 56 44 40 

  1896–1897 1897–1898 1898–1899 1899–1900 1900–1901 1901–1902 

pojat 18 22 16 19 16 17 

tytöt 21 26 18 15 18 17 

yht. 39 48 34 34 34 34 

  1902–1903 1903–1904 1904–1905 1905–1906 1906–1907 1907–1908 

pojat 13 19 25 30 30 29 

tytöt 14 19 25 22 24 22 

yht. 27 38 50 52 54 51 

Lähde: Maalaiskansakoulujen vuosikertomus Kuopion lääni Ryönän kansakoulu vuosilta 1890–
1908. 
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Taulukko 47. Ryönän kansakoulun oppilaiden sosiaalinen tausta vuosina 1890–1908 
 

  Tytöt ja pojat  

Luku- 
vuosi 

virkamiehiä, tehtailijoita, 
kauppiaita talollisia tehtaan-

työväkeä 
tilaton rahvas, 

torpparit 

1890–1891 0 17 0 20 

1891–1892 0 13 0 13 

1892–1893 0 12 0 16 

1893–1894 0 19 0 37 

1894–1895 0 15 0 29 

1895–1896 0 15 0 25 

1896–1897 0 10 0 29 

1897–1898 0 17 0 31 

1898–1899 0 17 0 17 

1899–1900 0 11 0 23 

1900–1901 0 12 0 22 

1901–1902 0 28 0 18 

1902–1903 0 12 0 15 

1903–1904 0 16 0 22 

1904–1905 0 18 0 32 

1905–1906 0 19 0 33 

1906–1907 0 17 0 37 

1907–1908 0 10 0 41 

Lähde: Maalaiskansakoulujen vuosikertomus Kuopion lääni Ryönän kansakoulu vuosilta 1890–
1908 
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Taulukko 48. Ryönän kansakoulun oppilaiden koulunkäynti aika vuosina 1890–1908 
 

% Vuorokautta / PT = päästötodistus  

Lukuvuosi max 90 91–120 121–150 151–180 yli 181 yht. % PT 

1890–1891 8 3 0 90 0 100 0 

1891–1892 8 15 0 77 0 100 0 

1892–1893 0 18 0 82 0 100 0 

1893–1894 16 4 0 80 0 100 8 

1894–1895 9 2 0 89 0 100 5 

1895–1896 5 0 13 83 0 100 9 

1896–1897 5 5 13 77 0 100 6 

1897–1898 0 4 13 83 0 100 10 

1898–1899 3 0 9 88 0 100 7 

1899–1900 12 12 0 76 0 100 5 

1900–1901 0 0 3 97 0 100 9 

1901–1902 0 0 15 85 0 100 7 

1902–1903 0 4 0 96 0 100 3 

1903–1904 0 3 0 97 0 100 8 

1904–1905 2 0 0 98 0 100 5 

1905–1906 2 0 0 98 0 100 8 

1906–1907 6 0 0 94 0 100 9 

1907–1908 10 0 0 90 0 100 12 

Lähde: Maalaiskansakoulujen vuosikertomus Kuopion lääni Ryönän kansakoulu vuosilta 1890–
1908. 
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Taulukko 49. Jännevirran kansakoulun oppilasmäärä vuosina 1891–1908 
 

 Lukuvuosi 

  1891–
1892 

1892–
1893 

1893–
1894 

1894–
1895 

1895–
1896 

1896–
1897 

1897–
1898 

1898–
1899 

1899–
1900 

pojat 20 19 19 18 14 17 13 18 26 

tytöt 13 13 11 17 16 11 13 15 16 

yht. 33 32 30 35 30 28 26 33 42 

  1900–
1901 

1901–
1902 

1902–
1903 

1903–
1904 

1904–
1905 

1905–
1906 

1906–
1907 1907–1908 

pojat 17 21 25 32 22 19 26 22 

tytöt 16 14 15 18 13 15 14 12 

yht. 33 35 40 50 35 34 40 34 

Lähde: Maalaiskansakoulujen vuosikertomus Kuopion lääni Jännevirran kansakoulu vuosilta 
1890–1908. 

 
Taulukko 50. Jännevirran kansakoulun oppilaiden sosiaalinen tausta vuosina 1891–
1908 
 

Luku- 
vuosi 

virkamiehiä, tehtailijoita, 
kauppiaita talollisia tehtaan-

työväkeä 
tilaton rahvas, 

torpparit 

1891–1892 0 0 0 0 
1892–1893 0 14 1 18 
1893–1894 0 14 1 17 
1894–1895 0 13 1 16 
1895–1896 0 14 1 20 
1896–1897 0 16 0 14 
1897–1898 0 11 17 28 
1898–1899 0 14 0 19 
1899–1900 0 14 0 28 
1900–1901 0 11 0 22 
1901–1902 0 16 0 24 
1902–1903 0 10 4 26 
1903–1904 0 13 10 27 
1904–1905 0 12 12 24 
1905–1906 0 15 0 19 
1906–1907 0 16 0 34 
1907–1908 0 12 0 22 

Lähde: Maalaiskansakoulujen vuosikertomus Kuopion lääni Jännevirran kansakoulu vuosilta 
1891–1908. 
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Taulukko 51. Jännevirran kansakoulun oppilaiden koulunkäyntiaika vuosina 1891–
1908 
 

% Vuorokautta / PT = päästötodistus 
Lukuvuosi max 90 91–120 121–150 151–180 yli 181 yht. % PT 
1891–1892 12 88 0 0 0 100 0 
1892–1893 6 13 13 69 0 100 0 
1893–1894 0 7 0 93 0 100 0 
1894–1895 0 0 9 91 0 100 7 
1895–1896 0 0 10 90 0 100 7 
1896–1897 4 0 25 71 0 100 0 
1897–1898 23 23 27 27 0 100 6 
1898–1899 3 3 6 88 0 100 4 
1899–1900 0 0 5 95 0 100 3 
1900–1901 0 0 9 91 0 100 7 
1901–1902 0 6 14 80 0 100 10 
1902–1903 0 8 0 13 80 100 4 
1903–1904 4 0 0 14 82 100 9 
1904–1905 3 3 0 63 31 100 5 
1905–1906 0 0 0 9 91 100 4 
1906–1907 0 0 3 18 80 100 10 
1907–1908 0 0 0 3 97 100 6 

Lähde: Maalaiskansakoulujen vuosikertomus Kuopion lääni Jännevirran kansakoulu vuosilta 
1891–1908. 

