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ABSTRACT

Old, New and Borrowed

The Positioning of Christian Social Work within the Tampere City 
Mission in the Building of a Welfare State 1939-1973

The main purpose of this study was to provide a full account of the Christian social 
work carried out at the Tampere City Mission (TCM) as well as the Missions sphere 
of operations from the Second World War to the early 1970s, comprising a period of 
significant change. The study consists of charting the processes of change and con-
nections within the activities of the TCM and how examining these were linked to the 
general tendencies of the period, in lay work, social work, professionalization and the 
representation of gender. The positioning of the activities is described on the basis of 
these tendencies.

The main sources for the study were the archives of the Mission, for example the 
minutes of meetings, correspondences as well as annual reports, and the archives of its 
partners, such as the City of Tampere, the Evangelical Lutheran parishes of Tampere 
and the State Welfare Administration. The archives of the Helsinki, Turku and Stock-
holm Missions supplied comparison reference and other material. In particular, social 
welfare and Christian social work technical journals of were used as printed sources.

The principal method used was the genetic method of historiology. The research 
subject was also evaluated from the point of view of third sector research in addition 
to that of professionalization studies and gender studies.

By the beginning of the research period, the TCM had turned more and more de-
dicatedly into a multipurpose social service organization maintaining social services 
such as old people’s homes and children´s homes. This development continued, even 
though new areas of activity emerged and older ones fell into disuse.

Social innovations sprang up, marriage counseling being one of them. On the na-
tional level, the TCM pioneered the provision of sheltered industrial work for intellec-
tually disabled persons as well as housing services for them.

As new activities were initiated, they overlapped with the established ones, and 
the TCM handed some of its child protection functions over to the municipality, in 
accordance with the current adaptation theory. The use of its own property to produce 
ever-changing social services may be the reason why the association’s work continued 
on with vitality. Functional networks and political aid in the field of social services also 
bolstered the association. As in other Nordic countries, nonprofit organizations served 
as partners rather than competitors, with the State establishing institutional welfare 
arrangements.  In the 1960s the municipal takeover of social services impacted the 
TCM activities. Rules for government subsidies and municipal allowances were not 
well established; hence these funds were not easily available, making improvements 
difficult.

The TCM was a community in which women had a relatively strong position and 
an opportunity to make a difference. Female staff were reasonably equal to men, and 
women worked as heads of a several institutions. Care work employed a number of 
men, which went against the traditional segregation of labour between the sexes. The 
TCM’s operations were from early on very professionalized, and were developed with 
particular care.

Keywords: Christian social work, third sector, professionalization, gender
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Esipuhe
Olin suunnitellut Otto Aarnisaloa käsitelleelle gradulleni jatkotutkimusta, mutta tär-
keät lähteet taisivat tuhoutua sodan tiimellyksessä. Tein 1990-luvun lopulla historian 
sivuaineopintoja Tampereella, ja fil.lis. Jouko Jaakkolan sosiaalihistorian luennot her-
kistivät minut Tampereen sosiaalisiin ongelmiin. Huomasin ilmoitustaululta dos. Pirjo 
Markkolan ja Tampereen Kaupunki lähetyksen silloisen johtajan Juhani Ojutkankaan 
laatiman lapun. Siinä etsittiin historiankirjoittajaa Kaupunkilähetykselle. Otin heihin 
yhteyttä. Markkola antoi minulle hyviä vihjeitä Diakonissalaitoksen kirjekokoelmista 
ja innostuin.

Haastattelin entisiä johtajia videolle ja tein tutkimusta. Asia jäi hiljaiselle liekille 
molemmin puolin. Kun syksyllä 2005 näytti siltä, että johtamani Viialan seurakunta 
lakkautettaisiin, osallistuin kirkkohistorian seminaarimatkaan Viroon. Siellä professo-
ri Jouko Talonen valoi minuun uutta intoa tarttua tutkimukseen. Kaupunkilähetys oli 
tuolloin taas pohtimassa kirjaprojektia ja yhdistyksen puheenjohtaja, kunnioittamani 
prof. Jouko Sihvo vakuuttui soveltuvuudestani. 

Syksyllä 2006 aloin tutkia kokopäiväisesti ja sain tehtyä kirjan Ihmisen puolustaja. 
Tampereen Kaupunkilähetys ry 100 vuotta (2007), ylemmän pastoraalin (2008), refe-
ree-artikkelin ja muita kirjoituksia, lisensiaatintutkinnon (2009), ja nyt lopulta tämän 
väitöskirjan. Näitä varten sain olla 3,5 vuotta virkavapailla.

Kiitän vastaväittäjääni dos. Mervi Kaarnista ja toista esitarkastajaa dos. Pekka 
Lundia arvokkaista huomioistaan. Prof. Talosta haluan kehua innostamisen lahjasta. 
Toinen ohjaajani, dos. Mikko Malkavaara on kouluttanut minut kirjoittajaksi, kiitos! 

Olen saanut taloudellista tukea Pirkanmaan rahastolta, Emil Aaltosen säätiöltä, 
Valtakunnalliselta historia tieteen tutkijakoululta, Kirkon tutkimuskeskukselta ja Tam-
pereen kaupungilta. Rakas äitini Ritva Kulhia on tukenut työtä monella merkittävällä 
tavalla. Hän oli jopa kerran mukana Tukholman kuninkaallisessa kirjastossa selaa-
massa kehitys vamma kirjoja. Samoin anoppini, FM Riitta Silk ja hänen sisarensa Inka 
Pekkanen saavat kiitokset ihanasta avusta ja tuesta. 

Sisareni, arkistonhoitaja, HuK Tytti Kulhia-Tarvainen työskenteli tutkimus avus-
tajanani toista vuotta ja teki mittavan työn arkistotehtävissä. Poikani Jaakko on an-
tanut pyyteetöntä tarkistusapuaan. Tampereen Kaupunkilähetys on antanut minun 
tehdä vapaasti työtä lähteiden äärellä, kiitän suuresta luotta muksesta. Centrum för 
Näringslivshistoria´n Jonas Dahlberg ansaitsee myös kiitoksen, eikä vähiten ilmaisista 
erikoiskahveista! Akaan kirjasto toimenjohtajaa Timo Tammista henkilökuntineen ha-
luan kiittää erinomaisesta palvelusta. TM Juha Valkeapäätä kiitän monista yhteisistä 
pohdinnoista tutkimuksen ja elämän äärellä. Dos. Markus Manteretta kiitän tieteenfi-
losofisista keskusteluista ja soitosta. Ismo Sarajärvi saa kiitokset huoltokeskusteluista 
ja avusta, kuten YTK Antti Enroth.  Vaimoni Nina ja projektin aikana syntyneet Hulda 
(2006) ja Hugo (2011) ovat huolehtineet pysymisestäni nykypäivässä ja sen tärkeim-
missä asioissa.

Isävainaani Yrjö Kulhia oli innokas tutkija ja suvun piirissä on muitakin rohkai-
sevia esikuvia. Tätä tutkimusta ei olisi tehty ilman niitä työteliäitä ja inno va tii visia 
ihmisiä, jotka esiintyvät kirjan sivuilla. Olen kiitollinen haastat te lemilleni henkilöille, 
joista osa on jo edesmenneitä. Kunnioitamme heidän muistoaan. Kyrie eleison!

Akaan Viialassa tuomiosunnuntaina 20.11.2011 
Ali Kulhia
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JOHDANTO1. 

Tutkimustehtävä1.1. 
Tampereen Kaupunkilähetys on 1880-luvun alkupuolella toimintansa aloittanut, löy-
hästi kansainväliseen konseptiin perustuva, luterilaisen kirkon oppiin ja järjestykseen 
liittyvä, kristillissosiaalista työtä tekevä yhdistys. Toimintaan on liittynyt tavanomaista 
hyväntekeväisyysyhdistystä enemmän kristillisen sanoman esillä pitämistä. 

Tämän tutkimuksen päätarkoitus on selvittää Tampereen Kaupunki lä he tyk sen kris-
tillissosiaalisen toiminnan ja roolin muutoksia toisesta maa ilman sodasta 1970-luvun 
alkupuolelle, ensimmäiseen hyvinvointivaltion kasvun pysähdykseen asti. Työhön 
kuuluu selvittää yhdistyksen toiminnan muutosprosesseja ja kytkentöjä ja miten ne 
liittyivät aikansa yleisiin virtauksiin, niin diakoniassa, sosiaali työssä, ammatillistumi-
sessa ja sukupuolittumisessa. Näiden pohjalta tulkitaan toiminnan asemoitumista. Ase-
moitumisessa tarkoitetaan Kaupunki lähetyksen sijoittumista omilla ja muiden toimen-
piteillä sekä yhdistyksen itsensä ja ulkopuolisten suorittamaa tulkintaa ja luokittelua.

Tässä tutkimuksessa selvitetään ensimmäistä kertaa väitöskirjatasolla avio liit-
toneuvonnan syntyhistoria, kehitysvammaisten teollisen työtoiminnan sekä tuetun 
asumisen tulo Suomeen. Nämä edellä mainitut merkittävät uudistukset tulivat Tampe-
reen Kaupunkilähetyksen kautta. Tämä on myös ensimmäinen tutkimus, joka käsitte-
lee ammattioppilaskoteja Suomessa.

Olen tehnyt Tampereen Kaupunkilähetyksestä aiemmin muutamia tut ki muksia. 
Näiden pohjalta tämä tutkimus syventää selvitystyötäni yhdistyksen toiminnan, sen 
ilmenemismuotojen ja verkostojen liittymisistä muuhun toimintaympäristöön sekä rin-
nakkaisiin ilmiöihin.  

Kolmannen sektorin kristillisistä sosiaalialan toimijoista ja niiden erityissuhteesta 
kunnallisiin, valtiollisiin ja kirkollisiin kumppaneihin on tehty vain vähän erityistut-
kimuksia.  Ne ovat lähinnä laajoihin yleisaineistoihin perustuvia tutkimuksia. Tämä 
tutkimus luotaa 34 vuoden ajalta arkistolähteitä hyödyntäen trendien muutokset pit-
kittäistutkimuksena, siltä osin kuin ne sivuavat Tampereen Kaupunkilähetyksen pää-
toimialoja. Tutkimuksesta rajataan pois yhdistyksen varsinaisella tutkimusperiodilla 
harjoittamat pienimuotoiset toiminnot, kuten varhaisnuoriso- ja pyhäkoulutyö. Tutki-
muksessa ei ole tarkoitus paneutua yksityiskohtaisesti työn kohdehenkilöihin, kuten 
laitosten asukkaisiin, joista voisi kyllä tehdä oman tutkimuksensa syvähaastattelui-
neen.

Miten kansalaistoiminta, jota tässä tutkimuksessa tarkastellaan Tampereen Kau-
punkilähetyksen (TKL) esimerkin valossa, on rakentanut toimintaympäristöään kohti 
hyvinvointivaltiota ja kansankirkkoa? Vastaavasti on selvitettävä, miten viimeksi mai-
nitut ovat muokanneet Kaupunkilähetystä ja kansalaiskenttää. Tässä yhteydessä sel-

1 Kulhia 2007; Kulhia 2008a; Kulhia 2008b; Kulhia 2008c; Kulhia 2009a.
2 Helander 1998, 102−107.
3 Aine 2010. Aine on tutkinut 1920−30-luvuilla huostaan otettuja tamperelaisia.
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vitetään muiden kansalaisyhteiskuntaa ja erityisesti sen evankelislute rilaista sisälähe-
tystoimintaa edustavien yhdistysten kuin vapaa muo toi sem pien kin yhteenliittymien ja 
TKL:n yhteydet ja näiden muiden toimijoiden käänteitä vas taavissa tilanteissa. Miten 
edellä mainittujen toimijoiden verkostoitumiset tuottivat uudentyyppisiä toimintoja ja 
ilmiöitä?  Näin löydetään aikakausien trendit ja Kau punkilähetyksen asemoituminen 
niissä. 

Toisena tutkimuslinjana on selvittää, minkälainen elinkaari näillä Kau pun ki lä-
hetyksen perustoiminnoilla ja ilmiöillä. Erityisesti etsin toiminnoista luopumisen ja 
uusien aloittamisen syitä, perusteluja ja kytkentöjä valtiollisiin, kunnallisiin ja kir-
kollisiin toimijoihin ja ilmiöihin. 

Kolmantena tutkimuslinjana on se, miten hyvinvointivaltion kehitykseen liittyvä 
sosiaalityön sukupuolittuminen ja ammatillistuminen vaikuttivat Tampereen Kaupun-
kilähetyksen kristillissosiaalisessa toiminnassa. Tässä tutkitaan yhdistyksen piirissä, 
niin hallintoelimissä, työntekijöinä kuin vapaaehtoisina toimivien henkilöiden suku-
puolijakaumaa ja näiden sekä työmuotojen ammatil listumista. Onko kaupunkilähe-
tystoiminnassa havaittavissa muusta yhteiskunnasta, eri tyi sesti sosiaalityön piirissä, 
poikkeavaa sukupuolen tuottamista vai ovatko erot paikal listen polkuriippuvuuksien 
ja olosuhteiden tuottamia? Tämän kysymyksen taus talla on löytö Tampereen Kaupun-
kilähetyksen virallisen perustamiskokouksen pöytä kirjasta vuodelta 1907. Yhdistyk-
sen johtokuntaa päätettiin valita sukupuoli erityisesti kolme miestä ja kolme naista. 
Tämän jälkeen valittiin sukupuoli kiin tiöi den mukaiset jäsenet johtokuntaan. Aiemmis-
sa tutkimuksissani olen havainnut viitteitä edellä mainittujen jakaumien ja ilmiöiden 
merkityksestä TKL:ssä. Tässä tutkimuksessa seurataan mainittuja asioita, niiden muu-
toksia ja niiden merkityksiä.

Cecilia Wejryd on tutkimuksessaan Ruotsin kirkon piirissä toimineista ompe lu -
seuroista havainnut, että naiset tuottivat uskonnollisissa pienyhteisöissään vah vaa kan-
salaisuuttaan jo kauan ennen kuin Ruotsin kirkko mahdollisti naisten viral lisen vai-
kuttamisen. Kyseessä eivät olleet vain poikkeukselliset yksilöt, vaan laajalle le vinnyt 
maan tapa. Marjo-Riitta Antikaisen Suomen NNKY:tä koskeva tutki mus oso it ti saman 
toteutuneen mainitun yhdistyksen piirissä. Järjestö ryhtyi toisen maa il man sodan jäl-
keen aktiivisesti ajamaan naisten oikeuksien laajen tamis ta kir kossa. Näin NNKY oli 
osa naisliikettä. Nämä tutkimukset käsittelivät enkön- eli yksi sukupuolista toimintaa, 
joten niistä ei voi suoraan ennakoida, miten asiat olisi vat kaupunkilähetyksen kaltai-
sessa kak si sukupuolisessa yhteisössä.  

Tämän tutkimuksen neljäntenä kysymyksenä on tutkia TKL:n roolia ja sen muu-
toksia julkishallinnon eli valtion, kaupungin ja seurakuntien toiminta meka nis mien 
kainalossa ja kumppanina. Tutkimuksessa kysytään TKL:n toiminnan asemoitumista, 
kuten miten riippuvuus julkishallintoon vaihtelee ja miten sitä pitäisi luonnehtia? 

4 Kulhia 2008a, Kulhia 2008b, Kulhia 2008c; Kulhia 2009a, 32.
5 Antikainen 2003. Poikkeusyksilö Mathilda Wredellä oli vaikutusvaltaisia sukulaisia. Sulkunen 1999; Wejryd 2005, 

37−38, 54−56, 456−460; Antikainen 2006a, 56−61, 194−205, 250−254. 
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Pertti Alasuutariin (1996) viitaten olisi mahdollista sanoa Tampereen Kaupunkilä-
hetyksen siirtyneen toiseen tasavaltaan tultaessa perinteisen diakoniatyön alueelta mo-
raalitalouteen ja sitten suunnitelmatalouteen, osana hyvin  vointivaltion rakentumista. 
Toiseksi tasavallaksi katsotaan tässä toisen maailmansodan jälkeinen Suomi Euroopan 
Unioniin liittymiseen asti Alasuutarin tulkintaan liittyen.

Tampereen Kaupunkilähetyksessä talvisodan alkaminen merkitsi murrosvaihetta. 
Vuotta aiemmin johtajana aloittanut pastori Olavi Vuorela joutui ottamaan aikaa vieviä 
tehtäviä armeijassa. Maassa siirryttiin syksyllä 1939 sotatalouteen poikkeusjärjestelyi-
neen. Tämä kosketti voimakkaasti lähes kaikkea toimintaa Suomessa, ja Kaupunkilä-
hetyksenkin johtotehtävät piti järjestää uudella tavalla. Naisten rooli koko yhteiskun-
nassa muuttui sotatalouden mukana. Samoin sosiaalihuoltajakoulutuksen alkaminen 
johti sosiaalityön ammatillistumiseen. Sota-aikana säädettiin myös lait kunnallisista 
terveyssisarista ja kirkkolakiin tehtiin lisäys diakoniatyöntekijöiden pakollisuudesta 
seurakunnille. Aiempi tutkimus on antanut viitteitä siitä, että nämä lait heijastuivat 
Kaupunkilähetyksen toimintaympäristöön ja henkilökuntaan. Välittömästi sodan pää-
tyttyä ihmisten sopeutumisvaikeudet arkielämään tuottivat uutta työtä. Johtajanvaih-
dokset ovat yksi tutkimusta perio di soi vista seikoista, sillä johtajan persoonallisuudella, 
mielenkiinnon kohteilla ja ver kostoilla on oletettavasti merkitystä yhdistyksen toimin-
nalle. Kuitenkaan vuosi 1968 ei muuten ollut hypoteettinen taitekohta Kaupunkilähe-
tyksen toiminnassa, vaikka tuolloin vaihtuikin toiminnanjohtaja.