 
Taulukko 52. Kehvon kansakoulun oppilasmäärä vuosina 1892–1908 
 

 Lukuvuosi 

  1892–
1893 

1893–
1894 

1894–
1895 

1895–
1896 

1896–
1897 

1897–
1898 

1898–
1899 

1899–
1900 

pojat 21 18 24 22 23 28 24 20 
tytöt 20 19 22 13 16 23 16 15 
yht. 41 37 46 35 39 51 40 35 

  1900–
1901 

1901–
1902 

1902–
1903 

1903–
1904 

1904–
1905 

1905–
1906 

1906–
1907 

1907–
1908 

pojat 17 17 6 14 12 16 14 13 
tytöt 23 19 15 17 24 20 19 24 
yht. 40 36 21 31 36 36 33 37 

Lähde: Maalaiskansakoulujen vuosikertomus Kuopion lääni Kehvon kansakoulu vuosilta 1892–
1908. 
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Taulukko 53. Kehvon kansakoulun oppilaiden sosiaalinen tausta vuosina 1891–1908 
 

  Tytöt ja Pojat  

Luku- 
vuosi 

virkamiehiä, tehtailijoita, 
kauppiaita talollisia tehtaan-

työväkeä 
tilaton rahvas, 

torpparit 

1891-1892 0 0 0 0 

1892-1893 0 16 3 22 

1893-1894 0 13 4 20 

1894-1895 0 19 3 24 

1895-1896 0 16 0 19 

1896-1897 0 17 0 22 

1897-1898 1 19 1 33 

1898-1899 1 15 1 23 

1899-1900 1 7 1 26 

1900-1901 1 9 1 29 

1901-1902 1 11 0 24 

1902-1903 1 2 0 18 

1903-1904 1 2 0 28 

1904-1905 0 2 0 33 

1905-1906 1 3 0 32 

1906-1907 2 3 0 28 

1907-1908 1 7 0 29 

Lähde: Maalaiskansakoulujen vuosikertomus Kuopion lääni Kehvon kansakoulu vuosilta 1892–
1908. 
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Taulukko 54. Kehvon kansakoulun oppilaiden koulunkäyntiaika vuosina 1891–1908 
 

% Vuorokautta / PT = päästötodistus 

Lukuvuosi max 90 91–120 121–150 151–180 yli 181 yht. % PT 

1892–1893 24 12 2 61 0 100 0 

1893–1894 41 11 5 43 0 100 0 

1894–1895 11 11 11 67 0 100 2 

1895–1896 17 0 11 71 0 100 5 

1896–1897 13 8 23 56 0 100 3 

1897–1898 4 4 4 88 0 100 5 

1898–1899 10 0 3 88 0 100 4 

1899–1900 3 3 3 91 0 100 5 

1900–1901 13 3 3 83 0 100 4 

1901–1902 8 0 3 89 0 100 6 

1902–1903 0 10 0 62 29 100 3 

1903–1904 16 0 0 68 16 100 8 

1904–1905 8 3 14 0 75 100 8 

1905–1906 6 3 3 0 89 100 8 

1906–1907 6 0 0 3 91 100 3 

1907–1908 5 3 0 57 35 100 9 

Lähde: Maalaiskansakoulujen vuosikertomus Kuopion lääni Kehvon kansakoulu vuosilta 1892–
1908. 

 
Taulukko 55. Riistaveden kansakoulun oppilasmäärä vuosina 1891–1908 
 

 Lukuvuosi 

  1891–
1892 

1892–
1893 

1893–
1894 

1894–
1895 

1895–
1896 

1896–
1897 

1897–
1898 

1898–
1899 

1899–
1900 

pojat 18 19 17 20 18 18 19 20 10 

tytöt 17 11 12 22 17 9 20 20 13 

yht. 35 30 29 42 35 27 39 40 23 

  1900–
1901 

1901–
1902 

1902–
1903 

1903–
1904 

1904–
1905 

1905–
1906 

1906–
1907 1907–1908 

pojat 12 14 13 17 17 26 24 18 

tytöt 14 19 16 13 14 16 17 20 

yht. 26 33 29 30 31 42 41 38 

Lähde: Maalaiskansakoulujen vuosikertomus Kuopion lääni Riistaveden Melaniemen kansakou-
lu vuosilta 1891–1908. 
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Taulukko 56. Riistaveden kansakoulun oppilaiden sosiaalinen tausta lukuvuosina 
1891–1908 
 