Tutkimuksen sisäisiin aikarajauksiin vaikuttavat johtajavaihdosten lisäksi aiem-
man tutkimuksen esille nostamat Kaupunkilähetyksen toiminnalliset muutokset. Sosi-
aalityön poliittisen ilmapiirin käänteitä osui myös vuosien 1949, 1962 ja 1973 tiimoil-
le. Vuosina 1949 ja 1962 toimintaympäristössä näkyi toiminnanjohtajan vaihdoksen 
lisäksi yhteiskunnallisia ja ideologisia muutoksia. Vuonna 1962 oli johtajanvaih-
dos, mutta myös arkipäiväiseen työhön vaikuttavia talouden vaihteluita, jotka osal-
taan johtivat muun muassa markan devalvaatioon. Viimeksi mainittu saattoi edistää 
vienti teollisuutta, mutta ei ehkä vaikuttanut yhtä edullisesti yhdistyksen toimi aloil la. 
Sosiaalipolitiikkaan vaikutti tunnetusti Pekka Kuusen kirjoittama teos 60-luvun sosi-
aalipolitiikka. Samoin kirkon ja kristillisyyden asema ajautui käymistilaan tuolloin. 
Vuonna 1973 oli valmistunut ja valmistumassa Kaupunkilähetyksen toimialoihin liit-
tyviä, lainmuutoksia ennakoivia mietintöjä sekä päivähoitolaki. Tutkimus päättyy vuo-
teen 1973, jonka loppupuolella länsimainen, talouden jatkuvaan kasvuun perustunut 
hyvin vointivaltiokonsepti joutui ensimmäiseen merkittävään pysähdykseen, öljykrii-
siin. Aiemman, yleisluontoisen tutkimuksen mukaan tällöin yhdistyksen toiminta ja 
talous oli tasapainottunut uusilla sopimuskäytännöillä. Tämän jälkeen useaan vuoteen 
ei tapahtunut juurikaan muutoksia yhdistyksen toiminnassa toimi alojen lainsäädäntö-
työn ja valtiollisten päätösprosessien junnatessa paikoillaan.

6 Alasuutari 1996, 104−111, 124−130. Alasuutari näkee moraalitaloudessa, hoivatyön kutsumusluonteessa ja ammatil-
listumisessa yhteyksiä protestanttiseen uskonnonharjoitukseen. Alasuutari 2006, 47−48.

7 Kulhia 2008a, 197−198.
8 Komiteanmietintö 1961; Komiteanmietintö 1970a; Komiteanmietintö 1970b; Komiteanmietintö 1971; Kröger 1996, 

54, 56, 62, 72; Kaarninen 2006, 159; Kulhia 2008a, 122, 166, 176−177, 197−198.
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Tutkimuskohteena olevista Tampereen Kaupunkilähetyksen innovatiivisista tai 
paikallisesti merkittävistä kärkihankkeista aiempi tutkimus mainitsee perheneuvonta-
työn, teollisuustyön, ammattioppilaskodit, kehitysvammaisten teollisen työtoiminnan 
(aiemmin: suojatyö) ja kehitysvammaisten tuetun asumisen. Näitä on tutkittu akatee-
misen historiankirjoituksen piirissä varsin niukasti. 

Kirkkohistorian tutkimus käsittelee osaltaan kirkkojen lisäksi myös dia ko niaa, 
sisälähetystä ja kristillisiä järjestöjä. Herätysliiketutkimukset ovat tuo neet kirkkohis-
torialle ja kan sa lais yhteiskunnan rakentumista tutkineelle Suo men ja Skandinavian 
his to rialle yhteisiä liittymäkohtia, kuten Irma Sulkusen Liisa Eeri kin tytär -tutkimuk-
sessa ja Ilkka Huhdan väitöskirjassa. On olemassa erikseen dia konia tieteeksi mainit-
tua tutkimusta, mutta se ei yleensä ole historiatutkimusta. Ruotsa lai nen Annette Leis 
on kirjoittanut diakoniatieteellisen väitöskirjan, jossa ver taillaan kahden diakonia-
lai toksen, ruotsalaisen ja saksalaisen, sairaalatyön osuut ta kummankin maan hyvin-
vointijärjestelmässä. Tutkimus sisäl tää lyhyet his to  rial li set katsaukset kum mankin 
maan diakonian ja hyvin voin ti  yhteis kunnan vä lis ten suhteiden rin nak kai siin muutok-
siin. Tuon tutki muksen yksi loppu  tulos oli, et tä tarvitaan lisää kolmannen sek torin 
tutkimusta myös dia konian alalta.

Vaikka kansalaisyhteiskuntaa ja nykyistä hyvinvointivaltiota on tutkittu laajalti, on 
näiden välistä yhteyttä selvitetty liian vähän tapaustutkimuksina. Tommy Lundström ja 
Filip Wijkström ovat selvittäneet Ruotsin kolmannen sektorin roolia laajassa mittakaa-
vassa.  Lundström ja Lars Svedberg ovat nähneet julkisen vallan trendin sosiaalityön 
kokonaisvaltaiseen haltuunottoon johtaneen sodanjälkeisen tutkimuksen vähäiseen 
kiinnostukseen yhdistysten sosiaalityön tutkimiseen.  

Tämä tutkimus ni vel tyy siihen osaan suo ma lai sen dia ko niatyön historiaa, josta 
Erkki Kan san aho, Hannu Mus ta kal lio, Pirjo Markkola, Mikko Malkavaara, Ilkka Huh-
ta, Hei mo Rinne, Timo Määttä ja Matti Wirilander ovat tehneet erityis tutkimuksia.  
Tamperelaista kaupunki lähetystoimintaa ei ole akateemisesti tut kittu yksittäisenä his-
torial li sena ilmiönä kuin tekijän referee-artikkelissa Tam pe re lai sen pyhäkoulun ja 
diakonian alku K. O. Fontellin aikana 1877−1907 ja lisen siaa tintutkimuksessa Pyyn-
nöstä ja pyy tä mät tä. Tampereen Kau punki lä he tyk sen kristillissosiaalinen työ ja sen 
toi min ta kentät muutoksissa vuosina 1939–1961. Tieteellisillä kriteereillä hyväk sytty 
teki jän ylemmän pasto raa li tutkinnon tut kielma vuodelta 2008 Tam pere laisten apuna 
ja lohtuna : Tam pe reen Kau punki lähetyksen rooli sosiaalityön ja sisälähetyksen histo-
riassa 1881–2000 käsit te lee tämän tutkimuksen aihepiiriä, mutta kes kittyy enemmän 
itse yhdis tyk sen ke hi tys kaa reen kuin sen laajempiin yhteyk siin. Eräät alan tutkijat 

9 Sulkunen 1999; Huhta 2001; Leis 2004, vii, 44−50, 59− 80, 252−253. Leisin tutkimus on Upsalan yliopiston 
luokitteluissa uskonnonsosiologian oppialaan kuuluva väitöskirja, joka on ilmestynyt kuitenkin Diakoniatieteellisen 
instituutin julkaisusarjassa.

10 Lundström & Wijkström 1997a.
11 Lundström & Svedberg 1998, 108−109. Esimerkiksi Alva Myrdalin ohjelmanjulistus kirjassa Folk och Familj (1944) 

sisälsi tällaisen haltuunottamisen linjauksen. Tutkimukset 1800–1900-lukujen vaihteen paternalistisista ja filantroop-
pisista toimijoista ovat jättäneet sosiaalityötä tekevään yhdistystoimintaan paheksuttavan leiman.

12 Kansanaho 1960; Kansanaho 1967; Kansanaho 1988; Mustakallio 1997; Markkola 1999; Malkavaara 2000a; Malka-
vaara 2002; Markkola 2002a; Määttä 2004; Huhta 2005; Rinne 2006; Wirilander 2011.
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ovat käyttäneet sitä läh teenään.  Tampereen Kau punki lähetyksen joh tajista Mart ti 
Jär ventie on kirjoit tanut pastoraali tut kielmakseen Uskon ja rak kau den työ tä -historii-
kin vuon na 1959 ja Rai mo Sink konen vuon na 1984 Sa ta vuotta kau pun ki lä he tys työtä 
Tam pereella -kuvakirjan. Näissä kahdessa kirjassa on kattavasti listattu johtokuntien 
jäsenet, joten heitä ei ole tässä tutkimuksessa luet te loi tu erikseen. Tampereen Kau-
pun ki lä hetyksen toi min taa on kyllä sivuttu jo Paavo Korte kan kaan (1965), Hannu 
Musta kallion (1997), Pir jo Markkolan (2002) ja Heimo Rinteen (2006) tut ki muk sissa, 
mutta lähinnä dia ko nian näkö kul mas ta ja vain 1800- ja 1900-luvun vaih teesta. Nämä 
viimeksi mainitut tutki muk set no  jaavat Kau pun  ki lä he tyk  sen osalta lähinnä mai nit tuun 
Martti Järventien tutkiel maan ja niuk kaan lähde ma teriaaliin. Tämä on ym mär rettävää, 
sillä Kau pun ki lähe tys ei ole ollut heidän varsinainen tut ki  mus koh teensa. Järventien 
tut ki elma ei vastaa kaikil ta osin ny ky ai kaisen his to rian kir joi tuk sen vaatimuksia. Hän 
oli tut ki mus työn sä aikana (1949–1959) ky  sei sen yhdistyksen toimin nan johtaja. Edel-
lä mai ni tuis sa tut ki muk sissa on ilmennyt Kau punki lähe tyk sen osalta läh de kriit tisiä 
ongelmia, jotka pal jastuvat vasta laa jemman lähteistön avulla. Näitä olen käsitellyt 
jonkin verran jo aiemmissa tutkimuksissani. Kau punkilähetyksen uusimman historian 
Ihmisen Puolustaja. Tampereen Kau pun ki lähetys ry 100 vuotta (2007) on kirjoittanut 
tämän tutkimuksen tekijä. 

 Tässä tutkimuksessa sivutaan muita kaupunkilähetyksiä ja vastaavia toimintoja 
ylläpitäneitä yhdistyksiä. Näistä on olemassa historiikkeja ja tutkimuksia. Tukholman 
Kaupunkilähetyksestä on ilmestynyt varsinainen historiateos viimeksi 1953, joten 
Tukholmaan vertailtaessa täytyy tutustua myös paikallisiin vuosikertomuksiin ja arkis-
tomateriaaleihin. Elisabeth Christiansson käsittelee väitöskirjassaan Ruotsin diakonia-
laitosten ja Tukholman Kaupunkilähetyksen asemoitumista teologisista, ideologisista 
sekä sukupuoliroolien näkökulmista, mutta hän on tyytynyt käyttämään Tukholman 
Kaupunkilähetyksestä vain lehtimateriaalia, eikä ole tutustunut arkistoaineistoon, jota 
käytetään käsillä olevassa tutkimuksessa. Tanskalainen Lone Klok on tehnyt sikäläi-
sestä Kirkens Korshær-yhdistyksestä teologitutkinnon lopputyönsä, jossa hän tutkii 
yhdistyksen historian ja itseymmärryksen lisäksi sen ja julkisen sosiaalityön suhdet-
ta.

Tutkimukseni on pääoppialaltaan Suomen ja Skandinavian kirkkohistoriaa, mutta 
myös osa suomalaisen hyvinvointi yhteiskunnan historiankirjoitusta, varsinkin erityis-
ryhmiin, kuten lapsiin, kehitysvammaisiin ja vanhuksiin kohdistuneen sosiaalityön 
tutkimusta. Näitä jälkimmäisiä tutkimuksia ovat tehneet erityisesti Panu Pulma, Pek-
ka Haatanen, Jouko Jaakkola, Mervi Kaarninen ja Mirja Satka. Samalla seurataan 
Kaupunkilähetyksen toimialoja sivuavaa pohjoismaisen sosiaalityön tutkimusta. Toi-

13 Kulhia 2007. Tämän yhdistyksen 100-vuotishistoriakirjan ohjausryhmässä oli jäseninä mm. prof. (emer.) Jouko 
Sihvo, prof. Jouko Talonen ja dos. Mikko Malkavaara; Kulhia 2008a. Artikkeli esitti useita muutoksia aikaisempaan 
historiantulkintaan; Kulhia 2008c; Kulhia 2009a; Jämbäck 2010; Koskelainen 2011.

14 Järventie 1959; Sinkkonen 1984; Kortekangas 1965; Mustakallio 1997; Markkola 2002a; Rinne 2006; Kulhia 2008c. 
Joitakin näis tä lähdekriittisistä ongelmista olen käsitellyt tässä artikkelissa.

15 Jansson & Johnsson 1953; Klok 1981; Huhta 2005; Christiansson 2006, 25−29, 179−181; Myllykylä 2007; Vilkuna 
2007.
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saalta tutkimukseni liittyy kristillissosiaalisiin järjestöi hin kohdistuneeseen tutkimus-
työhön ja sillä sektorilla erityisesti gender-näkö kul man myötä dosentti Marjo-Riitta 
Antikaisen ja ruotsalaisten dosentti Cecilia Wejrydin ja teol. toht. Christianssonin tut-
kimuslinjoihin. Tässä tutkimuksessa huomioidaan Markkolan ”nainen ja diakonia”-
aiheinen tutkimuslinja, joka ulottui 1920−1930 -lu vuil le.

 

Tutkimuksen teoreettinen pohja, metodi ja lähteet1.2. 
Diakonian ja sisälähetyksen tutkimuksessa on jälkimmäisestä ilmauksesta ollut kahta-
laista tulkintaa. Sisälähetykseen on perinteisesti keskieurooppalaisten mallien mukaan 
laskettu diakonissojen ja diakonien toiminta, jossa pääpaino on hoidolla ja aineellisella 
auttamisella. Tähän on toisena osana kuulunut eriasteisina ja eri yhteyksissä toteutet-
tua evankelioimistoimintaa. Näitä kahta linjaa on kutsuttu tutkimusperinteessä dia-
koniseksi ja missionaariseksi. Ilmauksen ”sisälähetys” merkitys on muuntunut ajan 
ja paikan mukaan, eikä se ole yksi ja eheä käsite. 1920-luvulla Suomessa sisälähetys-
sanaa ryhdyttiin käyttämään enenevästi ilmaisemaan kirkosta vieraantuneiden parissa 
tehtävää herätyskristillistä evankelioimistyötä. Helsingin Kaupunkilähetyksen johtaja 
Bror Hannes Päivänsalo perusti vuonna 1926 Suo men Sisälähetysliiton kattojärjestök-
si missionaariselle toi minnalle, mutta se ei saa nut laajaa kannatusta. Urho Muroma 
lähipiireineen perusti Evankelis luterilaisen Sisälähetyssäätiön mainittua työtä varten 
vuonna 1939. Vuonna 1905 perustetus sa Suomen Kirkon Sisälähetysseurassa (SKSS), 
joka oli keskittynyt raamattujen painattamiseen ja diakonialaitoksiin, alettiin myöhem-
min pohtia evankelioimisen kuulumista heidänkin toimenkuvaansa. SKSS katsoi toi-
sen maailmansodan jälkeen jo järjestön nimen antavan viitteitä tähän suuntaan. Nämä 
esimerkit kertovat käsitteen muutoksesta tultaessa 1900-luvun puoleenväliin. Koska 
tämä tutkimus keskittyy suomalaiseen kristilliseen järjestö toimintaan 1940–1970-lu-
vuilla, sisälähetyksellä tarkoitetaan etsivää ja evankelioivaa työtä, johon liittyi monesti 
jotain auttamistyötä.

Kaupunkilähetys oli sitoutunut Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tunnustuk-
seen ja katsoi itsensä jossain määrin kirkon ulkoiseksi jatkeeksi. Yhdistys ei ollut 
kuitenkaan kirkon suorassa määräysvallassa, vaikka tutkimus jaksolla seurakunnan 
papeilla oli tietty mahdollisuus osallistua johto kunta työskentelyyn. Kirkkoneuvosto 
eikä -valtuusto voinut tehdä yhdis tyk sen osalta kuin avustus- ja lainapäätöksiä. Yh-
distys tuotti valtion kunnille määräämiä lakisääteisiä sosiaalipalveluita ja osin aivan 
uusia palveluita, joita ei vielä ollut kukaan aiemmin toteuttanut, vaikka niitä varten 

16 Jaakkola & Kaarninen & Markkola 1986; Pulma 1987; Haatanen 1992; Jaakkola & Pulma & Satka & Urponen 1994; 
Markkola 1999; Markkola 2002a; Markkola 2002b; Wejryd 2005; Antikainen 2006a; Kaarninen 2008; Kaarninen 
2010.

17 EKP 1964, 88−90. SKSS:n perustaja Aarnisalo katsoi saarnaamisen kuuluvan ensisijassa seurakuntien, ei yhdistysten 
tehtäväksi. Junkkaala 1990, 57−58, 62, 184−185, 190−191, 193−195. Muroma oli ollut nuorena Helsingin Kaupun-
kilähetyksen saarnaajana. Sisälähetyssäätiön hallitukseen tulivat professorit Eelis Gulin ja Yrjö J. E. Alanen, joille 
sisälähetys-nimitys siten sopi kyseisen työn yhteyteen. Huhta 2005, 14−15, 36, 64, 125−127, 130−131; Vilkuna 2007, 
13. Hämeenlinnan Sisälähetyskään ei liittynyt kutsusta huolimatta Sisälähetysliittoon. Kulhia 2008a, 69.
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oli toiveikkaasti asetettu valmiita säädöksiä. Vanhusten asumispalveluiden osalta Eija 
Kaskiharjun väitöskirja, joka käsittelee vanhenemisen paikkoja valtiopäiväpuheissa, 
antaa mainioita kontribuutioita poliittisen tahdonmuodostuksen muutoksista.  

Kristillissosiaalinen on ilmaus, jota käytettiin jo tutkimuksen käsittelemänä aikana 
(muodossa kristillis-sosiaalinen) kuvaamaan sellaista toimintaa, jolla on kristinuskon 
lähimmäisen rakkauteen nojaava arvopohja ja joka pyrkii edistämään ihmisten ja yh-
teisöjen hyvinvointia. Tähän voi liittyä eri tavoin, eri laajuudessa ja eri yhdistelmi-
nä myös sielunhoitoa, hartauksia ja eriasteista evankelioivaa toimintaa. Tampereen 
Kaupunkilähetys määritteli tehtäväkseen tehdä ”työtä hen gel lisen ja aineellisen hädän 
poistamiseksi”. Kun diakonian virka määrättiin kirkko laissa pakolliseksi seurakuntiin, 
kuvasi Laajennettu piispainkokous tarkem missa ohjeissa vuonna 1945 toimintaa ”kris-
tillis-sosiaaliseksi”. Sama elin nimitti diakoniaa uudistetuissa ohjeissa ”kristilliseksi 
palvelutyöksi”. 1940−50-luvuilla käytiin kamp  pailua diakonian yhteiskunnallisen ja 
karitatiivisen linjan välillä.

Järjestötutkimus on Suomessa pohjautunut pitkään eri tieteenalojen erillisiin tut-
kimuksiin, mutta sitä on tehty nyttemmin myös tieteenalojen rajoja rikkoen ja naapu-
ritieteiden paradigmoja hyödyntäen. Varsinaiset vertailevat tutkimukset ovat jääneet 
vähäisemmiksi. Markku Heikkilä on tutkinut kristillisiä yhdistyksiä ja Hen rik Stenius 
järjestökentän kehitystä, lähinnä viime ja toissa vuosisadan taitteesta. Historiatieteiden 
ja sosiologian metodien yhteiskäyttö on ollut tun nus omais ta varsinkin viime vuosikym-
menien sosiologisissa järjestö tutkimuksissa, joita on tehty myös herätysliikkeistä ja 
järjestötyön professio naalis tumisesta. Pohjois mainen järjestöjä ja hyvinvointi valtiota 
koskeva tutkimus on käyttänyt aiheestaan myös ilmausta ”hyvinvoinnin sekatalous” 
(welfare mix).

Tampereen Kaupunkilähetys voitaneen sijoittaa yhteiskunnallisena toimijana 
useisiin kategorioihin. Laajin kategoria lienee kolmas sektori. Tätä käsitettä käyttivät 
ensimmäisinä Amitai Etzioni ja Theodore Levitt vuonna 1973. Etzioni asetti sen tar-
koittamaan kaikkia sellaisia organisaatioita, jotka eivät olleet kokonaan kaupallisia tai 
kokonaan valtiollisia. Myöhemmässä käytössä rajaus on tiukentunut käsittämään sel-
laiset organisaatiot, jotka eivät ole lainkaan kaupallisia tai valtiollisia. Kolmas sektori 
-käsite on kehitetty kuvaamaan aikalaistoimintaa. Se ei ole siten alun perin historian-
tutkimuksen termi siinä määrin kuin kansalais yhteiskunta. Käsitettä voidaan käyttää 
apuneuvona eriteltäessä kansalaisyhteiskunnan toimijoita. Esimerkiksi kotitalouksien 
toiminta kuuluu kansalaisyhteiskunnan piiriin mutta ei niinkään kolmanteen sekto-
riin.

Tutkimuksen aikarajauksen sisällä Tampereen Kaupunkilähetyksen toimintaa ei 
ehkä voida pitää kaupallisena eikä valtiolla ole ollut sen hallinnossa mitään mandaat-
tia. Valtion osuus määräysvallasta kattoi vain lait, asetukset ja säännöt, jotka koskivat 

18 TKL:n vk:t 1939−1961; Kaskiharju 2010.
19 TKL:n vk:t 1939−1961; Diakonia I/60 Eräitä kirkkomme diakonian kehittämisen edellytyksistä; Malkavaara 2000b, 

29−32, 42; Markkola 2002b, 10−11, 20, 362.
20 Heikkilä 1977; Heikkilä 1979; Stenius 1987; Helander 1998, 101−107.
21 Muukkonen 2007, 1−2, 5, 7; Helander 1998, 48−51.

Johdanto

KulhiaPeilit.indd   13 13.12.2011   23:26:45



14

kaikkia muitakin toimijoita. TKL:n sijoittumista kolmanteen sektoriin voidaan pitää 
perusteltuna oletuksena. Pohjoismaiset, vahvasti julkisoikeudelliset ja aiemmin val-
tion lainsäädäntöön kytkeytyneet evankelisluterilaiset kirkot lasketaan usein vapaa-
ehtoissektorin ulkopuolelle, mutta ne ovat mukana puhuttaessa laveasta tulkinnasta. 
Suomessa säädettiin erillinen kirkon hallintoa valtiosta ja kunnista eriyttävä kirkkolaki 
jo 1869. Kirkon asema etääntyi Suomessa valtiosta nopeammin ja merkittävämmin 
kuin muissa Pohjoismaissa.

Kaupunkilähetys saattaisi sopia myös kolmannen sektorin alamääritelmiin fil ant-
roop pi  sektori, hyvän teke väisyys sektori ja vapaaehtoissektori. Varsinkin viimeksi mai-
nitun haastavat yhdistyksen toiminnan ammattimaisuus ja amma til  listuminen. Voit-
toa tavoitte le ma ton (nonprofit) sektori on varsin yhdys val ta lai nen määritelmä, joka 
on noussut sikäläisestä verolainsäädännöstä. Se on kuulunut alun perin ta lous- ja oi-
keustieteen sanastoon. Termi on varhaisempi kuin kolmas sektori, mutta sopii myös 
sen alakäsitteeksi. Termi on sittemmin tullut käyttöön muualla maa ilmassa kolman-
nen sektoriin liittyen. Tässä määritelmässä toiminnan tuottoa ei jaeta omistajille eikä 
työntekijöille ylimääräisinä palkkioina, toimin nassa on mukana myös vapaaehtoisia 
henkilöitä, lisäksi yhteisön tulee olla itsenäinen ja yksityinen. Tämäkin määritelmä 
voisi sopia Kaupunkilähetykselle, tosin mahdollinen tulopohjan kaven tu mi nen ja työn 
ammatillistuminen voisi olla sulkemassa yhdistystä ulos tästä määri telmästä. Yhdys-
valloissa yksityiset sairaalat ja yliopistot katsotaan tämän määri telmän joko rajalle tai 
ulkopuolelle, sillä niiden toimintaedellytykset eivät merki tyk sellisessä määrin perustu 
enää vapaa ehtoi suuteen tai jäsenyyteen. Eurostat’in NACE-luokituksen mukaan Kau-
punkilähetys voisi sopia luokkaan ”Other Services to Public”, jossa ovat samassa luo-
kassa sosiaalityö, sosiaaliset asumispalvelut (social homes), uskonnolliset yhdistykset. 
Lester M. Salamon ja Helmut K. Anheier ovat kehittäneet oman luokituksensa, jossa 
Kaupunki lähetyksen toiminta saattaisi sijoittua ryhmään 4: ”Social Services”, johon 
kuuluvat muun muassa lasten hyvinvointipalvelut, kuten päivähoito, nuorisonhuolto, 
vammaispalvelut, vanhuspalvelut ja erityisesti tässä tapauksessa monitoimiset sosiaa-
lipalveluyhdistykset (multipurpose social service organizations).

Minkälaisista mekanismeista on kyse, kun yhteisö ottaa jonkin toiminta muodon 
käyttöönsä ja aikaa myöten toiminta siirtyy julkisen sektorin käsiin? Salamon on ke-
hittänyt kolmannen osapuolen teorian, jonka mukaan palvelut syntyvät kolmannel-
la sektorilla, mutta siirtyvät joko kaupallisiksi tai julkiselle sektorille eli valtiolle tai 
kunnille. Salamon tulkitsee kolmannen sektorin tämäntyyppiset toimijat julkisten 
palveluiden ”kumppaneiksi (partners)”. Tätä on luonnehdittu myös järjestöjen epä-
onnistumisteoriaksi, sillä ne eivät pysty tai päädy toimintojen pysyviksi ylläpitäjiksi. 
Salamon nimeää syiksi epävarmat ja heikot vapaaehtoistuotot, liian rajattu työn kohde-
ryhmä, liiallinen moraalinen paternalismi sekä toiminnan amatöörimäisyys. Tosin, jos 

22 Lundström & Wijkström 1997b, 47−50, 79, 98. Tutkijat pitävät Tukholman Kaupunkilähetystä merkittävänä kolman-
nen sektorin toimijana sosiaalialalla ja toteavat sen selvinneen vahvana nykyaikaan asti. Helander 1998, 40, 56.

23 Abzug 1999, 132, 135; TKL:n vk:t 1939−1961; Muukkonen 2007, 10–14; Salamon & Anheier 1997, 58−59, 67−71; 
Helander 1998, 51−52. Nonprofit on Johns Hopkins-projektien keskuskäsite. 
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toiminta on tasokasta, yhteistyö on hyvin pitkälle menevää ja julkinen sektori toimii 
rahoittajana ja kolmas sektori palveluiden tuottajana, tilanne vain vahvistaa kumpaa-
kin sektoria. Tämä on hypoteesi Kaupunkilähetyksen ja julkisen sektorin pitkistä yh-
teistyötoiminnoista, kuten ammattioppilaskodeista, vanhainkodeista, lastenkodeista, 
kehitysvammaisten työtoiminnasta ja viimeksi mainittujen asumispalveluista.

Tähän kysymyksenasetteluun liittyvät myös adaptaatioteoriat, jotka selittävät jär-
jestöjen selviytymistä ja menestystä, vaikka ne luopuisivatkin joistakin toi min nois ta. 
Kyse on järjestöjen muuntumis- ja sopeutumiskyvystä. Kun yksi työ muoto on luovu-
tettu, käynnistetään seuraava. Tähän teoriaan voisivat sopia Kaupunkilähetyksen kiin-
teistöt ja yhdis tyk sen halu niiden käyttämiseen sosiaalipalveluiden tuot tamiseen.

Sosiaali- ja terveyspalveluita tuottavien järjestöjen kehityskaarissa on tutki muk-
sissa havaittu ammatillistumisen ja professionaalistumisen seurauksena tiet ty jä on-
gelmia. Ammattimaiset toimihenkilöt alkavat määrittää palvelu tuo tannon reu na ehtoja 
ja sukupuoli vaikuttaa osaltaan asiaan. Standardeja otetaan omasta am ma tillisesta 
viiteryhmästä, mutta ennen kaikkea julkisen sektorin mää rit te le mis tä normeista. Jäl-
kimmäisten noudattaminen onkin useimmiten valtionapujen ja mui den julkishallin-
nollisten tulojen ehtona. Tämän seurauksena saattaa jäsenistön ja ammattijohdon vä-
lille syntyä kuilu. Myös jäsenten merkitys järjestön toimin nal le voi vähentyä. Lisäksi 
saksalaisissa kolmannen sektorin tutkimuksissa, kuten Anheierin tutkimusryhmässä, 
on havaittu, että mitä korkeampi julkisen sektorin ra hoi tusosuus on, sitä suurempi on 
valtioriippuvuus. Tämä tarkoittaa valtion ja jär  jes töjen yhteenkietoutumista, jolloin 
voittoa tuottamattomat organisaatiot muun  tuvat valtion pidennetyiksi käsiksi. Pohjois-
maisessa hallintorakenteessa on li säksi voimakas kunnallinen itsehallinto, joka jakaa 
valtion kanssa sosiaalipalvelui den tuottamis- ja rahoitusvastuuta. Hypoteesina on, että 
Kaupunkilähetys ke hit tyi si julkisen rahoituksen kasvaessa toimintansa sisällön puo-
lesta epä itse näi sem mäk si.

Historiantutkimuksen perusmenetelmänä on lähteiden kriittinen syste maat tinen 
arviointi ja vastausten laatiminen lähteille esitettyihin kysymyksiin päättelyn avulla. 
Tässä työskentelyssä eritellään esille tulleista tiedoista merkitykselliset ja kehälliset, 
jotta voidaan nähdä tutkimuskohteen yhteydet muuhun tunnettuun historiaan. Tätä 
kutsutaan usein geneettiseksi menetelmäksi. Käytännössä yksityiskohtaiset menetel-
mät vaihtelevat ongelmien mukaan.

Kaupunkilähetyksen toimintaa ja sen sijaintia palvelujärjestelmässä ja sen muutok-
sissa tulee tarkastella toimialojen kokonaiskenttää vasten. Siksi tutkimuksessa käsitel-
lään yhteiskunnallisen keskustelun ja alan muiden muutosten laajoja yhteyksiä. Näitä 

24 Abzug 1999, 138; Muukkonen 2000, 5; Salamon 1995, 33–52; Helander 1998, 34−35, 113−114; Kulhia 2008a, 
196−198.

25 Muukkonen 2000, 5; Kulhia 2008a, 96.
26 Salamon 1995, 103; Silius 1995, 57−65; Kröger 1996; Lundström & Wijkström 1997b, 100−101; Helander 1998, 

118−119, 130−131.
27 Kortekangas 1965, 3, 98−103; Haapala 1986, 13−14; Kirkinen 1987, 41.
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käsitellään tässä tutkimuksessa yleensä ennen kuin tarkastellaan itse Kaupunkilähe-
tykseen kiinteästi liittyviä seikkoja.

Tämän tutkimuksen päämetodina on geneettisellä tutkimusotteella selvittää tapahtu-
mien taustat, eteneminen periodisointeineen ja vaikutussuhteet. Tätä on luonneh dittu 
myös analyyttiseksi metodiksi. Näitä tutkimuslöydöksiä on tarkoitus avata erilaisilla 
kirkkohistoriallisilla ja yhteiskuntatieteellisillä tulkinta-avaimilla. Edel lisiä ovat yh-
distyskristillisyyden, uuskansankirkollisuuden, diakonian ja sisälä hetyksen historiat. 
Jälkimmäisiä ovat kolmannen sektorin ja kansalaisyhteiskunta tutkimuksien, gender-
tutkimuksien ja ammatillistumis tut ki muksien tulokset. Ai het ta jäsennetään pääosin 
kronologisesti, mutta päätoimialoja, kuten lastensuojelua, omina kokonaisuuksinaan 
periodien sisällä. Näin voidaan hahmottaa toimialan yleinen ja erityinen kehitys tois-
tensa yhteydessä. Tuk holman, Turun ja Helsingin Kaupunki lähe tyksien saman aikaisten 
ilmiöiden rin nastaminen on vertailevan metodin käyttöä. Sosiaalisten innovaatioiden 
hahmottamisessa hyödynnetään Timo J. Hämäläisen ja Risto Heiskalan jäsennyksiä. 
Sukupuoli eri tyinen tarkastelu liittyy gender-tutkimuksen näkökulmaan. Sukupuolit-
tuneisuus liit tyy gender-tut ki muk sissa esitettyihin kysymyksiin kansa lai suudesta ja 
kansalais yhteiskunnan mah dollisista sukupuolisopimuksista. Ruth Franzén on luon-
nehtinut kontribuutio tut kimukseksi sellaista, jossa on tuotu esille naisen osuutta vaik-
kapa erilaisten liik keiden ja järjestöjen historiassa. Jos näissä on nostettu esille nais ten 
voimakas mer kitys, on sellaisia Franzénin mukaan kut suttu vahvuus- tai arvok kuus-
tut ki muk siksi. Tämä tutkimus saattaa muodostua osin kontribuutio- ja vahvuus tut ki-
muk seksi.

Viimeksi mainittuun liittyen on käyty keskustelua kansallisuuspohjaisesta vahvuus-
tutkimuksesta, johon joku voisi tämänkin tutkimuksen osittain kurillaan sisällyttää. 
Irma Sulkunen on esittänyt uudesta vahvasta naisesta mielenkiintoisen ja mahdollisesti 
Kaupunkilähetykseen sopivan huomion. Hänen mukaansa 1900-luvun alun Suomes-
sa naisten järjestäytyessä esimerkiksi raittiusliikkeeseen, olisi noussut esiin ratkaisuja 
tekevä, tahtova ja toimiva nainen vastinparinaan raitis, ah kera ja säästäväinen mies, 
jotka yhdessä olisivat olleet uuden demokraattisen yhteiskunnan airuet. Kansallisuu-
desta käydyn keskustelun sudenkuoppana Pirjo Markkola näkee sokeuden sille tosi-
seikalle, että toimintaideat ja -mallit ovat saa neet maan rajan ylittäessään paikallisia, 
alkuperäisistä eriytyneitä sovelluksia. Tä mä ei tarkoita Markkolan mukaan sitä, että 
aina pitäisi pelätä tuotettavan Suomi-erityistä nais vahvuutta. Naishistorian kirjoittajat 
ovat kuitenkin halunneet pitää tiettyä etäisyyttä feministisiin teorioihin ja halunneet 
uudistaa historian tutkimuksen käytänteitä ja näkökulmia sisältäpäin.

28 Kalela 2005, 286. Kalela näkee poliittisten olojen ja niiden tulkintojen huomioimisen tärkeäksi historiankirjoitukses-
sa.

29 Kirkinen 1987, 41−43; Franzén 1990, 113, 116, 118−119, 122. Myös gender-tutkimuksesta. Anttonen 1997, 144−147; 
Howard & Hollander 1997, 10−15, 153−155; Seland 2000, 88–90, 106−108; Kalela 2002, 124−125; Markkola 
2002b, 15−16, 366; Hämäläinen & Heiskala 2004; Leis 2004, 28. Vertaillessa Saksaan epäsuhtaa tuovat yhteiskuntien 
erilaiset sosiaalityön perinteet ja työnjaot.; Hyrkkänen 2011, 254−259.

30 Sulkunen 1987, 158; Markkola 2002a, 76, 81−83; Markkola 2002b, 27; Aalto et al 2011. Naishistorian kaksoisstrate-
giasta.
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Sosiaalityön sukupuolittumisesta on tehty 1990-luvulta alkaen yhä enemmän tutki-
muksia. Nämä ovat olleet ikään kuin jatkumoa 1980-luvun lopulla käynnistyneeseen 
hyvinvointivaltiota ja naisten suhdetta käsittelevälle tutkimushankkeelle. Tutkimukset 
eivät ole kuitenkaan tuoneet sukupuolittumisen näkökulmaa juurikaan työn historian 
kulkuun, vaan ovat edustaneet poikkileikkauksia tai nykyhetken tutkimusta. Päivi Pet-
reliuksen väitöskirja Sukupuoli ja subjektius sosiaalityössä (2005) analysoi naistyönte-
kijöiden muistoja kokemuksistaan. On ollut ilmeisen merkityksellistä selvittää, miten 
sukupuolisuutta on koettu. Faktiset ohjeet ja säädökset ovat voineet huokua sukupuo-
lineutraaliutta, mutta sanaton tai muu informaali viestintä on voinut tuottaa vaikkapa 
työntekijöille syrjimisen kokemusta. Petreliuksen esittämä naistapainen hoivaeettisyys 
tuntuu kovin tutulta, sillä siinä on aineksia kristillisestä hoivaetiikasta, joka puolestaan 
on elähdyttänyt diakonian parissa niin miehiä kuin naisia. Näin joudutaan pohtimaan 
perinteisten sukupuoliroolien liudentumista, jos hoivatyötä tekeekin mies. Joan Scot-
tin täsmentämään tapaan onkin syytä puhua yhteiskunnallisesta roolista, gender-käsit-
teen tapaan. Yvonne Hirdman on havainnut sukupuolirooleissa labiiliutta, jota mies ten 
tekemä hoivatyö voisi heijastaa. Myös käsite ”yhteiskunnallinen äi tiys” on edelleen 
voimissaan tutkimuskirjallisuudessa ja se avaa näkökulman Kaupunkilähetyksen pii-
rissä tehtyyn työhön ja sen poliittiseen joh ta mi seen. 