  Tytöt ja Pojat 

Luku- 
vuosi 

virkamiehiä, tehtailijoita, 
kauppiaita talollisia tehtaan-

työväkeä 
tilaton rahvas, 

torpparit 

1891–1892 0 21 0 14 

1892–1893 0 16 0 14 

1893–1894 0 14 0 15 

1894–1895 0 19 0 23 

1895–1896 0 16 0 19 

1896–1897 0 10 2 15 

1897–1898 1 14 1 23 

1898–1899 0 11 1 28 

1899–1900 0 5 1 17 

1900–1901 0 8 2 16 

1901–1902 0 11 5 17 

1902–1903 0 9 5 15 

1903–1904 0 9 0 21 

1904–1905 0 15 7 9 

1905–1906 0 12 3 27 

1906–1907 0 15 3 22 

1907–1908 1 16 2 19 

Lähde: Maalaiskansakoulujen vuosikertomus Kuopion lääni Riistaveden Melaniemen kansakou-
lu vuosilta 1891–1908. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



378 

Taulukko 57. Riistaveden kansakoulun oppilaiden koulunkäyntiaika vuosina 1891–
1908 
 

% Vuorokautta / PT = päästötodistus  
Lukuvuosi max 90 91–120 121–150 151–180 yli 181 yht. % PT 
1891–1892 11 6 3 80 0 100 0 
1892–1893 7 3 33 57 0 100 0 
1893–1894 7 14 3 76 0 100 4 
1894–1895 5 5 7 83 0 100 3 
1895–1896 3 20 17 60 0 100 0 
1896–1897 7 19 15 59 0 100 5 
1897–1898 8 5 15 72 0 100 2 
1898–1899 13 0 5 83 0 100 7 
1899–1900 0 4 0 96 0 100 2 
1900–1901 0 4 0 96 0 100 7 
1901–1902 0 0 9 91 0 100 8 
1902–1903 0 7 0 93 0 100 3 
1903–1904 3 3 0 93 0 100 6 
1904–1905 10 3 0 87 0 100 3 
1905–1906 12 7 2 79 0 100 5 
1906–1907 7 0 0 93 0 100 6 
1907–1908 3 0 3 95 0 100 5 

Lähde: Maalaiskansakoulujen vuosikertomus Kuopion lääni Riistaveden Melaniemen kansakou-
lu vuosilta 1891–1908. 

 
Taulukko 58. Mustinlahden kansakoulun oppilasmäärä vuosina 1890–1908 
 

 Lukuvuosi 
  1890–1891 1891–1892 1892–1893 1893–1894 1894–1895 1895–1896 

pojat 21 16 12 14 21 16 
tytöt 22 13 13 9 10 12 
yht. 43 29 25 23 31 28 

  1896–1897 1897–1898 1898–1899 1899–1900 1900–1901 1901–1902 
pojat 19 17 22 15 15 15 
tytöt 11 13 3 5 18 18 
yht. 30 30 25 20 33 33 

  1902–1903 1903–1904 1904–1905 1905–1906 1906–1907 1907–1908 
pojat 15 16 12 16 12 15 
tytöt 15 17 13 17 21 25 
yht. 30 33 25 33 33 40 

Lähde: Maalaiskansakoulujen vuosikertomus Kuopion lääni Mustinlahden kansakoulu vuosilta 
1890–1908. 
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Taulukko 59. Mustinlahden kansakoulun oppilaiden sosiaalinen tausta vuosina 1890–
1908 
 

  Tytöt ja pojat       

Luku- 
vuosi 

virkamiehiä, tehtailijoita, 
kauppiaita talollisia tehtaan-

työväkeä 
tilaton rahvas, 

torpparit 

1890–1891 0 8 18 17 

1891–1892 0 9 5 15 

1892–1893 0 9 7 9 

1893–1894 0 8 3 12 

1894–1895 0 14 6 11 

1895–1896 0 9 4 15 

1896–1897 0 10 10 10 

1897–1898 0 10 11 9 

1898–1899 0 6 7 4 

1899–1900 0 4 0 16 

1900–1901 0 9 0 24 

1901–1902 0 7 0 27 

1902–1903 3 6 0 24 

1903–1904 0 6 0 24 

1904–1905 0 4 0 21 

1905–1906 0 4 0 29 

1906–1907 0 3 0 30 

1907–1908 0 5 0 35 

Lähde: Maalaiskansakoulujen vuosikertomus Kuopion lääni Mustinlahden kansakoulu vuosilta 
1890–1908. 
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Taulukko 60. Mustinlahden kansakoulun oppilaiden koulunkäyntiaika vuosina 1890–
1908 
 

% Vuorokautta / P = päästötodistus 

Lukuvuosi max 90 91–120 121–150 151–180 yli 181 yht. % PT 

1890–1891 7 2 0 91 0 100 0 

1891–1892 28 3 10 59 0 100 0 

1892–1893 0 12 28 60 0 100 0 

1893–1894 0 4 13 83 0 100 0 

1894–1895 10 26 3 61 0 100 4 

1895–1896 11 18 0 71 0 100 3 

1896–1897 10 17 7 67 0 100 0 

1897–1898 17 10 0 73 0 100 5 

1898–1899 28 4 0 68 0 100 1 

1899–1900 0 0 0 100 0 100 0 

1900–1901 0 0 0 100 0 100 0 

1901–1902 0 0 0 100 0 100 3 

1902–1903 0 0 0 91 9 100 4 

1903–1904 0 7 7 0 87 100 4 

1904–1905 4 0 0 68 28 100 2 

1905–1906 0 9 0 79 12 100 6 

1906–1907 0 9 0 79 12 100 6 

1907–1908 0 0 5 0 95 100 10 

Lähde: Maalaiskansakoulujen vuosikertomus Kuopion lääni Mustinlahden kansakoulu vuosilta 
1890–1908 

 
Taulukko 61. Litmanniemen kansakoulun oppilasmäärä vuosina 1894–1908 
 

 Lukuvuosi 

 1894–1895 1895–1896 1896–1897 1897–1898 1898–1899 1899–1900 1900–1901
pojat 19 17 25 21 14 9 14 
tytöt 17 11 17 16 22 16 17 
yht. 36 28 42 37 36 25 31 