Sukupuolittuneisuuden ja ammatil listumis en kysymyksiin liittyen tutkimuksessa 
käy tetään suomalaisten kaupunkilähetysten (Turku, Helsinki, osin Hämeenlinna) li-
säksi aineistoa myös Tuk hol man ja Berliinin kaupunkilähetyksistä. Vertailun tarkoi-
tuksena on hahmottaa samankaltaisia ja -aikaisia ilmiöitä verrokkiyhteisöissä. Näiden 
avulla on tarkoitus saada selvil le näihin kysymyksiin liittyvät mahdolliset yhteneväi-
syydet ja eroa vai suudet kaupunki lähetystoiminnassa hieman toisistaan poikkeavissa 
kulttuureissa. Nämä kaupunki lähetykset toimivat luterilaisessa kontekstissa, mutta 
niiden synty his to riat ja toimintaympäristöt ovat toisistaan jonkin verran poikkeavat. 
Tämä asemoi Tampereen Kaupunkilähetystä myös kaupunkilähetysten joukossa. Tut-
kimuksen kansainvälinen näkökulma tuo suomalaisen kaupunkilähetystyön ajankoh-
taisuuden ja rinnasteisuuden muualla tehdyn vastaavan toiminnan laajempaan kuvaan. 
Pohjoismainen vertailu on tunnetusti hedelmällinen näkökulma vaikutteiden siirtymi-
sen ja maiden yhteiskuntajärjestysten historiallisista riippuvuuksista johtuen. Tämän 
tutkimuksen tulokset saattavat johtaa jatkossa varsinaiseen vertailevaan tutkimukseen 
eri maiden kaupunkilähetyksistä ja niiden roolista eurooppalaisessa sosiaalityössä.  

Tut kimuksessa käytetään yhtenä aineistona johtokuntien ja yksiköitä johtavien 
työn teki jöiden sukupuolijakaumaa ja erityisesti johtavien työntekijöiden mahdollista 
ammatti kou lutusta. Johto kuntien puheenjohtajuuden ja varapuheenjohtajuuden kat-

31 Liljeström 1996, 121−130; Anttonen 1997, 186−189; Vuori 1999, 52−55. ”Yhteiskunnallinen äitiys” oli 1800-luvun 
lopulta alkaen käytetty aikalaisilmaus, joka on otettu myöhemmin tutkimukselliseksi käsitteeksi; Kinnunen 2001, 
51; Petrelius 2005, 18−24, 142, 170−173. Petrelius nojaa diskurssianalyysiin ja muistelutyön menetelmään; Hytönen 
& Koskinen-Koivisto 2011, 11−13. Yhteiskunnallinen äitiys on tehnyt paluun 1960–70-luvuilla, jolloin tutkijoiden 
mukaan on katsottu vuosisadan alun sukupuolisopimus uudelleen neuvotelluksi; Kuusipalo 2011, 50−53. Kuusipalo 
sukupuolen ja politiikan suhteen tutkijana tuo yhteiskunnallisen äitiyden rinnalle sen variaatioita, kuten henkisen 
äitiyden ja äidillis-sosiaalisen toiminnan.

32 Jansson & Johnsson 1953; Künecke 1977; Kopps 2002; Kettunen 2007; Österberg 2008.
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sotaan osoit tavan valitsi joiden erityistä luottamusta. Tosin yleisesti saatettiin valita 
erityi sesti vain puheen johtaja, ja johtokunta valitsi itse varapuheenjohtajan keskuu-
destaan. Tämän kaltaista tutkimusasettelua ei ole tullut vastaan juurikaan kirkkohisto-
riallisessa tutkimuksessa, joten jatkossa kristillisten järjestöjen tutkijat saattavat joutua 
vastaamaan myös näihin kysymyksiin. Sukupuolijakauman - ja erityisyyden mahdol-
lisen selityksen olisi hyvä olla läpäisyperiaatteella esillä historiantutkimuksessa. Su-
kupuolineutraali tutkimusote ihmistoimintaa tutkittaessa saattaa johtaa niin sanottuun 
sukupuolisokeuteen. Pirjo Markkola on huomannut, että tutkijoilla voi olla myös us-
kontosokeutta. Tässä ei huomata uskonnon merkitystä henkilön toiminnalle.

Määrittelen poikkitieteellisyyttä ja sen lähikäsitteitä Heikki Mikkelin ja Jussi Pak-
kasvirran esityksen pohjalta. Poikkitieteellisyys ei ole erillinen metodi, vaan pikem-
minkin näkökulma tutkimuksen kohteeseen. Mikkeli ja Pakkasvirta katsovat poikki-
tieteellisyyden tekniikaksi useiden alojen paradigmojen hyödyntämisen holistisen 
näkemyksen aikaansaamiseksi. Tässä tutkimuksessa analysoidaan Tampereen Kau-
punkilähetystä ja toimintaympäristöä useista eri näkökulmista.

Historiallinen sosiologia ja sosiaalihistoria ovat hyviä esimerkkejä jo tutkimus-
prosessissa lomittuvasta poikkitieteellisyydestä. Pertti Haapala katsoo sosiaalihis-
torian olevan historiantutkimuksen tuomista yhteiskuntatieteisiin. Hän määrittelee 
sosiaalihistoriaan tyypillisesti kuuluvan kokonaisvaltaisuuden eli holistisuuden, ra-
kenneanalyysin ja poikkitieteellisyyden lisäksi vielä teo reet tisuuden ja tutkimustulos-
ten yleistettävyyden. Tämän tutkimus sivuaa sosiaalihistoriaa, mutta ei edusta sinänsä 
puhdaslinjaista sosiaalihistoriallista tutkimusta.

Kirkkohistoria sisältyy sekä historiatieteen oppialoihin että on myös osa teologis-
ten tieteiden järjestelmää. Kirkkohistoria käyttää aputieteinään muita historian lajeja, 
mutta myös yhteiskuntatieteitä, kulttuurin tutkimusta, uskontotiedettä, kan sa tiedettä, 
arkeologiaa ja maantiedettä. Toiset teologiset tieteet ovat osana kirk kohistorian tietei-
denvälistä tai jopa poikkitieteellistä konseptia. Vaikka kirkko historia tutkii kristillistä 
kirkkoa ilmiönä, sen tehtäviin kuuluu toisinaan myös kirkko-opillinen pohdiskelu.  
Varsinkin diakonian kirkko-oikeudellisen aseman vahvistuminen toi kristillissosiaa-
lisen työn evankelisluterilaisen kirkon jäsenen ja hänen seurakuntansa perustehtäviin. 
Maallikot saattoivat toteuttaa tätä tehtävää seurakunnassa monin tavoin, kuten esi-
merkiksi talousarvion kautta päättäjänä, tukemalla kristillisessä yhdistystoiminnassa 
tehtävää työtä tai toimia itse kyseisissä järjestöissä. Tämä on kirkkohistoriallinen tut-
kimus, joka koostuu osittain järjestö  tut ki muksesta, sosi aali politiikan tutkimuksesta, 
gender-tutki muk sesta, am matil lis  tu mis tutki muk sesta, sosiaali historiasta ja tietenkin 
koti maisesta kirkko his to rias ta ja diakonia tut ki muksesta.

33 Markkola 2002c, 146−148. Markkola viittaa uskontosokeuden esille nostaneeseen ruotsalaiseen tutkijaan Inger 
Hammariin; Hytönen & Koskinen-Koivisto 2011, 12−14. Sukupuolen huomioonottaminen vaatii tutkijalta aktiivista 
toimintaa ja tarkoituksenmukaisesti asetettuja kysymyksiä; Kakkuri 2011, 117−120. Kakkuri on selvittänyt evankeli-
sen herätysliikkeen eräiden nuorisojärjestöjen jäsenistöjen ja johtokuntien sukupuolijakaumaa vuosien 1948 ja 1952 
osalta.

34 Mikkeli & Pakkasvirta 2007, 63–67, 75–76, 89.
35 Haapala 1989, 14–15; Anttila 2005, 202–203.
36 Talonen 2006.
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On syytä pohtia hieman hermeneuttista kysymystä tutkijan ja tutkimuskohteen 
suhteesta. Olen kirjoittanut Tampereen Kaupunkilähetyksen tilaushistorian ja tällöin 
luonnollisesti olen joutunut työskentelemään tilaajan asettaman ohjausryhmän alai-
suudessa. Jos olisin ensin laatinut väitöskirjan ja sitten tarjoutunut tilaushistorian kir-
joittajaksi, olisi se saattanut taustamuuttujana ohjata minua kirjoittamaan tilaajia miel-
lyttävän väitöskirjan. Katson tapahtuneen toimintajärjestyksen osaltaan vapauttaneen 
minut itsesensuurista.  

Tutkimuksen aikarajaus on tuonut sen edun, että lähdesarjoja on käytävä läpi yli 
kolmen vuosikymmenen ajalta. Tällöin on nähtävissä aikakausien hitaat ja pitkäkan-
toiset muutokset sekä pysyvät elementit selityksineen. Nämä jäisivät tutkimukselta 
havaitsematta, jos tehtäisiin vain yksittäisiä episodisia tutkimuksia kulloinkin vain 
muutaman vuoden tapahtumista.

Tutkimuksen päälähteistö on Tampereen Kaupunkilähetyksen arkisto mate riaali, 
kuten pöytäkirjat, vuosikertomukset ja kirjeenvaihto. Tutkimusajalta on säilynyt yh-
distyksen omassa arkistossa melko niukalti kirjeenvaihtoa ja sekin sattumanvaraisesti. 
Arkisto on luetteloimaton ja järjestämätön. Materiaalia on sekä keskus toi mis tolla että 
muissa toimipisteissä. Yhdistykseen liittyvää aineistoa, kuten kirjeenvaihtoa ja hal-
linnollisia päätöksiä, on kuitenkin muissa arkistoissa. Tampereen seurakuntayhtymän 
keskusarkistossa on kirkkoneuvostojen ja -val tuus tojen pöytäkirjojen liitteinä Kau-
punkilähetyksen lähettämää aineistoa yhdistyk sen toiminnasta ja suun nitel mista. Siel-
tä on löydettävissä luonnollisesti myös seurakuntien toiminta kertomuksia, mietintöjä 
ja suunnitelmia. Samoin Tampereen kaupungin ar kis tos sa on vastaavanlaista aineistoa, 
kuten myös Kansallisarkistossa Sosiaaliministeriön arkistossa ja Hämeenlinnan maa-
kunta-ar kis tossa sijaitsevassa Hämeen läänin sosiaalihuollon piiritarkastajan arkis-
tossa. Piiritarkastajan aineisto kertoo myös alan yleisistä linjauksista sekä laajentaa 
kentän kokonaiskuvaa.

Tampereen kaupunki on koostanut valtuustonsa ja kaupunginhallituksensa pää-
tökset, eri lautakuntien toimintakertomukset ja eri elimien jäsenet vuosit tai sik si 
kunnalliskalentereiksi. Näitä käytetään ensisijaisena lähteenä kaupungin yleisestä 
päätöksenteosta. Lisäksi käydään tarpeen vaatiessa tutkimassa näiden kokousten kes-
kustelupöytäkirjoja ja liitteitä. Nämä liitteet ovat yleensä eri niteissä kuin pöytäkirjat. 
Sosiaalilautakunnan yleisen osaston ja sen alaisten lastensuojelujaoston ja nuoriso-
huoltojaoston kaikki pöytäkirjat käydään yksitellen läpi vuosikymmenien ajalta, sillä 
niissä tehdään ruohon juuri ta son ratkaisuja lastensuojelun ja kehitysvammatyön aloil-
la. Määrällisesti näitä läpikäytäviä asiakirjoja on moninkertaisesti verrattuna Kaupun-
kilähetyksen arkistomateriaaliin, joten sosiaalilautakunnan pöytäkirjojen käsittely on 
huomattavin osa lähdetutkimusta. Näistä lähteistä saa hyvää materiaalia vielä seuraa-
viinkin tutkimuksiin, kuten vaikka kolman nen sektorin lastensuojelutyön palvelutar-
jonnan asemasta Tampereella 1940−70-luvuilla.

37 Martti Järventien pastoraalitutkielmassa Uskon ja rakkauden työtä (Järventie 1959) nähdään yhdistyksen eri käänteis-
sä kaunis johdatus.

38 Pylkkänen 2006; Zacheus 2008, 22−25.
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Viitteellisempiä, mutta hyvin mielenkiintoisia arkistolähteitä ovat Kansallisarkis-
tossa sijaitsevat piispa Eelis Gulinin kokoelma, kirkkoherra Erkki Niinivaaran koko-
elma ja SKSK:n arkisto. Kansallisarkiston hoidossa olevan Helsingin Diakonissalai-
toksen arkistoa ei tässä tutkimuksessa juurikaan käytetä, sillä sitä olen hyödyntänyt jo 
taustalukujen pohjana olevissa aiemmissa tutkimuksissani. Turun maakunta-arkistossa 
oleva Turun Kaupunkilähetyksen arkisto, Helsingin Töölössä sijaitseva MRA-Säätiön 
arkisto ja Tukholman Brommassa sijaitsevan Centrum för Näringslivshistoria -laitok-
sen hoitama Tukholman Kaupunkilähetyksen arkisto kuuluvat tutkimuksen läh teistöön. 
Helsingin Kaupunkilähetyksen arkistosta on ollut saatavillani vain osa yhdistyksen 
vuosikertomuksista. Loput tarvitsemani vuosikertomukset löytyvät Kansalliskirjaston 
pienpainatekokoelmasta. Kävin etsimässä materiaalia myös Göteborgin Kirkollisen 
Kaupunki lähe tyk sen arkistossa, mutta sen relevanttisuus jäänee tässä yhteydessä pie-
neksi. Kyseinen yhdistys aloitti toimintansa vuonna 1952. Helsingissä sijaitsevassa 
Toimihenkilöarkistossa on Erityiskasvatuksen Liiton arkisto, jossa on jonkin verran 
Aarno Kartilan papereita, mutta niistä ei löytynyt juurikaan uutta tai tarpeellista tie-
toa.

Tärkeimmät tutkimukseen liittyvistä laeista ja säädöksistä on julkaistu Huoltaja-
lehdessä, joka on muutenkin tärkeää tutkimusmateriaalia puoli virallisena sosiaalialan 
julkaisuna. Eduskunnan pöytäkirjojen hakuteoksissa on indeksoituina aiheittain lakia-
loitteet ja vastaavat asiat. Lapsi ja Nuoriso oli Lastensuojelun Keskus liiton julkaise-
ma ammattilaisten ja järjestöjen asiantuntijalehti, joka jatkui vuon na 1973 Lapset ja 
Yhteiskunta-nimisenä. Sotavuosina 1942−1945 lehti ei ilmestynyt. Kehitys vamma lii-
ton julkaisema Ketju on kehitysvamma-alan ammattilaisten ja järjestöihmisten asian-
tuntijalehti, joka on ilmestynyt vuodesta 1965.

Kirkollisista leh distä on rajoituttu Kotimaahan, Vartijaan ja Diakoniaan ja osittain 
Sanaan. 1940−50-lukujen herä tys kokoustoiminnan eri näkö kul mien selvittelyssä Sana 
-lehti herätyskristillisen suunnan edustajana tarjoaa jonkin verran materiaalia. Tampe-
reen Kaupunkilähetyksen oma viikkolehti, Sunnuntai tervehdys on käsitelty pääosin 
taustaluvussa viitatuissa aiemmissa tutkimuksissani. Tampereen seurakunnat aloittivat 
1950-luvulla Tampereen Kirkkosanomien julkaisemisen. Seurakunnat julkaisivat muu-
taman vuoden myös Nuori Tampere -lehteä, jotka käydään läpi. 

Aamulehti kirjoitti tamperelaisista tapahtumista ja on siksi valittu luettavaksi. Kan-
san Lehti oli tamperelainen sosialidemokraattien sanomalehti ja Kaupunkilähetyksen 
virallinen ilmoituslehti Aamulehden ohella. Kansan Lehdestä haetaan mainintoja po-
liittisten ratkaisujen näkökulmista. Hämeen Yhteistyö oli SKDL:n Pohjois-Hämeen 
piirijärjestön sanomalehti, jossa kommentoitiin Tampereella oppositioasemassa olleen 
äärivasemmiston näkökulmasta kunnallispolitiikkaa ja esitettiin perusteluja eriäville 
mielipiteille. Tammerkoski-lehti on aikakauslehti, jossa käsitellään Tam pereen ilmi-
öitä, henkilöitä ja historiaa. Tampella Oy:n muutamia vuosia julkaisema Tampella tä-
nään -lehti on ikkuna tamperelaisen teollisuus väen maailmaan. Muutamia huomioita 
Ruotsin tilanteesta voidaan tehdä ruotsalaisesta Svenska Morgonbladet -sanoma leh-
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destä, jolla on vapaakirkollinen tausta sekä korkeakirkollisesta Svensk Kyrkotidning 
-lehdestä.

Minulla oli vuonna 1999 etuoikeus haastatella videolle Kaupunki lähetyksen enti-
siä johtajia Olavi Vuorelaa, Matti Joensuuta ja Martti Järventietä heidän vielä eläes-
sään. Tampereen Kaupunkilähetyksen entistä toiminnanjohtajaa Raimo Sinkkosta olen 
haastatellut useasti tutkimustyön edistyessä. Näin hänen muistamansa kokonaiskuva 
on täydentynyt kerta kerralta, kuten Alessandro Portellikin on havainnut haastattelu-
kokemuksissaan.