 1901–1902 1902–1903 1903–1904 1904–1905 1905–1906 1906–1907 1907–1908
pojat 14 14 17 17 22 20 19 
tytöt 19 22 29 26 24 28 22 
yht. 33 36 46 43 46 48 41 

Lähde: Maalaiskansakoulujen vuosikertomus Kuopion lääni Litmanniemen kansakoulu vuosilta 
1894–1908 



381 

Taulukko 62. Litmanniemen kansakoulun oppilaiden sosiaalinen tausta vuosina 
1894–1908 
 

  Pojat ja Tytöt       

Luku- 
vuosi 

virkamiehiä, tehtailijoita, 
kauppiaita talollisia tehtaan-

työväkeä 
tilaton rahvas, 

torpparit 

1894–1895 0 13 0 23 

1895–1896 0 8 0 20 

1896–1897 4 8 0 26 

1897–1898 0 9 0 28 

1898–1899 0 9 1 26 

1899–1900 0 7 0 18 

1900–1901 0 12 0 19 

1901–1902 0 9 0 24 

1902–1903 0 5 0 31 

1903–1904 1 9 0 36 

1904–1905 0 8 0 35 

1905–1906 3 9 0 34 

1906–1907 2 8 0 38 

1907–1908 3 3 0 35 

Lähde: Maalaiskansakoulujen vuosikertomus Kuopion lääni Litmanniemen kansakoulu vuosilta 
1894–1908. 
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Taulukko 63. Litmanniemen kansakoulun oppilaiden koulunkäynti aika vuosina 
1893–1908 
 

% Vuorokautta / PT = päästötodistus  

Lukuvuosi max 90 91–120 121–150 151–180 yli 181 yht. % PT 

1893–1894 0 3 22 75 0 100 2 

1894–1895 0 11 11 79 0 100 0 

1895–1896 0 11 11 79 0 100 0 

1896–1897 0 0 15 85 0 100 1 

1897–1898 0 16 5 78 0 100 10 

1898–1899 6 8 8 78 0 100 3 

1899–1900 4 4 20 72 0 100 4 

1900–1901 3 10 13 74 0 100 4 

1901–1902 0 6 9 85 0 100 4 

1902–1903 0 0 17 67 17 100 7 

1903–1904 0 0 20 50 30 100 7 

1904–1905 7 0 14 56 23 100 6 

1905–1906 0 13 11 11 65 100 3 

1906–1907 0 13 0 20 67 100 9 

1907–1908 0 13 13 34 40 100 8 

Lähde: Maalaiskansakoulujen vuosikertomus Kuopion lääni Litmanniemen kansakoulu vuosilta 
1894–1908. 

 
Taulukko 64. Räsälän kansakoulun oppilasmäärä vuosina 1893–1908 
 

 Lukuvuosi 

  1893–
1894 

1894–
1895 

1895–
1896 

1896–
1897 

1897–
1898 

1898–
1899 

1899–
1900 

1900–
1901 

pojat 23 16 32 30 40 23 23 23 

tytöt 17 13 23 17 20 13 14 18 

yht. 40 29 55 47 60 36 37 41 

  1901–
1902 

1902–
1903 

1903–
1904 

1904–
1905 

1905–
1906 

1906–
1907 1907–1908 

pojat 26 29 29 25 19 17 23 

tytöt 20 19 19 21 22 34 31 

yht. 46 48 48 46 41 51 54 

Lähde: Maalaiskansakoulujen vuosikertomus Kuopion lääni Räsälän kansakoulu vuosilta 1893–
1908. 
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Taulukko 65. Räsälän kansakoulun oppilaiden sosiaalinen tausta vuosina 1893–1908 
 

  Tytöt ja pojat  

Luku- 
vuosi 

virkamiehiä, tehtailijoita, 
kauppiaita talollisia tehtaan-

työväkeä 
tilaton rahvas, 

torpparit 

1893–1894 0 17 0 23 

1894–1895 1 10 0 18 

1895–1896 1 25 3 26 

1896–1897 1 23 0 23 

1897–1898 0 31 0 29 

1898–1899 0 31 0 15 

1899–1900 0 25 0 12 

1900–1901 0 24 0 17 

1901–1902 0 28 0 18 

1902–1903 0 20 0 14 

1903–1904 0 18 0 30 

1904–1905 0 16 0 30 

1905–1906 0 18 0 23 

1906–1907 0 19 0 32 

1907–1908 0 21 0 33 

Lähde: Maalaiskansakoulujen vuosikertomus Kuopion lääni Räsälän kansakoulu vuosilta 1893–
1908. 
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Taulukko 66. Räsälän kansakoulun oppilaiden koulunkäyntiaika vuosina 1893–1908 
 

% Vuorokautta / PT= päästötodistus 

Lukuvuosi max 90 91–120 121–150 151–180 yli 181 yht. % PT 

1893–1894 23 13 0 65 0 100 0 

1894–1895 0 10 52 38 0 100 0 

1895–1896 13 9 13 65 0 100 5 

1896–1897 4 23 30 43 0 100 5 

1897–1898 2 2 0 97 0 100 5 

1898–1899 0 6 61 33 0 100 7 

1899–1900 3 11 24 62 0 100 5 

1900–1901 5 2 12 80 0 100 5 

1901–1902 9 2 2 87 0 100 7 

1902–1903 12 0 6 50 32 100 5 

1903–1904 0 2 2 48 48 100 7 

1904–1905 0 0 2 48 50 100 8 

1905–1906 0 0 0 61 39 100 11 

1906–1907 0 0 0 55 45 100 6 

1907–1908 0 0 0 67 33 100 11 

Lähde: Maalaiskansakoulujen vuosikertomus Kuopion lääni Räsälän kansakoulu vuosilta 1893–
1908. 