Tässä tutkimuksessa on haastatteluissa tarkoitus luodata myös henkilökohtaisia 
kokemuksia. Näin saadaan esiin sellaista historiantulkintaa, jota ei löydy pöytäkirjo-
jen pohjalta. Tätä tutki musta varten olen haastatellut myös Kaupunki lähe tyksen toi-
mintaan 1940 −50-luvuilla osallistunutta Sirénin paris kuntaa ja rouva Maija Kartilaa, 
aktiivisen kaupunkilähetysmiehen leskeä. Taisto Bister on haastattelussaan kertonut 
henkilökohtaisia koke muk siaan ammatti op pi las  kodin arkipäivästä 1950-luvulla. Lu-
kuisat 1960- ja 1970-lukujen Tampereen Kau punki lä he tyk sen työntekijät ovat olleet 
haastateltavina, samoin useat kaupungin kehitysvamma- ja nuorisotyöntekijät. Kul-
takin haastateltavalta on kysytty lapsuudenkodin uskonnollisuutta, mahdollista esi-
ymmärrystä TKL:stä ennen sinne tuloa, omaa uskonnollista asennetta tuolloin, sekä 
lukuisia kysymyksiä koskien Kaupunkilähetystä ja haastateltavan toimintaa siinä, var-
sinkin hänen tulonsa syyt, kokemus itse toiminnasta sekä lähdön syyt ja siihen liittyvät 
tapahtumat. Kysymyksiin on kuulunut faktoja koskevia kontrollikysymyksiä, joilla on 
voitu muodostaa käsitys haastateltavan muistitietojen luotettavuudesta. Tätä on voinut 
monissa asioissa tarkistaa esimerkiksi asiakirjalähteistä ja muilta aikalaisilta. Haastat-
telujen struktuuri on ollut samankaltainen, varioiden tapauskohtaisesti asiayhteyden 
mukaisesti. Haastatteluiden lähdekritiikissä on huomioitu, että haastateltavat esittävät 
omia tulkintojaan tapahtumien ja olosuhteiden luonteista.

Matti Joensuun muistelmateos Perheiden kanssa naimisissa  on käyttö kelpoista 
tutkimusmateriaalia, jonka kertomusten tarkempi ajallinen ja paikallinen sommitte-
lu tulee korjatuksi, kun tutkimuksessa käytetään rinnalla aikalaislähteitä. Vuorelan ja 
Joensuun yhteishaastatteluvideolla Vuorela korjasi Joensuun kirjassaan esittämää ta-
pausta oman muistinsa mukaiseksi. Olavi Vuorela luovutti minulle oman kappaleen 
omakohtaisista muistelmistaan, jotka hän oli laatinut perhettään varten.

Taustaluvun pohjana ovat aiemmat tutkimukseni, joihin viitattiin edellisessä lu-
vussa. Tässä tutkimuksessa saatan korjata jonkin verran aiemmin esittämiäni tietoja ja 
lopputuloksia.

Suomalaisista kaupunkilähetyksistä on laadittu muutamia historiikkeja. Muiden 
maiden kaupunkilähetyksistä ei ole erityistutkimuksia, mutta eritasoisia his toriikkeja 

39 Portelli 2006, 61.
40 Kalela 2006, 75−76. Kalelan mukaan informantin tulkinta on sinänsä jo tietoa aiheesta eli miten asia on jäänyt 

elämään ihmisten mieliin; Portelli 2006, 55−62. Muistitieto sisältää kertojan tulkinnan, johon saattaa vaikuttaa myös 
haastatteluiden kysymyksenasettelu.

41 Joensuu 1994.
42 Kulhia 2007; Kulhia 2008a; Kulhia 2008c; Kulhia 2009a.
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kylläkin. Saksalaisista kaupunkilähetyskirjoista uusin on Bettina Koppsin toimittama 
125 Jahre Berliner Stadtmission (2002), tosin historiallista mate riaalia on enemmän 
teoksissa Fünfundsiebzig Jahre Berliner Stadtmission (1952) ja Gott liebt diese Stadt. 
100 Jahre Berliner Stadtmission 1877−1977 (1977).

Tutkimuskirjallisuudessa on paljon sosiaalialan, historian ja kirkkohistorian tun -
nustettuja tutkimuksia ja yleisteoksia, kuten Panu Pulman, Mirja Satkan, Jou ko Jaak-
kolan, Juha Hämäläisen, Eino Jutikkalan, Teppo Krögerin, Pirjo Mark kolan, Mikko 
Malkavaaran, Viljo Rasilan, Hannu Soikkasen ja Marjo Vuorikosken tuo tantoa. Raija 
Pyykkö on aukonut tutkimuksellisia uria selvittäessään dia ko nia työn ammatillistumis-
ta, mikä aihe sivuaa tämän tutki muk sen yhtä sivu juon net ta.

Hoivan työnjako ja Kaupunkilähetys vuoteen 19391.3. 
Kaupunkilähetystoiminnan lähtökohtana olivat 1800-luvun teollistumisesta, kaupun-
gistumisesta ja vanhojen eurooppalaisten yhteiskuntavastuiden muutoksista johtuneet 
sosiaaliset ja hengelliset ongelmat. Heikoimmassa asemassa olevien ihmisten huolta-
miseen eivät enää riittäneet protestanttisten kirkkojen perinteiset menetelmät. Huolto-
suhteet katkesivat ja lisäksi kirkon ja seurakuntalaisten suhde heikkeni. Samaan aikaa 
yksilöllinen uskonnollisuus, lähinnä pietismin ja muiden herätyskristillisten ryhmien 
piirissä, vaati tekemään jotain kärsivien lähimmäisten keskuudessa, esimerkiksi dia-
koniatyön uuden alun merkeissä. Tuolloin syntyi sisälähetystoimintaa, johon kuului 
hengellisessä ja aineellisessa hädässä auttamista. Tähän liittyi myös uusien yhdistys-
ten ja toimintamuotojen käyttöönotto. Tässä toiminnassa on, varsinkin Euroopan hul-
lun vuoden 1848 jälkeisessä tilanteessa, nähty myös yhteiskuntarauhan ylläpitämistä. 
Sama kehitys oli nähty Yhdysvaltain suurissa kaupungeissa jo varhain. Niissä kau-
punkilähetystyö kehittyi jo 1830-luvulla kohti ammattimaista sosiaalityötä. Nimitystä 
”kaupunkilähetys” oli ryhdytty käyttämään aluksi Englannissa, mutta itse toiminnan 
taustalla olivat vaikutteet Keski-Euroopasta. Tampere oli Suomen teollistumisen kär-
jessä 1800-luvulla. Tämän taustalla olivat keisarin myöntämät erivapaudet ulkomai-
sille tehtailijoille ja edullinen sijainti vesistöjen ja Tammerkosken vaiheessa ja työn-
voiman saatavuuden kannalta. Tehtailla oli isännänvastuuta henkilökunnastaan, mutta 
sekään ei ollut aina riittävää eikä se kohdistunut tietenkään työttömiin ja vastaaviin 
ryhmiin. Olikin odotettavissa, että teollistuviin suomalaiskaupunkeihin voisi syntyä 
kaupunkilähetystoimintaa.

43 Tro och gärning 1928; 75 Jahre Berliner Stadtmission 1952; Jansson & Johnsson 1953; Gott liebt diese Stadt 1977; 
Kristensson & Prytz 1982; Kopps 2002; Björkqvist & Kylberg & Stenberg 2003; Kullerud 2005; Myllykylä 2007; 
Vilkuna 2007.

44 Jaakkola & Kaarninen & Markkola 1986; Pulma 1987; Jutikkala 1979; Rasila 1984; Soikkanen 1990; Rasila 1992; 
Jaakkola & Pulma & Satka & Urponen 1994; Satka 1994a; Pulma 1996; Kröger 1997; Vuorikoski 1999; Malkavaara 
2000b; Malkavaara 2000c; Markkola 2002a; Markkola 2002b; Markkola 2003; Pyykkö 2004; Malkavaara 2007; 
Hämäläinen 2007.  

45 Beyreuther 1964, 175; Rosenberg 1968, 2−8; Künecke 1977, 52; Rasila 1984, 5−40; Mustakallio 2002, 197−200; 
Kulhia 2008a, 8−9; Malkavaara 2009, 36−38.
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 Kaupunkilähetystyön katsotaan alkaneen Skotlannin Glasgow´ssa kun David Nas-
mith (1799–1839) al koi toimia nuorten poikien pa ris sa ja perusti en sim mäisiä Nuorten 
Miesten Kristillisiä Yhdistyksiä (NMKY) edel täneen yhdistyksen vuonna 1824. Sen 
jälkeen hän alkoi harjoittaa kirk ko kun tiin sitoutumatonta evan ke li oi mis työtä, jonka 
kehyksiksi hän perusti vuonna 1826 Glasgow´n Kau pun ki lähetyksen. Nasmith perusti 
lisäksi muun muassa Lon toon kau pun kilähetyksen vuon na 1835 ja vei toi minta mal lin 
myös Yhdysvaltoihin. Saksalaiset tu tustuivat kau  pun ki lä he tys toimintaan Eng lannissa. 
Eräs diakonian uranuurtaja, Johan Hinrich Wichern pe rus ti Ham pu riin kau pun-
kilähetyksen vuonna 1848 ja edisti sel lais ten syntyä muu al  la kin Saksassa. Teologisena 
teemana oli sisälähetysnäky ”euroop palainen kaupunki − lähetyskenttä”. Luterilainen 
opillisuus ei ollut toiminnan keskiössä.

Saksassa pääsuperintendentti Bruno Brückner halusi kaupunkilähetystyön laaje-
nevan ja edistyvän. Hän asetti vuonna 1877 hovisaarnaaja Adolf Stöckerin tuolloin 
perustetun Berliinin Kaupunkilähetyksen johtajaksi. Stöcker kansankirkkonäkemyk-
sensä mukaisesti värväsi työntekijöiksi lähinnä maallikoita. Hän koki myös sosiaali-
demo kraattisen yhteiskunnallisen muutoksen tar peelliseksi. Stöcker ei kui tenkaan voi-
nut muun muassa hyväksyä sosiaalidemokraattien edellyttämää ma terialismia, joten 
hän perusti vuonna 1878 Saksan kristillissosiaalisen työväenpuo lueen. Stöcker joutui 
keisarin epäsuosioon, sillä majesteetti ei suvainnut ”poliit tisia pappeja”. Suomessa 
Veljeys-lehti julkaisi Stöckerin poliittisia tekstejä vuon na 1907. Kaupunkilähetystyön 
äärellä saattoi siis päätyä pohtimaan yhteiskunnan rakenteellisia ongelmia.

Kau punki lä he tystyö sai eri maissa eri laisia pai no tuk sia, useimmin se keskittyi niin 
sanottuun ka tu lähetykseen eli saarnaamiseen ja pal ve lu toimintaan katujen kansan pa-
rissa. Toi sissa paikoissa kaupunki lä he tys jär jes tö perusti huolto- ja muita toi min ta lai-
toksia. Ensimmäisessä Kaupunkilähetysten kansainvälisessä konferenssissa vuonna 
1858 ilmeni, että yhdistyksiä oli tuolloin 39. Vuoden 1899 konferenssissa laskettiin 
luvun nousseen jo 71:een. Evankelioivaa anglo amerik kalaista herätys- ja pyhityskris-
tillisyyttä, varsinkin L. Dwight Moodyn ja Ira Sankeyn edus tamaa, pidettiin esillä kau-
punkilähetysten evankelioimistyössä.

Diakoniatyö oli tullut Helsinkiin alun perin sairaala- ja kaupunkilähetystyön mer-
keissä. Tämä malli oli haettu lähinnä Ruotsista ja Keski-Euroopasta, mutta myös Pie-
tarin Evankelisesta hospitaalista. Pian diakonissoja lähettiin lisäksi maaseudulle kier-
tävään kotikäyntityöhön, johon kuului paljon terveydenhoitoa. Hoitolaitostyö kasvoi 
ensin diakonian koulutuslaitosten yhteydessä, mutta myös muut kristillis sosiaaliset 
järjestöt perustivat lastenseimiä ja -koteja ja muita hoito- ja suo ja laitoksia. Näitä olivat 
pitäneet aikaisemmin ja rinnakkaisesti myös filantroop  piset rouvasväenyhdistykset ja 
vastaavat järjestöt, mutta nimenomainen sisä lä he tys- ja diakonia-aatteet käynnistivät 

46 Ulrich 1977, 20; Künecke 1977, 53; Kulhia 2008a, 8−9.
47 Beyreuther 1964, 173−179, 185. Pääsuperintendentti vastaa Suomen järjestelmässä arkkipiispaa. Künecke 1977, 53; 

Honka-Hallila 2003, 10.
48 Künecke 1977, 56. Moody vieraili Berliinissä vuonna 1893; Ulrich 1977, 20−21; Kulhia 2008a, 8−9. Sankeyn lauluja 

käytettiin kaupunkilähetystyössä myös Suomessa.
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lisää toimijayhteisöjä. Kaupunkien ja maa  seudun käytännön diakoniatoimet kohtasi-
vat asiakkaansa erityyppisissä oloissa.

Yhteiskunnan sosiaalihuolto oli kaupunkiyhteisöissä hankalaa, sillä agraari-
yhteiskunnan perinteiset ruotuhoito- ja muut järjestelmät eivät sopineet siihen. Kun 
epäkohdat tulivat silmiinpistäviksi, niihin ryhdyttiin hakemaan uusia vastauksia. Fi-
lantrooppis-kristillis-karitatiivinen toiminta oli osa erityisesti tuon ajan si vistyneistön 
rouvasväen eetosta ja roolia yhteis kun nal lisina äiteinä. Siinä ei ollut aina kyse uuse-
vankelisesta tai vapaa kirkol li ses ta herätyksestä, vaikka nämäkin olivat herätteinä mo-
nille henkilöille. Rouvasväen huo mio kiinnittyi katvealueisiin, joihin yhteiskunta eikä 
kirkko osannut puuttua, var sin kin kun vaivaishoidon siirtyminen kirkolta kunnille oli 
kesken ja toimi pit kään huonosti. Aiemmin vaivaishoitoa johtaneet kirkkoherrat tuli-
vat usein vali tuiksi uusiin vaivaishoitohallituksiin. Tampereen kaupunki seurakuntaa 
1880-luvulta alkaen johtanut kappalainen ja kaupunginsaarnaaja, pastori Karl Oskar 
Fontell oli Tam pereen vai vais hoito hal li tuk sen jäsen.  

Kaupunkilähetystoiminta oli vain yksi sisälähetyksen monista toiminta nimik keistä. 
Tämä toimintamalli rantautui Suomeen 1880-luvulla. Virallisesti Suomeen perustettiin 
kaupunkilähetysyhdistys ensin Helsinkiin vuonna 1883 ja neljä vuotta myöhemmin 
Turkuun. Helsingissä tehty, perustamista edeltänyt työ oli selkeästi suunnattu kaik-
kein köyhimpien, erityisesti lasten auttamiseen. Helsinkiläisten yhdistyshankkeessa oli 
mukana useita pappeja ja aluksi myös vapaakirkollisesti suuntautuneita maallikoita. 
Turun yhdistyksellä oli pitkät esivaiheet, joihin kuului ruotsalaisen Isänmaasäätiön 
antamat vaikutteet merimieslähetykseen, josta varsinkin Turun arkkipiispa Edvard 
Bergenheim innostui. Monista vapaakirkollisista toimijoista ja vaikutteista huolimatta 
yhdistys ankkuroitiin luterilaisuuteen monin tavoin, kuten Helsingin Kaupunkilähe-
tyksenkin alkuvaiheissa oli tehty.

Tampereella pastori K. O. Fontellin organisoima uudentyyppinen pyhäkoulutyö oli 
alkanut viimeistään jo vuon na 1881, mutta varsinainen kaupunkilähetykseksi järjes-
täytyminen tapahtui pas tori K.O. Fontellin puolison, Turusta Tampereelle muuttaneen 
opettaja Lina o.s. Lundeniuksen kutsuttua perheensä tuttavapiirin naisia kotiinsa syk-
syllä 1884. Hän oli pitkään halunnut Turussa toiminutta raamattunaistyötä Tampereel-
le. Nämä naiset halusivat samalla käynnistää ruotsinkielistä hartaus- ja ompeluseura-
toimintaa. He palkkasivat sairaiden ja köyhien kodeis sa kiertävään työhön erityisen 
raamattunaisen, joka vierailuillaan luki Raamat tua ja hengellistä kirjallisuutta sekä 
jakoi traktaatteja. Toiminnasta ryhdyttiin Tukholman ja Helsingin tapaan käyt tämään 
nimeä kaupunkilähetys, jolloin raamattunais- ja pyhäkoulutyötä varten hankittiin tili-
kirja. Tämän kanteen kirjoitettiin ”Tammerfors Stadsmission 1884-”. Ensimmäinen 

49 Kansanaho 1960, 89−99, 128−133. Suomalainen papisto oli kiinnostunut seurakunnallisesta diakonaatista ja seura-
kunnallisten huoltolaitosten, kuten lastenkotien perustamisesta jo 1860-luvulla, rouvasväenyhdistykset olivat kuiten-
kin lastensuojeluhankkeissa kirkkoa edellä; Määttä 2004, 24−29; Rinne 2006, 247−248; Malkavaara 2007, 91−95.

50 Markkola 2002c, 144−146, 148−149, 153−154; Kulhia 2009a, 15−16.
51 Nurmi 1979, 67–73. Helsingin Kaupunkilähetys organisoitiin toteuttamaan Helsingin Diakonissalaitoksen kenttä-

työtä. Helsinkiläisten käyttöönottama kaupunkilähetys-sana tuli ilmeisesti Tukholman vaikutteena; Myllykylä 2007, 
18−31. Turun Kaupunkilähetys syntyi Merimieslähetysyhdistyksestä. Ilman sitoutumista luterilaisuuteen yhdistysten 
toimintaedellytykset olisivat voineet olla heikommat oletettavan julkisen vastustuksen vuoksi.
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tamperelainen kaupunkilähetysammattilainen oli työväenluokkaan kuulunut leski, 
joka toimi tavallaan maallikkosaarnaajana. Tämä muistutti Stöckerin ratkaisua palkata 
Berliinin Kaupunkilähetyksen palvelukseen maallikkoja, kansankirkkonäkemyksensä 
pohjalta.

Tampereen Kaupunkilähetys palkkasi vuonna 1888 sairaanhoitaja Josefina Amnel-
lin diakonissaksi, mutta tämä siirtyi seitsemän vuoden jälkeen kaupungin kiertäväk-
si sairaanhoitajaksi pienemmälle palkalle. Seuraavaksi palkattiin vuonna 1897 osin 
seurakunnan päätöksellä ja pienellä rahoitusosuudella Helsingin Diakonissalaitokselta 
diakonissa Hanna Mellberg ja harjoittelija Aliina Salminen. Näiden palkka kulki Tam-
pereen Kaupunkilähetykseltä Diakonissa laitokselle. Suurin osa rahoista tuli virallisesti 
järjestäytymättömän Kaupunki lähetyksen jäseniltä ja heidän tukimyyjäisistään.

Tampereen väestö kasvoi muuttoliikkeen ja sitä seuranneen voimakkaan syntyvyy-
den vuoksi erityisesti vuosisadan vaihteessa. Tuohon ajoittui myös paikallisen suurte-
ollisuuden ensimmäinen lamakausi. Fontell jakoikin Tampereen kahdeksi diakonia-
piiriksi Kaupunkilähetyksen hankittua toisen diakonissan vuonna 1903, näin erityistä 
huomiota vaatinut Tammerkosken itäpuoli sai aiempaa enemmän apua. Tampere kasvoi 
2,5-kertaiseksi kaupunkilähetystyön ensimmäisenä 20 vuotena. Toiminta järjestettiin 
viralliseksi yhdistykseksi monesta käytännön syystä johtuen vuonna 1907. Fontellin 
tultua valituksi Espoon kirkkoherraksi ja hänen jättäessä Tampereen keväällä 1907, 
Tampereen ensimmäiseksi kirkkoherraksi valittu Waldemar Walli valittiin myös yh-
distykseksi muotoutuneen Kaupunkilähetyksen puheenjohtajaksi. Hän ja yhdistyksen 
johtokunta organisoivat kaupunkilähetystyön uudella tavalla. Seurakunnan avustukset 
nousivat ja pian voitiin palkata kolmas diakonissa ja kaksi diakonia.

Yhdistystä perustettaessa sen ensimmäiseen johtokuntaan päätettiin valita kolme 
miestä ja kolme naista. Tämä oli ilmeisen tietoinen sukupuolten tasa-arvo ajattelusta 
nouseva ratkaisu, sillä joukossa oli muun muassa tunnettu naisasianainen Ida Yrjö-
Koskinen. Toisaalta aiemmin työtä johti K. O. Fontell ja naisista koostunut ruotsinkie-
linen ompeluseura, joten naiset olivat olleet päätöksenteossa aiemminkin, jopa enem-
mistönä. Koko kaupunkilähetystoiminta Tampereella oli saanut alkunsa Lina Fontellin 
aloitteesta.

Tam pereen Kaupunkilähetyksen ja seura kun nan välillä on väitetty olleen vain 
ve teen piirretty viiva. Tämä väite ei kestä lähempää tarkastelua. Seu rakunnan papit 
olisivat voineet ha lu tes saan ottaa toiminnan ja pää tök sen teon lähes ko konaan omiin 
käsiinsä yhdistyksen saatua sellaisen mah dol lis tavat sään nöt 1907 al kaen. Yhdistyk-
sen puheenjohtajana toimi sota-aikaan asti joku seu ra kunnan pa peista. Alkuun teh-
tävässä oli kirkkoherra, sittemmin kappalainen ja lopuksi apu pappi. Vain muutama 

52 Kulhia 2008c, 75, 77−79. Helsinkiläisten käyttöönottama kaupunkilähetys-sana tuli siis Tukholman vaikutuksesta ja 
näiden mukaan mitä ilmeisimmin myös Tampereen toiminnan nimeksi. Tamperelaiset olivat yhteyksissä Helsingin 
Diakonissa lai tok sen kanssa koulutetun diakonissan palkkaamiseksi vasta vuonna 1896. Laajemmassa, vertailevassa 
tutkimuksessa voisi selvitä kuinka hyvin Suomessa tunnettiin Berliinin Kaupunkilähetyksen toimintaa 1880-luvulla.

53 Kulhia 2008c, 82−86. Amnell suhtautui lähdöstään huolimatta diakoniaan myönteisesti, sillä hän testamenttasi omai-
suuttaan Vesilahden seurakunnan diakoniatyölle.

54 Rasila 1984, 602−603; Haapala 1986, 119−121, 250, 359−360, 365; Kulhia 2008c, 84−87.
55 Jaakkola 1990, 30–31, 33, 35–38; Kulhia 2008a, 16; Kulhia 2008c, 78−80; Kulhia 2009a, 29−30, 32. 
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pappi kerrallaan oli aktiivisesti hal lin nossa mu ka na, kos ka varsinaiset seurakuntapiirit 
kokoontumisineen, virastotyöt, rippikoulut ja muut kirkolliset toimitukset pitivät hei-
dät varsin kiireisinä. Pää töksenteko kau pun ki lä he tyksen piirissä oli var sin itse näis tä. 
Var sin kin nai set pääsivät osal lis tu maan heti toi minnan alusta asti niin ide oiji na kuin 
toi mi joina.

Yhdistyksen ensimmäisissä säännöissä toiminta hahmoteltiin toteutettavaksi 

1) Jumalan sanan julistamisella, 2) lasten jumalanpalveluksia ja pyhäkouluja toimeen pa-
nemalla, 3) pyhän raamatun ja kirkkomme tunnustuksen kanssa yhtäpitävien hengellisten 
kirjojen ja lehtisten levittämisellä, 4) Jumalan sanaan perustettua ja sen mukaan järjestettyä 
sairaiden ja köyhäin hoitoa harjottamalla ja 5) langenneita etsimällä ja ojentamalla.

Jäsenyys sidottiin toimintaan osallistumiseen, sillä jäseniksi voitiin hyväksyä ne, jot-
ka konkreettisesti ja henkilökohtaisesti tekivät jotain yhdistyksen toimialojen hyväksi 
esimerkiksi ompeluseuroissa, keräämällä lahjoituksia tai antamalla lahjoja, rahaa tai 
muuta sellaista. Tästä johtaen myös pyhäkoulussa opettaminen ja muu toiminnallinen 
osallistuminen oikeutti jäsenyyteen.

Diakonissat oli hankittu Helsingin Diakonissalaitokselta, mutta diakonit tulivat 
Sortavalan laitoksilta. Walli suunnitteli diakonien toimintaa yhdessä Sortavalan toi-
mintaa johtaneen Otto Aarnisalon kanssa. Aarnisalo oli ollut yhteyksissä myös Fon-
telliin aiemmin, sillä Fontell oli lahjoittanut 20 000 markkaa diakonikoulutuksen hy-
väksi. Tamperelaisten kaupunkilähetystoimintaan käytiin tutustumassa muualtakin, 
muiden muassa Hämeenlinnan Sisälähetys ry lähetti työntekijänsä opintokäynnille 
Tampereelle.

Diakonit laajensivat toimintaa poika- ja miestyöhön. Toinen heistä huolehti sivu-
työnään Tampereen NNKY:n, NMKY:n ja Kaupunkilähetyksen yhteisesti omistaman 
hotelli Emmauksen juoksevista asioista. Diakonit joutuivat pienen palkkansa vuoksi 
siirtymään muihin töihin voidakseen huolehtia perheistään. Vuonna 1918 ei palkattu 
enää diakoneja ja heidän koulutuksensakin loppui pian. Samoin kävi Turun Kaupunki-
lähetyksessä, sillä sielläkin loppuivat diakonien toiminta pari vuotta myöhemmin.

Kaupunkilähetys oli 1910-luvulla hankkinut kaksi toimitaloa itselleen. Yhtenä 
pontimena olivat pikkukirkkovaikutteet pastori Kustaa Hallion opintomatkoilta muun 

56 TKLA TKL jäsenkokous 16.12.1919. Säännöt ilmoitettiin Tampereen maistraatin kautta yhdistysrekisteriin; TKLA 
TKL vuosikokous 12.3.1929 § 7−8. Johtokunnan jäsenmäärä korotettiin 6:sta 9:ään. Lisäksi v. 1929 eteenpäin jäseniä 
olivat vain ne papit, jotka erikseen ilmoittautuivat. Samassa kokouksessa pyhäkoulutyö luovutettiin seurakunnan 
vastuulle; TKL säännöt 1907; TKL säännöt 1932. Vuonna 1920 sääntöihin ilmaantui määräys, joka edellytti toimival-
taisessa johtokunnan kokouksessa olevan läsnä ainakin kolme muutakin henkilöä kuin seurakunnan pappeja. Tässä 
sääntöjen painoksessa ei mainittu, että niihin oli tehty tuoreita muutoksia pari vuotta aiemmin, vaan kannessa lukee 
”valtioneuvoston vahvistamat” 20.10.1920; Seppälä 1958, 136, 149. Tuomiorovasti K.H. Seppälän arvion mukaan 
papeilla oli terveydenkin kannalta liikaa töitä; Vertaa Järventie 1959, 59. Järventien päättelyyn nojasivat Jutikkala 
1979, 290 ja Mustakallio 1997, 156; Silfverhuth 2007a, 62; Silfverhuth 2007b, 100, 115, 132−133. Tampereen seu-
rakunta oli jaettu alueellisesti seurakuntapiireihin. Papit toimivat kukin omissa seurakuntapiireissään, joilla oli omaa 
toimintaa; Kulhia 2008a, 46. 

57 TKL säännöt 1907.
58 Kansanaho 1960, 345−346; Vilkuna 2007, 32−33. Toinen Hämeenlinnan Sisälähetyksen työntekijä kävi tutustumassa 

Helsingin Kaupunkilähetyksen työhön; Kulhia 2008a, 49; Kulhia 2008c, 84−85. Kaupunkilähetyksen kokonaiskulut 
olivat v. 1903 vain 2 000 markkaa, joten Fontellin lahjoitus diakonikoulutukselle oli erikoisen suuri. Hänen palkkansa 
oli noin 5 000 mk/v, joten kyse oli ilmeisesti rikkaan apen jättämistä perintövaroista.

59 Myllykylä 2007, 76; Kulhia 2008a, 50.
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muassa Tanskaan. Hänen aloitteestaan Kaupunkilähetyksessä oli tunnetun saksalai-
sen sisälähetysaktiivin Friedrich von Bodelschwinghin tapaan työtä miesten parissa ja 
käytetyn tavaran kierrätystoimintaa.

Kaupunkilähetyksen Tammelan toimitalo paloi Tampereen valtauksen yh tey des sä 
3.4.1918. Pastori Kaarlo Heikki Seppälä ehdotti keväällä 1919, että palaneen ta lon 
tont tia tarjottaisiin seurakunnalle, joka voisi rakentaa siihen seura kun ta talon. Tässä 
oli havaittavissa K. H. Seppälän linjaus, että seura kunta talojen tulisi olla nimenomaan 
seurakuntien käsissä. Hän oli soli daari sempi seurakunnalle kuin Kau pun ki lä he tyk selle. 
Uusien tilojen järjestäminen Kaupunkilähetyksen ja seu ra kun nan viik kotoimintoja 
varten jäi kuitenkin yhdistyksen tehtäväksi, sillä seura kunta ei saanut tila-asiaa käyn-
nistettyä.  

Kunnalliskodeista erillisten lastenkotien perustaminen ja yllä pitä minen oli tyy-
pillistä kristillissosiaalista toimintaa 1900-luvun alkupuolella. Lastenkoteja perustettiin 
mui takin tarpeita varten kuin pelkän orpouden hoitamiseksi. Helsingin Diakonissalai-
tos perusti vuonna 1910 lastenkodin tuberkuloottisten perheiden lasten suojelemiseksi 
tältä taudilta. Lapset palasivat aikanaan koteihinsa, kun perheessä ei ollut enää tuber-
kuloosia.

Helsingin Diakonissalaitos otti vastuulleen samoihin aikoihin Paul-Joachimin ja 
Mauritzin tyttökodit, jotka yksityiset naishenkilöt olivat perustaneet vuonna 1888. 
Näissä oli noudatettu ”tohtori” Thomas John Barnardon kristilliseltä pohjalta nouse-
vaa per he  järjes telmä kasvatusmetodia. Laitoksia siirtyi tähän tapaan täysin yksityisiltä 
ta hoilta yhdistyksille. Luonnollisesti Diakonissalaitos pyrki sijoit ta maan dia ko nis so ja 
näiden laitosten johtajiksi.

Lastensuojelun tarve saattoi syntyä lapsen tai nuoren luisumisesta rikolliseen tai 
itselleen vaaralliseen elämäntapaan. Tähän tarvittaisiin muitakin toimenpiteitä kuin 
rankaiseminen. Suojelukasvatusajattelu nousi 1880-luvun lopulla Eu roo pas sa. Tämän 
mukaan lapsille ja nuorille tarvittaisiin erityislaitoksia ja erityistä peda gogista kasva-
tusotetta. Suomeen tuli Keravalle 1891 ran gais tus laitos rikoksen tehneille ala ikäisille 
pojille (vuodesta 1927 Keravan nuo ri so vankila). Vuonna 1914 oli jo seit semän valtion 
kasvatuslaitosta, näiden lisäksi oli muutama yksi tyi nen ja muu tama kunnallinen laitos. 
Suojelu kasvatus ideologian takana oli luon non tie teellisen ajat telun voittokulku ja so-
siologinen kriminologia. Nämä vir tauk set et si vät rikol li suu den syitä yksilön ulkopuo-
lelta. Lastensuojeluun haluttiin omaa lainsäädäntöä, mutta se ei edennyt poliittisten 
vaikeuksien vuoksi.

Kristillissiveellinen kasvatus oli ajan suomalaisissa pedagogisissa virtauksissa tär-
keä nimittäjä, kun Suomen Kirkon Sisälähetysseuran Kasvattaja opistossa ryh  dyttiin 

60 Kulhia 2009a, 36−39; Lehtipuu 2009.
61 Kulhia 2008a, 58.
62 HKL vk 1947; Kansanaho 1967, 166−167; Halila 1983, 10. Helsingin Kaupunkilähetys oli perustanut osin valtion ja 

Helsingin kaupungin tuella lastenkodin vuonna 1907.
63 Kansanaho 1967, 169.
64 Pulma 2004, 13; Karppinen 2006, 102.
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kouluttamaan lastenkotien johtajia ja muuta henkilökuntaa vuonna 1918. Kristillis-
siveellinen tendenssi oli osaltaan lisäämässä myös moraalin ja ku rin merkitystä.

Vuoden 1918 sodan jälkiseuraukset olivat henkisesti ja aineel lisesti raskaat. Maas-
sa oli kurjuutta ja työvoimapulaa sekä 25 000 lasta vailla ehjää perhettä. Punais ten 
hätää lievitettiin lähinnä lasten suo je lu toi men pi teil lä, jotka olivat osittain erilai sia kuin 
valkoisiin orpoihin kohdistuneet. Työ väenliike arvosteli puna or po jen sijoittamista yk-
sityisiin lastenkoteihin ja por varil lisiin per heisiin. Hei dän mie les tään vaarana oli us-
konnollinen ja por varillinen kasvatus.

1900-luvun alussa myös kunnat alkoivat perustaa lisääntyvästi lastenkoteja, to-
sin yksityiset lastenkodit olivat enemmistönä. Määrän kasvaessa yksityisten lai tos ten 
osuus väheni. Kun ensimmäiset kasvattajat valmistuivat Kasvattaja opis tos ta vuonna 
1919, lastenkoteja oli jo 183. Näistä enää kolmannes oli yksityisten ta hojen ylläpitä-
miä.

Tampereen Kaupunkilähetyksen diakonissa Selma Valtonen oli omistautunut las-
tenkotiasian eteenpäin vie mi sel le koh dattuaan erään surullisen, kunnallis hal lin non 
jäykkyyden vuoksi sattuneen heitteille jättö tapauksen syksyllä 1918. Hän puhui yk-
sityisen lastenkodin perustamisesta kai kille. Kaupunkilähetystyöhön kansainvälisesti 
perehtynyt pastori Kaarlo Arvid Wallenius ehdotti joh to  kun nalle ke väällä 1919 lasten-
kodin pe rus ta mi sta. Hanke oli niin kirk ko her ra Wallin, pastori Wal leniuksen kuin Val-
tosen lisäksi erityisesti yhdis tyk sen nais ten toi veena, ja sitä val mis telemaan va littiin 
koulunjohtaja Ellen Cannelinin, rou va Som mersin ja diakonissojen muo dos tama ko-
mi tea. Tampereen NNKY oli saanut oman las ten ko tin sa käyntiin marraskuussa 1919 
ja otti sinne parikymmentä sotaorpoa. Kau  pun ki lähetyk sen kin suun ni tel mis sa oli sota-
or po jen auttaminen. Tosin tämä lasten  koti oli tar koi tettu vas taan ot to ko dik si. Kau pun-
ki lähetyksen lastenkodissa ei tiettävästi ollut sotaorpoja.  

Yhdistykset joutuivat hyväksyttämään Suomen itsenäistyttyä vanhat sään tön sä 
valtioneuvostolla. Tässä yhteydessä niitä saattoi ajanmukaistaa ja Tam pereen Kaupun-
kilähetys lisäsi sääntöihinsä toimintamuodoikseen myös ”ylläpitäen lasten- ja orpoko-
teja, kesäsiirtoloita sekä muita lasten huolto lai tok sia”.

Keväällä 1920 tuli ilmi, että yhdistyksen aloittamaan kesäsiirtolatoimintaan saatai-
siin valtionapua vain, jos siellä hoidettaisiin sotaorpoja. Kaupunkilähetys päätti ottaa 
siirtolaan so ta or po ja, jos heitä vain oli tulossa. Kesä siir to la toi min ta vakiintui Kaupun-
kilähetyksen ostettua Teiskon Poh to las ta Vähäsilta-nimisen tal vi asuttavan kiinteistön 
syksyllä 1920. Pohjois-Amerikan lu te ri lai sil ta kirkoilta saa tiin puo let kaup pa hin nasta, 

65 Karppinen 2006, 92−93.
66 Urponen 1994, 163–167. Valkoisia leskiä ja orpoja varten oli jopa eri lait.
67 Karppinen 2006, 100−101.
68 Kulhia 2008a, 63. Wallenius aiemmin oli työskennellyt Lontoossa ja tutustunut Lontoon Kaupunkilähetykseen sekä 

toiminut pappina Helsingin Kaupunkilähetyksessä. Kaupunkilähetys olisi saanut valtionapua sotaorpojen hoitami-
seen, jos heitä olisi ollut; Kaarninen 2008. Punaorpoja varten perustettiin useita lastenkoteja ja näihin sai erityistä 
valtionapua. 

69 TKL säännöt 1932. Valtioneuvosto käsitteli yhdistysten sääntöasioita keväästä 1920 alkaen. Kaupunkilähetyksen 
säännöt hyväksyttiin 20.10.1920. Niissä ei mainita sanaa ”diakonia” eikä ”sisälähetys”. Sen sijaan viitataan ”kaupun-
kilähetystyössä esiintyviin työmuotoihin”, ikään kuin ne olisivat yleisesti tiedossa, sillä niistä mainitaan vain ne, joita 
TKL omassa toiminnassaan toteuttaisi.
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mi kä rat kaisi han kin nan. Rakennuksessa suun ni tel tiin jos kus pi dettävän las ten ko tia kin 
talvisin.