 
Taulukko 67. Puijon kansakoulun oppilasmäärä vuosina 1894–1908 
 

 Lukuvuosi 

  1894–
1895 

1895–
1896 

1896–
1897 

1897–
1898 

1898–
1899 

1899–
1900 

1900–
1901 

pojat 21 25 25 26 17 19 22 

tytöt 7 16 17 22 22 20 25 

yht. 28 41 42 48 39 39 47 

  1901–
1902 

1902–
1903 

1903–
1904 

1904–
1905 

1905–
1906 

1906–
1907 

1907–
1908 

pojat 15 22 21 26 26 22 28 

tytöt 25 23 21 32 32 31 33 

yht. 40 45 42 58 58 53 61 

Lähde: Maalaiskansakoulujen vuosikertomus Kuopion lääni Puijon kansakoulu vuosilta 1894–
1908. 
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Taulukko 68. Puijon kansakoulun oppilaiden sosiaalinen tausta vuosina 1894–1908 
 

  Tytöt ja pojat       
Luku- 
vuosi 

virkamiehiä, tehtailijoita, 
kauppiaita talollisia tehtaan-

työväkeä 
tilaton rahvas, 

torpparit 
1894–1895 0 0 0 28 
1895–1896 0 0 4 37 
1896–1897 0 0 3 39 
1897–1898 0 0 4 44 
1898–1899 0 0 4 35 
1899–1900 0 0 10 29 
1900–1901 0 1 12 34 
1901–1902 0 0 6 34 
1902–1903 0 0 6 39 
1903–1904 0 0 11 31 
1904–1905 0 0 7 26 
1905–1906 0 0 14 44 
1906–1907 0 0 13 40 
1907–1908 0 0 16 45 

Lähde: Maalaiskansakoulujen vuosikertomus Kuopion lääni Puijon kansakoulu vuosilta 1894–
1908. 

 
Taulukko 69. Puijon kansakoulun oppilaiden koulunkäyntiaika vuosina 1984–1908 
 

Lukuvuosi max 90 91–120 121–150 151–180 yli 181 yht. % PT 
1894–1895 11 89 0 0 0 100 0 
1895–1896 12 7 2 78 0 100 0 
1896–1897 0 0 2 98 0 100 0 
1897–1898 4 2 4 90 0 100 13 
1898–1899 8 3 5 85 0 100 8 
1899–1900 0 10 5 85 0 100 7 
1900–1901 2 0 2 96 0 100 5 
1901–1902 5 5 0 90 0 100 6 
1902–1903 0 0 0 100 0 100 9 
1903–1904 7 7 5 81 0 100 3 
1904–1905 5 7 7 60 21 100 7 
1905–1906 2 3 2 50 43 100 3 
1906–1907 4 2 6 58 30 100 8 
1907–1908 0 0 3 97 0 100 11 

Lähde: Maalaiskansakoulujen vuosikertomus Kuopion lääni Puijon kansakoulu vuosilta 1894–
1908. 
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Taulukko 70. Rytkyn kansakoulun oppilasmäärä vuosina 1901–1908 
 

 Lukuvuosi 
 1901–1902 1902–1903 1903–1904 1904–1905 1905–1906 1906–1907 1907–1908

pojat 20 22 21 20 16 18 13 
tytöt 30 28 27 25 22 23 12 
yht. 50 50 48 45 38 41 25 

Lähde: Maalaiskansakoulujen vuosikertomus Kuopion lääni Rytkyn kansakoulu vuosilta 1901–
1908. 
 
Taulukko 71. Rytkyn kansakoulun oppilaiden sosiaaliset taustat vuosina 1901–1908 
 

Luku- 
vuosi 

virkamiehiä, tehtailijoita, 
kauppiaita talollisia tehtaan-

työväkeä 
tilaton rahvas, 

torpparit 

1901-1902 0 10 0 22 

1902-1903 0 22 0 29 

1903-1904 0 21 0 27 

1904-1905 0 22 0 23 

1905-1906 0 13 0 25 

1906-1907 0 19 0 22 

1907-1908 0 23 0 15 

Lähde: Maalaiskansakoulujen vuosikertomus Kuopion lääni Rytkyn kansakoulu vuosilta 1901–
1908. 

 
Taulukko 72. Rytkyn kansakoulun oppilaiden koulunkäynti aika vuosina 1901–1908 
 

% Vuorokautta / PT = päästötodistus 

Lukuvuosi max 90 91–120 121–150 151–180 yli 181 yht. % PT 

1901–1902 100 0 0 0 0 100 0 

1902–1903 0 0 0 0 100 100 7 

1903–1904 0 0 0 67 33 100 6 

1904–1905 0 0 0 71 29 100 9 

1905–1906 0 0 0 61 39 100 6 

1906–1907 0 0 0 59 41 100 5 

1907–1908 0 0 0 63 37 100 8 

Lähde: Maalaiskansakoulujen vuosikertomus Kuopion lääni Rytkyn kansakoulu vuosilta 1901–
1908. 
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Taulukko 73. Niemisjärven kansakoulun oppilasmäärä vuosina 1901–1908 
 

 Lukuvuosi 

  1901–
1902 

1902–
1903 

1903–
1904 

1904–
1905 

1905–
1906 

1906–
1907 

1907–
1908 

pojat 14 14 9 9 13 9 14 
tytöt 20 16 17 10 13 9 7 
yht. 34 30 26 19 26 18 21 

Lähde: Maalaiskansakoulujen vuosikertomus Kuopion lääni Niemisjärven kansakoulu vuosilta 
1901–1908. 