Lastenkodin valmistelut etenivät. Diakonissat oli vat pe rustaneet asiasta kiinnostu-
neiden kanssa oman om pe lu seu ran valmistamaan, keräämään ja kunnos ta maan vaat-
teita ja muita tarve-esineitä lastenkotia varten jo samana kesänä. Sun nun  tai ter vehdys-
lehdessä vedottiin seurakuntalaisiin ja keräyslistat ki er si vät kau pun kia. Tampereen 
Pellava teh das lah joitti pikaisesti 5 000 mark kaa lastenkotia var  ten. Johtajattareksi 
valittiin dia ko nis sa Mari anna Han nu la.

Kymmenpaikkainen lastenkoti aloitti marraskuussa 1920. ”Ompeluseura las ten  -
kodin hyväksi” oli jo muodostunut vakituiseksi toi min ta muo doksi, joka sään   nöllisesti 
varusti lastenkotia. Seuraavana keväänä saa tiin las ten kodin yhtey teen avattua aiemmin 
toiminut Amurin lastenruokala uudelleen.

Vuonna 1922 valtion sosiaali hal lin non tuet lastenkodille nousivat huomat ta vas ti 
uuden kasvatus lai tos ten valtionapulain ansiosta. Pian kuitenkin so si aali hal lin to lak-
kasi tukemasta Kaupunkilähetyksen kesä siir tolaa, sillä se ei ollut sen la ki sääteisesti 
tuet tavaa toi  min taa. Valtion viranomaiset varoittivat ke vääl lä 1926 Kaupunkilähetystä 
etu käteen siitä, että so si aali hallinnon lasten suo jelun mää rä rahat olivat pienenemässä 
seu raavana vuonna. Tä mä ei kuitenkaan aiheut ta nut Kau  pun kilähetyksen lasten suo-
je lutoiminnan mer kit tävää supistamista. Tampereen kaupungilla oli vaikeuksia löytää 
suo jelu kas va tus ta tarvitseville pojille hoito paik kaa.

Sisälähetystyötä tekevillä järjestöillä oli keskinäisiä yhteyksiä ja jopa yhteistä toi-
mintaa. Hannulan herätyksen kokouksia järjestettiin monien yhdistysten kanssa. Li-
säksi Helsingin Diakonissalaitos (HDL), Suomen Lähetysseura, Suomen Pyhäkoulu-
yhdistys, Viipurin Diakonissalaitos ja Helsingin Kaupunkilähetys julkaisivat yhteistä 
Betania-lehteä.

Kristillisten yhdistysten ja seurakuntien yhteistyön edistämiseksi oli perustettu 
Suomen Kirkon Seurakuntatyön Keskusliitto (SKSK) vuonna 1919. Perustajina oli 10 
yhteisöä, joiden joukossa olivat sekä Helsingin että Turun kaupunkilähetykset. Muut 
yhdistykset olivat Suomen Lähetysseura, Suomen Merimieslähetysseura, Satakun-
nan Sisälähetysyhdistys ja Teollisuusseutujen Evankelioimisseura eli setlementtiliike. 
SKSK sai nopeasti laajan jäsenpohjan ja ryhtyi yleiskirkolliseksi toimijaksi, joka jär-
jestää muun muassa valtakunnalliset kirkkopäivät.  

SKSK ja sen ruotsinkielinen sisarjärjestö muodostivat diakonissalaitosten kans-
sa Diakoniatyön keskusvaliokunnan vuonna 1921. Sisälähetystoimintaa eli tuossa 
vaiheessa kirjallista ja muuta evankelioivaa toimintaa varten muodostettiin lisäksi 
Sisälähetyksen keskusvaliokunta. Tälle oli ilmeinen esikuva Saksassa vuon  na 1849 
muodostetussa Sisälähetyksen keskusvaliokunnassa (Central-Aus schuss für die Innere 

70 Kulhia 2008a, 64−65.
71 Kulhia 2008a, 65.
72 Kulhia 2008a, 65−66.
73 Pulma 1987, 170–172; Kulhia 2008a, 70−71; Aine 2010, 4, 8.
74 Vappula 2009, 35.
75 Murtorinne 1995, 176−177; Myllykylä 2007, 61.
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Mission). Sisälähetykseen katsottiin sisältyvän tuolloin niin sanotun vapaan kristilli-
sen toiminnan, kuten pyhäkoulut, nuorisotyön, diakonian ja meri mieslähetystyön.

Erityisesti diakonissalaitokset olivat verkostoituneet jo varhain niin pohjoismaisten 
kuin keskieurooppalaisten laitosten kanssa. Koska monet diakonissat olivat ruotsinkie-
lisiä, heidän oli helppoa seurata erityisesti alan kehitystä Ruotsissa. Diakonissalaitok-
sen johtajalle Lina Snellmanille oli aikoinaan annettu ohjeet Tukholmassa ollessaan 
käydä opiskelemassa Tukholman Kaupunkilähetyksen toimintaa ja mahdollisuuksien 
mukaan aloittaa näitä toimintoja Helsingissä. Tämä johti osaltaan Helsingin Kaupun-
kilähetyksen perustamiseen.  

Alkujaan diakonissat olivat olleet järjestöjen ja erilaisten yhdistysten palvelukses-
sa, kunnes 1800-luvun lopulla hiippakunnittain laadittiin diakonaattisääntöjä. Näistä 
eräät velvoittivat ja loput kehottivat seurakuntia järjestämään diakoniatyötä tavalla tai 
toisella seurakuntaansa. Kirkkolakiin tuli maininta diakoniasta vuonna 1918. Seura-
kuntien nimissä kehittyi vain vähän laitosdiakoniaa, se oli ennemminkin yhdistysten ja 
diakonissalaitosten työsarkaa. Suomessa seurakuntadiakoniasta tuli yhteiskunnallises-
ti merkittävämpää kuin Ruotsissa, lisäksi Ruotsissa diakonissat sijoittuivat enemmän 
omien emälaitostensa tehtäviin ja laitoksiin kuin Suomessa. Diakonissojen tehdessä 
kiertävää sairaanhoitotyötä kunnat osallistuivat kustannuksiin ja näiden palkkaami-
seksi oli saatavilla valtionapua 1920−30-luvuilla. Yhteiskunnassa kuitenkin vahvistui 
näkemys sairaan- ja köyhäinhoidon kuulumisesta päävastuultaan maallisen hallinnon 
velvollisuuksiin. Sama suuntaus oli vallalla myös Ruotsissa, jossa 1930-luvulla dia-
konissat joutuivat lisäopintoihin halutessaan alueellisen avoterveydenhuollon virkoi-
hin. Ruotsissakin havahduttiin 1930-luvun lopulla seurakunnan tarjoamiin työmahdol-
lisuuksiin muun julkishallinnon ottaessa terveydenhuoltoa haltuunsa.

Diakoniatyössä nähtiin ammatillistumista jo varhain. Diakonissoilla oli jo en nen 
ensimmäistä maailmansotaa sisar konferensseja ja -kokouksia. Nämä organisoi tuivat 
valtakunnallisesti yhdeksäksi piiriksi. Yhteydenpitoon käytettiin kiertokir jeitä. Tä-
mänkaltainen sisäpiirin yh tey den  pito on selkeä merkki ammatillistumisesta. Tosin 
jo 1800-luvulta asti am matil lis tumisen ulkoisia merkkejä olivat säädetyt virka-asut. 
HDL:n diakonissoilla oli ammatti kun taan sa rajattu vanhainkoti ja Helsingissä vuodes-
ta 1920 alkaen jopa heille varattu eri tyinen alue hautausmaalla.

Diakoniatyön rahoitus tuli monesta purosta. Järjestöt keräsivät myyjäisillä, kah-
vituksilla, kirjekeräyksillä, jäsenmaksuilla, testamenteilla, lahjoituksia keräämällä ja 
monilla muilla tavoilla. Osa rahoituksesta tuli jumalanpalvelusten diakonaattikoleh-
deista ja osa seurakuntien talousarviovaroista. Diakoniatyötä harjoitettiin Suomessa 
varsin vaihtelevasti ja epätasaisesti, riippuen paikallisten pappien ja seurakuntalaisten 

76 Aarnio 1942, 92−94; Beyreuther 1964, 126−127; Murtorinne 1995, 179−180.
77 Kansanaho 1967, 74−76, 80, 193−196. Snellman oli opiskellut Tukholman Diakonissalaitoksessa ja hän oli avainhen-

kilö alkuvaiheiden kansainvälisissä kontakteissa.
78 Markkola 1999, 184−189, 191, 203–205. Markkola näkee yhteisiä rooleja Suomen ja Ruotsin diakonissojen työllä: ne 

olivat yhteiskunnan panokselle vaihtoehtoisia, täydentäviä ja osin myös korvaavia. Malkavaara 2007, 92−103.
79 Kansanaho 1967, 42, 53, 160, 193, 227. Valkean liinan tehtävänä oli suojata lialta ja syöpäläisiltä. Aloite sisarten 

vanhainkodista tuli ruotsalaisilta diakoniaihmisiltä.
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asenteesta tähän toimintaan sekä paikallisen terveydenhoidon tilasta. Tampereen hiip-
pakunnassa diakonissoja oli vuosina 1922−1927 yhteensä 60 suoranaisesti seurakun-
tien palveluksessa ja yksi diakoni. Lisäksi yhdistysten palveluksessa oli tuolloin 17 
diakonissaa. Seurakuntia oli hiippakunnassa 115, joista 67:n alueella oli joko seura-
kunnan tai yhdistyksen palkkaama diakoniatyöntekijä. Teologisen tiedekunnan profes-
sorina ja sittemmin Porvoon piispana toiminut Herman Råbergh oli edustanut linjaa, 
jonka mukaan diakonian tuli tapahtua hiljaisuudessa ja pakottamatta, vapaaehtoisen 
rakkauden nostattamana ja diakonissalaitosten johtamana. Hänen kantansa periytyi 
seuraavissakin pappispolvissa monille ja osittain tästä syystä esimerkiksi diakoniatyö-
tekijän palkkaaminen pysyi pitkään seurakuntien omana vapaaehtoisena ratkaisuna.

Tampereen tuomiorovasti K.H. Seppälä oli toiminut Kaupunkilähetyksessä eri teh-
tävissä 1910-luvulta alkaen, jo ollessaan vielä papiston apulainen. Aikaa myöten hän 
halusi Kau pun ki lä he tyk sen pit kä aikaisen diakonissan Ol ga Koposen siirtyvän seu-
rakunnan ensim mäi sek si omaksi dia ko nis sak si. Koponen siirtyi Tampereen tuomio-
kirkkoseurakunnan dia ko nis saksi 1.9.1929 alkaen. Tästä voidaan katsoa diakoniatyön 
alka neen vi rallisesti seu rakunnan omana työnä Tampereella.   

Diakonissojen sairaanhoitajapätevyys joutui koetteelle vuonna 1929 säädetyssä 
laissa sairaanhoitajien koulutuksesta. Helsingin Diakonissalaitoksen käyneet saivat 
nuoremman sairaanhoitajan pätevyyden, mutta voidakseen toimia täysin pätevinä, hei-
dän tuli suorittaa muutamia lisäkursseja. Sortavalan lai toksen käyneillä oli ollut vain 
kahden vuoden koulutus ja he joutuivat täyden tämään tarvittaessa opintojaan huomat-
tavasti enemmän. Helsingin laitos perusti vuonna 1932 erillisen sairaanhoitajakoulun-
sa, jonka lääkintöhallitus hyväksyi viralliseksi koulutuslaitokseksi.

Maan sisäinen muuttoliike oli voimistunut 1920−20-luvuilla työelämän raken-
ne muu toksen mu kana. Suo men talouselämä alkoi keskittyä Tampereen kaltaisille 
teollisuus seuduille, vaikka kaksi kol mas osaa väes töstä olikin vielä maa- ja metsäta-
loudessa. Vuo tui nen ta lous kasvu saat toi olla jo pa 8 %, mikä oli no peinta koko Euroo-
passa. Hallitukset olivat hyvin lyhyt ikäisiä, eikä siksi varsin kaan so si aa li lain säädäntö 
kehittynyt Suo messa juurikaan. Hyvä talous ti lan ne peit ti nä ky vistä so siaa lis ten turva-
verkkojen puut teen.

Suomessa seurattiin sivusta Ruotsin sosiaalitoimen kehitystä. Filantrooppiset jär-
jestöt olivat vaikuttaneet Ruotsissa vuonna 1918 uudistettuun köyhäinhoitolakiin (Fat-
tigvårdslagen). Kuntien velvollisuuksiin tuli tarpeen mukaan järjestää van hainkoteja, 
joilla tuli olla sopivan pätevyyden omaava esimies tai -nainen. Tä mä oli alku Ruotsin 
vanhuspolitiikan vahvalle uskolle institutionaaliseen hoitoon. Van hainkotien rakenta-
misen viivytyksiin sai poikkeuslupia, mutta 1930-luvulla nii tä rakennettiin joka puo-

80 Gummerus 1928, 128−131; Määttä 2004, 26−30; Rinne 2006, 241−244, 246−249, 251−253; Malkavaara 2007, 92, 
95−96, 100−101.

81 Kulhia 2008a, 77.
82 Kansanaho 1967, 225−229.
83 Salokangas 1987, 681–689; Urponen 1994, 170–172.
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lelle maata. Vuonna 1938 vanhainkoteja oli 1 400 ja niis sä oli 42 000 vuodepaikkaa, 
joka kattoi 5 %:ia yli 65-vuotiaista.

Ruotsissa sosiaalidemokraatit eivät olleet koko aikaa oppositiossa 1910–30-lu-
vuilla, vaan saattoivat viedä eteenpäin yhteishyvän ja kansankodiksi kiteytynyttä yh-
teiskuntamalliaan. Heitä ärsytti erityisesti hyväntekeväisyyden köyhäinhoidollinen ja 
paternalistinen leima. Vasta 1930-luvulla sosiaali demokraattien ja talonpoikaispuolu-
een hallituskoalitiot pääsivät luomaan molempien intresseistä nousevaa yhteiskuntaa 
kasvavine etuineen ja palveluineen. Tähän asti kolmannen sektorin rooli oli suuri eri-
laisissa sosiaalipalveluissa. Ruotsin Sosiaalityön Keskusliitto (Centralförbundet för 
socialt arbete, CSA) toimi järjestöjen keskuselimenä. Sen johdossa olleet henkilöt 
sijoittuivat korkeisiin asemiin julkisen sektorin hallinnossa ja he osaltaan saattoivat 
yhteiskunnallistaa yksityisten aiemmin tekemään sosiaalityötä. Tästä syystä siirtymät 
olivat rauhallisia ja riidattomia.

Suomessa vuoden 1922 köyhäinhoitolaki sisälsi myös lasten huoltoa koskevia mää-
räyksiä. Tämä johti ajattelemaan, että mikä tahansa tämän lain nojalla lapsien hyväksi 
tehtävä työ voitaisiin katsoa köyhäinhoidoksi. Siitä oli lyhyt matka tulkita valtionapua 
saavassa lastentarhassa olevan lapsen perhe jonkinasteisen huoltoavun saajaksi.

Vuosien 1936/37 huoltolakien joukossa oli myös lastensuojelulaki, joka antoi edel-
lytyksiä perustaa erityisiä vastaanottokoteja. Näissä voitaisiin tutkia huostaan otettuja 
lapsia, jotta heitä voitaisiin sijoittaa tai huoltaa heidän erityisongelmiensa mukaisesti 
parhaaseen mahdolliseen hoitoon. Viipurin Diakonissalaitos muutti Elim-lastenkotin-
sa heti vuonna 1936 vastaanottokodiksi. Tätä lastensuojelulakia olivat haluamassa niin 
vasemmiston kuin yllättäen myös oikeiston naiset. Paljolti järjestöjen varassa ollut 
lastensuojelutyö oli varsinkin kansalaissodan jälkeen nähty ”vihollisen” ideologian 
soluttamisena työväestön lapsille. Uuden lain taakse siirtyneet porvariston naiset ha-
lusivat lastenkasvatuksen ammatillistamisen nimissä irrottaa lastensuojelun köyhäin-
hoidosta.

Laitosten ja yhdistyksen johtokunnat olivat hyviä paikkoja verkostoitumiselle. 
Näihin valittiin aktiivisten yhdistyksen toimijoiden sijaan yleensä hyödyllisiä ja näkö-
alapaikoilla olevia henkilöitä. Valtion ja kaupunkien virkamiehet alkoivat aikaa myö-
ten olla näille yhdistyksille seurakuntapappeja hyödyllisempiä. Helsingin Diakonissa-
laitoksen lastenkodin johtokuntaan valittiin rovasti Artur Palmrothin tilalle Helsingin 
kaupungin lastenhuollon tarkastaja vuonna 1935. Tosin hänkin oli pappi. Muut joh-
tokunnan jäsenet olivat varakkaita naisia tai diakonissoja. Koko diakonissalaitoksen 
johtaja ja johtajatar olivat viran puolesta johtokunnassa. Suomessakin, Ruotsin tapaan, 
siirtyi henkilöitä järjestöistä erilaisiin sosiaalihallinnon tarkastajantehtäviin.

Vanhuksista huolehtiminen ja siitä johdettuna vanhainkotien ylläpitäminen nähtiin 
raamatullisen etiikan mukaiseksi. Lähimmäisenrakkauden lisäksi ymmärrettiin nel-

84  Trydegård 2000a.
85 Lundström & Wijkström 1997b, 63−69.
86 Kuusipalo 1994, 163; Karppinen 2006, 98−99.
87 Kuusipalo 1994, 163; Vappula 2009, 54−55.
88 Kansanaho 1967, 236.
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jännen käskyn antavan siihen velvoitetta. Vanhempien kunnioittaminen koettiin siis 
kollektiiviseksi ja huolenpito ulotettiin siis muihinkin kuin omiin vanhempiin. Tämä 
ajattelu oli myös lausuttuna pohjana, kun Helsingin seurakunnat päättivät 1930-luvulla 
perustaa vanhainkodin diakoniatyön piiriin. Tampereen Kaupunkilähetyksen sääntö-
jen mukaan yhdistyksen tuli työskennellä muun muassa leskien hyväksi tarkoituksena 
heidän ”siveellinen nostaminen”.