 
Taulukko 74. Niemisjärven kansakoulun oppilaiden sosiaalinen tausta vuosina 1901–
1908 
 

  Tytöt ja Pojat       

Luku- 
vuosi 

virkamiehiä, tehtailijoita, 
kauppiaita talollisia tehtaan-

työväkeä 
tilaton rahvas, 

torpparit 
1901-1902 0 13 0 21 
1902-1903 0 6 0 18 
1903-1904 0 9 0 17 
1904-1905 0 11 0 8 
1905-1906 0 8 0 18 
1906-1907 0 6 0 11 
1907-1908 3 5 4 9 

Lähde: Maalaiskansakoulujen vuosikertomus Kuopion lääni Niemisjärven kansakoulu vuosilta 
1901–1908. 

 
Taulukko 75. Niemisjärven kansakoulun oppilaiden koulunkäyntiaika vuosina 1901–
1908 
 

  Vuorokautta / PT = päästötodistus         
Lukuvuosi max 90 91–120 121–150 151–180 yli 181 yht. % PT 

1901–1902 0 0 0 100 0 100 2 
1902–1903 0 0 3 97 0 100 3 
1903–1904 0 0 0 69 31 100 2 
1904–1905 0 5 0 95 0 100 3 
1905–1906 0 8 0 81 12 100 5 
1906–1907 0 11 6 72 11 100 3 
1907–1908 0 10 5 57 29 100 4 

Lähde: Maalaiskansakoulujen vuosikertomus Kuopion lääni Niemisjärven kansakoulu vuosilta 
1901–1908. 
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Taulukko 76. Niittylahden kansakoulun oppilasmäärä vuosina 1901–1908 
 

 Lukuvuosi 

  1901–
1902 

1902–
1903 

1903–
1904 

1904–
1905 

1905–
1906 

1906–
1907 

1907–
1908 

pojat 20 18 18 16 19 21 13 
tytöt 10 14 16 21 19 11 12 
yht. 30 32 34 37 38 32 25 

Lähde: Maalaiskansakoulujen vuosikertomus Kuopion lääni Niittylahden kansakoulu vuosilta 
1901–1908. 

 
Taulukko 77. Niittylahden kansakoulun oppilaiden sosiaalinen tausta vuosina 1901–
1908 
 

  Pojat ja tytöt 
Luku- 
vuosi 

virkamiehiä, tehtailijoita, 
kauppiaita talollisia tehtaan-

työväkeä 
tilaton rahvas, 

torpparit 
1901–1902 0 8 0 16 
1902–1903 1 5 0 26 
1903–1904 1 5 0 28 
1904–1905 1 9 0 27 
1905–1906 0 12 0 26 
1906–1907 0 8 0 24 
1907–1908 0 5 0 20 

Lähde: Maalaiskansakoulujen vuosikertomus Kuopion lääni Niittylahden kansakoulu vuosilta 
1901–1908. 

 
Taulukko 78. Niittylahden kansakoulun oppilaiden koulukäyntiaika vuosina 1902–
1908 
 

% Vuorokautta / PT = päästötodistus    
Lukuvuosi max 90 91–120 121–150 151–180 yli 181 yht. % PT 
1901–1902 0 0 10 90 0 100 0 
1902–1903 3 0 0 6 91 100 1 
1903–1904 11 0 6 83 0 100 4 
1904–1905 14 0 0 68 19 100 11 
1905–1906 5 3 14 59 19 100 2 
1906–1907 0 4 0 4 93 100 5 
1907–1908 0 0 0 6 94 100 2 

Lähde: Maalaiskansakoulujen vuosikertomus Kuopion lääni Niittylahden kansakoulu vuosilta 
1902–1908. 
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Taulukko 79. Väänälänrannan kansakoulun oppilasmäärä vuosina 1902–1908 
 

 Lukuvuosi 

  1902–1903 1903–1904 1904–1905 1905–1906 1906–1907 1907–1908 

pojat 18 18 19 19 14 21 

tytöt 15 17 18 18 13 14 

yht. 33 35 37 37 27 35 

Lähde: Maalaiskansakoulujen vuosikertomus Kuopion lääni Väänälänrannan kansakoulu vuosil-
ta 1902–1908. 

 
Taulukko 80. Väänälänrannan kansankoulun oppilaiden sosiaalinen tausta vuosina 
1902–1908 
 

  Tytöt ja pojat 

Luku-
vuosi 

virkamiehiä, tehtailijoita, 
kauppiaita talollisia tehtaan-

työväkeä 
tilaton rahvas, 

torpparit 

1902–1903 1 5 0 27 

1903–1904 1 7 0 27 

1904–1905 1 7 0 29 

1905–1906 1 8 0 29 

1906–1907 0 8 0 19 

1907–1908 0 8 0 27 

Lähde: Maalaiskansakoulujen vuosikertomus Kuopion lääni Väänälänrannan kansakoulu vuosil-
ta 1902–1908. 

 
Taulukko 81. Väänälänrannan kansakoulun oppilaiden koulunkäyntiaika vuosina 
1902–1908 
 

% Vuorokautta / PT = päästötodistus 

Lukuvuosi max 90 91–120 121–150 151–180 yli 180 yht. % PT 

1902–1903 4 0 0 6 90 100 0 

1903–1904 11 0 6 83 0 100 2 

1904–1905 13 0 0 68 19 100 1 

Lähde: Maalaiskansakoulujen vuosikertomus Kuopion lääni Väänälänrannan kansakoulu vuosil-
ta 1903–1908.  
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Taulukko 82. Puutosmäen kansakoulun oppilasmäärä vuosina 1902–1908 
 

 Lukuvuosi 

  1902–1903 1903–1904 1904–1905 1905–1906 1906–1907 1907–1908 

pojat 17 24 26 22 18 15 

tytöt 15 14 17 19 14 12 

yht. 32 38 43 41 32 27 

Lähde: Maalaiskansakoulujen vuosikertomus Kuopion lääni Puutosmäen kansakoulu vuosilta 
1902–1908. 

 
Taulukko 83. Puutosmäen kansakoulun oppilaiden sosiaalinen tausta vuosina 1902–
1908 
 

  Tytöt ja pojat  

Luku- 
vuosi 

virkamiehiä, tehtailijoita, 
kauppiaita talollisia tehtaan-

työväkeä 
tilaton rahvas, 

torpparit 

1902–1903 0 17 0 15 

1903–1904 0 17 4 15 

1904–1905 0 20 5 18 

1905–1906 0 19 7 15 

1906–1907 0 9 3 20 

1907–1908 0 9 1 17 

Lähde: Maalaiskansakoulujen vuosikertomus Kuopion lääni Puutosmäen kansakoulu vuosilta 
1902–1908. 

 
Taulukko 84. Puutosmäen kansakoulun oppilaiden koulunkäyntiaika vuosina 1902–
1908 
 

% Vuorokautta / PT = päästötodistus 

Lukuvuosi max 90 91–120 121–150 151–180 yli 181 yht. % PT 

1902–1903 0 3 6 28 63 100 2 

1903–1904 0 8 0 61 32 100 0 

1904–1905 0 2 5 70 23 100 4 

1905–1906 7 0 7 68 17 100 13 

1906–1907 0 6 0 66 28 100 8 

1907–1908 4 0 4 67 26 100 8 

Lähde: Maalaiskansakoulujen vuosikertomus Kuopion lääni Puutosmäen kansakoulu vuosilta 
1902–1908. 
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Taulukko 85. Puutossalmen kansakoulun oppilasmäärä vuosina 1903–1908 
 

 Lukuvuosi 

  1903–1904 1904–1905 1905–1906 1906–1907 1907-1908 

pojat 15 16 14 19 18 

tytöt 14 16 22 23 21 

yht. 29 32 36 42 39 

Lähde: Maalaiskansakoulujen vuosikertomus Kuopion lääni Puutossalmen kansakoulu vuosilta 
1903–1908. 

 
Taulukko 86. Puutossalmen kansakoulun oppilaiden sosiaalinen tausta vuosina 1903–
1908 
 

  Tytöt ja pojat 

Luku- 
vuosi 

virkamiehiä, tehtailijoita, 
kauppiaita talollisia tehtaan-

työväkeä 
tilaton rahvas, 

torpparit 

1903–1904 0 5 0 24 

1904–1905 0 8 0 24 

1905–1906 0 14 0 22 

1906–1907 0 13 0 29 

1907–1908 0 12 0 27 

Lähde: Maalaiskansakoulujen vuosikertomus Kuopion lääni Puutossalmen kansakoulu vuosilta 
1903–1908. 

 
Taulukko 87. Puutossalmen kansakoulun oppilaiden koulunkäyntiaika vuosina 1903–
1908 
 

% Vuorokautta / PT = päästötodistus 

Lukuvuosi max 90 91–120 121–150 151–180 yli 181 yht. % PT 

1903–1904 0 10 3 21 66 100 0 

1904–1905 3 0 3 81 13 100 0 

1905–1906 6 3 3 58 31 100 4 

1906–1907 2 7 7 50 33 100 7 

1907–1908 0 13 3 62 23 100 7 

Lähde: Maalaiskansakoulujen vuosikertomus Kuopion lääni Puutossalmen kansakoulu vuosilta 
1903–1908. 
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Taulukko 88. Jynkän kansakoulun oppilaiden määrä vuosina 1906–1908  
 

 Lukuvuosi 

 1906–1907 1907–1908 

pojat 20 20 

tytöt 18 20 

yht. 38 40 

Lähde: Maalaiskansakoulujen vuosikertomus Kuo-
pion lääni Jynkän kansakoulu vuosilta 1906–1908. 

 
Taulukko 89. Jynkän kansakoulun oppilaiden sosiaalinen tausta vuosina 1906–1908 
 

  Tytöt ja pojat  

Luku- 
vuosi 

virkamiehiä, tehtailijoita, 
kauppiaita talollisia tehtaan-

työväkeä 
tilaton rahvas, 

torpparit 

1906–1907 0 0 0 38 

1907–1908 0 0 1 39 

Lähde: Maalaiskansakoulujen vuosikertomus Kuopion lääni Jynkän kansakoulu vuosilta 1906–
1908. 

 
Taulukko 90. Jynkän kansakoulun oppilaiden koulunkäyntiaika vuosina 1906–1908 
 

% Vuorokautta / PT = päästötodistus 

Lukuvuosi max 90 91–120 121–150 151–180 yli 181 yht. % PT 

1906–1907 0 11 89 0 0 100 0 

1907–1908 0 0 13 65 23 100 2 

Lähde: Maalaiskansakoulujen vuosikertomus Kuopion lääni Jynkän kansakoulu vuosilta 1906–
1908. 

 
Taulukko 91. Kurkiharjun kansakoulun oppilasmäärä vuosina 1906–1908 
 

 Lukuvuosi 

 1906–1907 1907–1908 

pojat 20 18 

tytöt 21 24 

yht. 41 42 

Lähde: Maalaiskansakoulujen vuosikertomus Kuo-
pion lääni Kurkiharjun kansakoulu vuosilta 1906–
1908. 
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Taulukko 92. Kurkiharjun kansakoulun oppilaiden sosiaalinen tausta vuosina 1906–
1908 
 

  Pojat  ja tytöt  

Luku- 
vuosi 

virkamiehiä, tehtailijoita, 
kauppiaita talollisia tehtaan-

työväkeä 
tilaton rahvas, 

torpparit 

1906–1907 0 13 0 28 

1907–1908 0 11 0 31 

Lähde: Maalaiskansakoulujen vuosikertomus Kuopion lääni Kurkiharjun kansakoulu vuosilta 
1906–1908. 

 
Taulukko 93. Kurkiharjun kansakoulun oppilaiden koulunkäynti aika vuosina 1906–
1908 
 

% Vuorokautta / PT = päästötodistus 

Lukuvuosi max 90 91–120 121–150 151–180 yli 181 yht. % PT 

1906–1907 2 22 0 0 76 100 1 

1907–1908 10 2 0 88 0 100 5 

Lähde: Maalaiskansakoulujen vuosikertomus Kuopion lääni Kurkiharjun kansakoulu vuosilta 
1906–1908. 

 
Taulukko 94. Vaajasalon kansakoulun oppilasmäärä vuosina 1905–1908 
 

 

 

 

 

 
Lähde: Maalaiskansakoulujen vuosikertomus Kuopion lääni Vaajasalon 
kansakoulu vuosilta 1905–1908. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Lukuvuosi 

 1905–1906 1906–1907 1907–1908 

pojat 26 33 30 

tytöt 18 27 32 

yht. 44 60 62 
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Taulukko 95. Vaajasalon kansakoulun oppilaiden sosiaalinen tausta vuosina 1905–
1908 
 

  Tytöt ja pojat 

Luku- 
vuosi 

virkamiehiä, tehtailijoita, 
kauppiaita talollisia tehtaan-

työväkeä 
tilaton rahvas, 

torpparit 

1905–1906 0 5 32 7 

1906–1907 0 3 46 11 

1907–1908 0 4 47 11 

Lähde: Maalaiskansakoulujen vuosikertomus Kuopion lääni Vaajasalon kansakoulu vuosilta 
1905–1908. 

 
Taulukko 96. Vaajasalon kansakoulun oppilaiden koulunkäyntiaika vuosina 1905–
1908 
 

% Vuorokautta / PT = päästötodistus 

Lukuvuosi max 90 91–120 121–150 151–180 yli 181 yht. % PT 

1905–1906 7 0 9 0 84 100 5 

1906–1907 0 7 2 53 38 100 5 

1907–1908 3 2 3 76 16 100 9 

Lähde: Maalaiskansakoulujen vuosikertomus Kuopion lääni Vaajasalon kansakoulu vuosilta 
1905–1908. 

 
Taulukko 97. Toivalan kansakoulun oppilasmäärä vuosina 1906–1908 
 

 Lukuvuosi 

 1906–1907 1907–1908 

pojat 20 23 

tytöt 28 29 

yht. 48 52 

Lähde: Maalaiskansakoulujen vuosikertomus Kuo-
pion lääni Toivalan kansakoulu vuosilta 1906–1908. 
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Taulukko 98. Toivalan kansakoulun oppilaiden sosiaalinen tausta vuosina 1906–1908 
 

  Pojat  ja tytöt 

Luku- 
vuosi 

virkamiehiä, tehtailijoita, 
kauppiaita talollisia tehtaan-

työväkeä 
tilaton rahvas, 

torpparit 

1906–1907 0 19 4 26 

1907–1908 0 13 3 33 

Lähde: Maalaiskansakoulujen vuosikertomus Kuopion lääni Toivalan kansakoulu vuosilta 1906–
1908. 

 
Taulukko 99. Toivalan kansakoulun oppilaiden koulunkäyntiaika vuosina 1906–1908 
 

% Vuorokautta / PT = päästötodistus 

Lukuvuosi max 90 91–120 121–150 151–180 yli 181 yht. % PT 

1906–1907 38 63 0 0 0 100 0 

1907–1908 10 2 0 88 0 100 5 

Lähde: Maalaiskansakoulujen vuosikertomus Kuopion lääni Toivalan kansakoulu vuosilta 1906–
1908. 

 
Taulukko 100. Kolmisopen kansakoulun oppilasmäärä vuosina 1906–1908 
 

 Lukuvuosi 

 1906–1907 1907–1908 

pojat 18 15 

tytöt 17 12 

yht. 35 27 

Lähde: Maalaiskansakoulujen vuosikertomus Kuo-
pion lääni Kolmisopen kansakoulu vuosilta 1906–
1908. 

 
Taulukko 101. Kolmisopen kansakoulun oppilaiden sosiaalinen tausta vuosina 1906–
1908 
 

  Pojat  ja tytöt 

Luku- 
vuosi 

virkamiehiä, tehtailijoita, 
kauppiaita talollisia tehtaan-

työväkeä 
tilaton rahvas, 

torpparit 

1906–1907 0 5 1 29 

1907–1908 0 3 0 24 

Lähde: Maalaiskansakoulujen vuosikertomus Kuopion lääni Kolmisopen kansakoulu vuosilta 
1906–1908. 
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Taulukko 102. Kolmisopen kansakoulun oppilaiden koulunkäyntiaika vuosina 1906–
1908 
 

% Vuorokautta / PT = päästötodistus 

Lukuvuosi max 90 91–120 121–150 151–180 yli 181 yht. % PT 

1906–1907 9 91 0 0 0 100 0 

1907–1908 19 15 4 52 11 100 0 

Lähde: Maalaiskansakoulujen vuosikertomus Kuopion lääni Kolmisopen kansakoulu vuosilta 
1906–1908. 
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Liite 2. Kuopion maalaiskunnan kartta 
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