Kaupunkilähetyksen ystävien aikanaan yhdistyksen hyväksi te kemiä testa ment teja 
alkoi tulla täytäntöön 1930-luvulla. Aluksi saatiin muutama kohtuullinen pe rin tö, mut-
ta kun varakas rouva Amanda Ahlstedt kuoli 8.7.1936, niin selvisi että hän oli määrän-
nyt testa men tis saan Kaupunkilähetyksen pää peril lisekseen. Kuo linpesään kuului iso 
kiinteistö, jota toivottiin vanhain koti käyttöön.

Kaupunkilähetyksessä johtokunnassa toi minut pastori Kristian Tammio oli saanut 
kaup pa neu vos Fredrik Björkqvistin vakuuttuneeksi Kau pun ki lä he tyk sen ja Lu te ri lai-
sen Evanke liu mi yhdistyksen Tampereen osaston ta lou del lisen tuen tar peesta. Niin pä 
Björkqvist tes ta ment tasi mil joo na osuu det mo lemmille kristillistä toimintaa har joit-
taville yh dis tyk sille, kuten mo nen muunkin yh dis tyksen hyväksi, kullekin 10 prosent-
tia.

Kun näiden omaisuuksien käyttöä alettiin pohtia, saatiin vuorineuvos Emil Aal-
tonen tulemaan ensimmäistä kertaa johtokunnan kokoukseen. Aaltonen oli ollut jo 
kolme vuotta nimitettynä johtokunnan jäseneksi. Kiinteistöjä varten ase tet tiin talolau-
takunta, joka ryhtyi isännöimään yhdistyksen lukuisia kiinteis töjä. Ahlstedtin testa-
menttaamista taloista suurem pi korjattiin ja sinne sijoi tettiin seit se män vuotta aiemmin 
käynnistetty vanhainkoti 15-paikkaiseksi laa jen net tuna. Toisen ta lon tilalle rakennet-
tiin neli ker rok sinen kivitalo, johon tuli vuok ra-asun toja. Rakennus- ja korjausurakat 
tulivat mak samaan noin kaksi miljoonaa mark  kaa. Kerrostalo Tuomiokirkonkatu 
22:een valmistui keväällä 1938.  

Lahjoitusten avulla saatiin vankka perustus Kaupunkilähetyksen tu le vai suu del le. 
Kun suuri yleisö sai yleisesti tietää suurlahjoituksista, niin seura kunnat vä hen  sivät 
Kaupunkilähetyksen hyväksi kerättävien kolehtien luku mää rää. Ko leh ti vuo roja oli 
vuosien varrella vähennetty jo aiemminkin. Seura kun tien vuosi avus tus pu  tosi puoleen 
entisestä. Muutoinkin vapaa eh toi suu teen perustuva rahan ke ruu ylei söltä vaikeutui. 
Tämä tuotti toisaalta itsel lisyyttä, mut ta yhdistyksen luonne muuttui kansalaistoimin-
nasta instituution suuntaan. Kan salaiskeräyksien ja seurakuntien osuuden vähentyessä 
mesenaattien merkitys kasvoi.

Diakonian ja sosiaalihuollon uusi risteyspiste oli syntynyt vuoden 1936 huolto-
laeissa. Pitkän linjan diakoniajohtaja Otto Aarnisalo oli tuonut esille jo vuosisadan 

89 TKL säännöt 1932; Larkio 1980, 161. Diakoniakeskuksen johtaja Verneri Louhivuori teki aloitteen. Antikainen 
2006b, 122−123. Vanhukset olivat erityinen diakoniatyön kohde.

90 Kulhia 2008a, 82−83. Naiskomitea, il meisesti Murukokoelman toimikunta, valtuutettiin pohtimaan avustusjakoa tar-
kem min, diakonissojen yläpuolelle oli siis asetettu arvovaltainen maal lik ko nais ryh mä.

91 Raevuori 1940, 237–241. Testamentti oli laadittu 14.8.1933 ja se valvottiin 29.4.1935. Kulhia 2008a, 83.
92 TKLA TKL jtk 22.9.1916 § 2. Emil Aaltonen lahjoitti säännöllisesti rahaa yhdistykselle; TKLA TKL Jäsenkirja. 

Aaltonen ei maksanut koskaan erikseen jäsenmaksua; Kulhia 2008a, 83−84.
93 Järventie 1959, 164–165.
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alussa huoltodiakonian linjan ja kouluttanut vuoteen 1921 asti miespuolisia diakone-
ja. Näillä oli muun muassa nuorisohuollollisia tehtäviä ja he toimivat usein poika- ja 
miestyössä.

Vuoden 1936 huoltolait nähtiin kirkossa sekä uhkana että mahdollisuutena diako-
nialle. Keskustelu diakonian paikasta yhteiskunnassa ja kirkossa johti Viipurin pap-
peinkokouksessa tehtyyn aloitteeseen kirkollisen diakonian organisoimisesta. Lait toi-
vat lisämahdollisuuksia yhdistysten valtionapuihin näiden perustaessa ja ylläpitäessä 
huoltolaitoksia.  

Teologisen tiedekunnan professori Eino Sormunen halusi syventää diakonian ja 
yhteiskunnan huoltotoimien synergiaa. Hän näki vaaraksi sen, että huoltotoimesta ka-
toaa kristillisen rakkauden henki. Tampereen vuoden 1937 pappeinkokouksessa hän 
yhtyi ajatukseen ”mitä enemmän rakkauden henki häviää, sitä komeammiksi ja suu-
remmiksi käyvät sairaalat”. Sormunen totesi myös, että kirkko voisi edesauttaa saman 
vuoden huoltolakien eli irtolais-, alkoholisti-, köyhäinhoito- ja lastensuojelulakien 
toimeenpanossa. Maaseurakuntien diakonia, jolla oli lähes yksinomaan sairaanhoitoa 
tehtävänään, saisi huoltolakien toteuttamisessa uutta työtä. Hänen mielestään kyseiset 
lait nousivat syvältä kristillisyydestä ja diakonian hengestä. Sormu nen oli niin vaikut-
tunut kyseisistä lakiteksteistä, että katsoi niiden lukemisen ole van suoranaista hartau-
denharjoitusta. Samaan aikaan hänen edustamansa johanssonilais-aarnisalolainen linja 
ajoi diakoniaa seurakunnan virkatyöksi, mikä lo pulta juuri Eino Sormusen johdolla 
vei voiton kokonaiskirkon tasolla. Tämä lin ja korosti sosiaalityötä diakonian tulevai-
suuden suuntana.

Tampereen Kaupunkilähetyksen puheenjohtajina ja sihteereinä toimineet seura-
kuntapapit olivat saaneet pieniä sivu toimi palk kioita. Vuonna 1920 hyväksytyt säännöt 
olivat huomioineet sen mahdollisuuden, että joskus yhdistyksellä olisi johtaja, kuten 
Helsingin yhdistyksellä oli ollut jo 1900-luvun alusta alkaen. Ensimmäiseksi koko-
päivätoimiseksi sihteeriksi ja toiminnan käy tän nön johtajaksi valittiin pastori Paavo 
Palho vuonna 1936. Hän tarttui nopeasti moneen keskeneräiseen asiaan. Palho ryhtyi 
yleisen joh ta mi sen ohella pitämään hen ki lö koh taisesti ensin Tam melan, sitten Amu  rin 
poika ker hoa sekä Tammelan nuo ri so piiriä. Jälkim mäistä hän hoiti yhteis työs sä seura-
kunnan oras ta van nuoriso työn kans sa.  

Nuorisopiiri osoittautui elinvoimaiseksi. TKL:n kerho- ja ko koon tumis toi min  ta 
voitaisiin myös määritellä seurakunnasta erilliseksi, itse näi seksi työ muo dok si. Se oli 
alkanut dia ko nis sojen ja dia konien työskentelynä ka tu lasten parissa, ja sikäli sitä voi-
daan pitää syr jäy tyneiden tai syr jäy ty mis vaarassa ole vien lasten aut tamisena. Lapsi- ja 
nuorisotyö oli nimetty säännöissä yhdistyksen yhdeksi toimialaksi. Nykytermeillä vas-
taa vaa työtä nimitettäisiin erityis varhais nuo ri sotyöksi tai nuorisodiakoniaksi.

94 Kansanaho 1967, 230−231; Aarnisalon yhteiskunnallisesta ajattelusta diakonikoulutuksen alkuaikoina kts. Kulhia 
1988.

95 Kansanaho 1967, 230−231.
96 Treen hpk lm ppk 1937, 201−206; Malkavaara 2007, 104−105.
97 Kulhia 2008a, 80.
98 TKL säännöt 1932; Kulhia 2008a, 79.
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Kaupunkilähetyksellä oli edessään ratkaisevat vuodet. Tuomio kirkko seura kun ta 
oli ottanut yhdistykseltä pyhäkoulutyön omaksi toiminnakseen 1920-luvun lopulla ja 
diakonissojen piiri työtä alue alueelta. Varhais nuor ten ker ho toimintakin näytti kiinnos-
tavan seurakuntaa. Tuomiorovasti K.H. Sep pä lä oli ajanut toi min to jen seura kun nal lis-
ta mis ta jossain määrin ainakin vuodesta 1918 asti. Tä mä oli hänen johdonmukainen 
linjansa, jota hän ei kuitenkaan tiet tävästi il mais sut suoraan missään yhteydessä vaan 
toimi vaivihkaa, kuten dia ko nis  sa ky sy myk ses sä. Valtakunnallinen kehitys kaupunki-
seura kun nissa kulki tä mänkaltaisten toi min tojen seurakunnallistamisen suun taan.

Tampereella oli siis paikallisten tarpeiden ja toimijoiden sävyttämä, toiminta-alu-
eeltaan rajattu Tampereen Kaupunkilähetys. Tämä saavutti melko tukevan jalansijan 
tamperelaisessa kirkollisessa ja kunnallisessa toiminta ympäristössä. Yhteiskunnan ja 
kirkon muuttuessa toiminta näyttäytyi osin edelläkävijänä ja kun jotkut toiminnoista 
siirtyivät kaupungille tai seurakunnille, aloitettiin jälleen jotain uutta. Toisinaan jotain 
toimintoa ylläpidettiin, kunnes se kävi taloudellisesti raskaaksi, eikä julkishallinto ei-
vätkä yksityiset kokeneet sitä tukemisen arvoiseksi. Tällainen toiminta kuihtui pois. 
Tukholman Kaupunkilähetystä on luonnehdittu samaan tapaan.

Harjuksi nimetyllä, Tampereeseen vuonna 1937 liitetyillä Pispalan, Hyhkyn, Lie-
lahden ja muiden läntisten esikaupunkien alueella tarvittiin työs sä käyvien nais ten 
lapsille päivähoitoa. Yli 10 000 asukkaan esi kau pun kialueella ei ol lut ainut takaan päi-
väkotia lapsille. Kaupunki lähetys päätti pe rus taa tälle alueelle las ten sei men. Vuon-
na 1936 säädetty uusi las ten suo jelulaki asetti kunnille velvoitteen järjestää tai tukea 
mainitun kaltaista toimintaa alueillaan. Näin Tampereen kau pungilta oli odotettavissa 
taloudellista tukea seimen toimintaan.

Melko pian so si aali mi nis te riön tarkastajat, Man nerheimin Las ten suo je luliiton Pis-
pa lan-Lie lah den osasto, Pis pa lan seu ra kun ta pii ri ja monet yksi tyi set lupau tui vat tu-
ke maan sei men laajentamista. Tampereen kau pun gin val tuus ton myön net tyä marras-
kuussa 1938 laa jen nuk seen ja ylläpitoon yh teensä 15 000 mar kan lisä avus tukset, sei mi 
laajennettiin 6-paik kaisesta 20-paik kaiseksi. Tarve olisi ollut monin kertainen.

Kaupunkilähetyksen hoivalaitokset kasvoivat. Kaupunkilähetyksellä oli ollut 
vuon na 1930 yli 70 asiakaspaikkaa. Tämän jälkeen perustettiin vanhainkoti vuon na 
1931 ja lastenseimi vuonna 1938. Talvisotaan mennessä paikkoja oli jo sa ta, vaik ka 
naisten työtupa oli lakkautettu (taulukko 1). 

99 Mustakallio 2000, 166−167. Seppälän seurakunnallistamislinja saattoi liittyä nuorkirkolliseen suuntaukseen. Mylly-
kylä 2007, 73–74; Kulhia 2008a, 85.

100 Lundström & Svedberg 1998, 119−121; Markkola 2003; Kulhia 2008a, 53−54, 67, 76−77; Kulhia 2008c.
101 Jutikkala 1979, 542–547; Haatanen 1992, 139; Kulhia 2008a, 80−81.
102 TKLA Alkoholistikoti ja Pispalan lastentalo ja seimi-kansio Talonmiehen tehtävät Hyhkyntie 3, Pispala; Kulhia  

2008a, 81.
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Taulukko 1. Tampereen Kaupunkilähetyksen toimialat vuonna 1939

Vaikka pyhäkoulut kuuluivat jo seurakuntien vastuulle, Kaupunki lä hetyksen dia-
konissat pitivät niitä vielä työasemillaan. Diakonissojen avustustoiminta siirtyi seura-
kunnille vähitellen, kun diakonissat työalueineen yksi kerrallaan siirtyivät seurakun-
tien palvelukseen. Seurakuntien maksurasitus samasta työstä oli suurempi, sillä työtä 
tehtiin lähes kokonaan verovaroilla. Yhdistyksen diako nissat olivatkin päätoimeltaan 
laitos- ja työasemajohtajia. Yhdistyksen rooli oli painottumassa lai tok sis sa tehtävään 
sosiaalityöhön ja ammattilaistumassa kokopäiväisen sih tee rin hoi taes sa kasvavia hal-
lintorutiineja. Sunnuntaitervehdys-lehtikin lakkautettiin vuoden 1939 lopussa ja uutta 
lehteä suunniteltiin seurakuntien siipien alle. Kun toimintoja siirtyi seurakuntien vas-
tuulle, niiden toiminnallinen profiili alkoi vähitellen muistuttaa nykyaikaista seurakun-
taa. Seurakuntadiakonia ja laitosdiakonia ajautuivat eri tahojen ylläpidettäviksi. Yksi 
syy tähän oli laitosdiakonian vaatimat erityiskiinteistöt, joihin kirkollis veronmaksajien 
hallinnoimilla seurakuntien päätöksentekoelimillä oli korkea ryhtymiskynnys.

Tampereen Kaupunkilähetyksen juuret olivat kansalaisyhteiskunnassa, jossa kan-
salaisten yhteenliittymät ryhtyivät ottamaan erilaisia tehtäviä hoitaakseen eurooppa-
laisten esikuvien tapaan. Julkinen valta ei kyennyt huolehtimaan kansalaisten tarpeista 
tyydyttävästi, ja osa yhdistystoiminnasta suuntautui muutosta ajaviin ja osa ongelma-
kohtia paikkaaviin. Kansalaisten laaja ja monimuotoinen organisoituminen lukuisiin 
yhdistyksiin oli leimallista muissakin pohjoisissa protestanttisissa yhteiskunnissa, ku-
ten Ruotsissa. Tamperelaisten uskonnollisuutta on luonnehdittu kirkollis-evankelisek-
si toimintakristillisyydeksi, jossa työväestökin oli mukana. Tämä jäsenten toiminnalli-

103 TKL vk 1939.
104 TKL vk 1939; Järventie 1959, 110; Kulhia 2008a, 58, 70, 77−79, 84−85.

T o im int o t o im ipa ik k a v e t ä jä pa ik k o ja / 

o s a l l is t u jia

L a s t e n k o t i Amuri diakonissa Selma Valtonen 16

L a s t e n  k e s ä s i i r t o la Teisko Valtonen, diakonissa Eeva Pakkala 50

L a s t e n s e im i Pispala lastenhoitaja Laina Kouta 20

T y t t ö - ja  po ik a k e r h o t Pispala, Amuri, Tammela
Pakkala, diakonissa Aino Peltola, 
opettaja E. Kuntonen, herra Tauno 
Luoto

250

P y h ä k o u lu t Pispala, Amuri, Tammela Valtonen, Pakkala, Peltola, diakonissa 
Eeva Pikkarainen 200

N u o r is o pi i r i Tammela pastori Olavi Vuorela 60

V a n h o je n k o t i Rongankatu 8 Pikkarainen 14

A v u s t u s t o im in t a Amuri, Pispala, Tammela Valtonen, Peltola, Pakkanen 600

O m pe lu s e u r a t Tammela, Puisto-Emmaus, 
Pispala, Amuri

rehtori Ellen Cannelin, neiti Impi 
Paananen, diakonissat 180

S u n n u n t a i t e r v e h dy s -le h t i Tuomiorovasti K.H. Seppälä 1750
R a a m a t t u t u n n it Puisto-Emmaus Vuorela

S a ir a a la h a r t a u de t Hatanpään sairaala Vuorela

K o t ik i r k o t kaupungin eri kortteleissa, 
niiden yksityiskodeissa Vuorela
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suus oli jopa kirjattu tämän yhdistyksen sääntöihin. Pietistisesti ja allianssikristillises-
ti sävyttynyt sisälähetys oli myös naisten toimintakanava. Diakonia antoi arvostetun 
naisten ammatin ja toimintakentän, kuten laitosten suvereeneina johtajina. Siellä heillä 
oli toimivaltaa enemmän kuin virallisen kirkon piirissä. Olive Banks nimittää ilmiötä 
evankelikaaliseksi feminismiksi. Yhdistystoiminnassa tapahtui 1800-luvulla femini-
saatio eli naiset voimaantuivat niissä. Kaupunkilähetystyössä on nähty anglosaksisen 
ja mannermaisen professionaalin auttamistyön toimintamalleja.

105 Jutikkala 1979, 674−679; Boylan 1978, 71−76; Lundström & Wijkström 1997a, 218. ”Feminization”; Lundström & 
Svedberg 1998, 115, 117, 119−120; Christiansson 2006, 94−95. ”Evangelikal feminism”. 

Johdanto
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IHMISTEN JA INSTITUUTIOIDEN 2. 
RAKENNUSTA SOTA-AJAN 
MORAALITALOUDEN HENGESSÄ   
(1939–1949)

Sota-ajan muutokset kirkon ja yhteiskunnan 2.1. 
sosiaalityössä

Diakonian ja uuskansankirkollisuuden läpimurto2.1.1. 
Diakonian läpimurron ajankohta oli ongelmallinen. Diakoniatyö oli jakaantunut vah-
vasti kolmeen eri toimintatapaan. Kaupunkien sosiaalityöhön painottunut seurakun-
tadiakonia ja maaseudulla erityisesti kansanterveystyöhön kytkeytynyt diakonia sekä 
laitosdiakonia olivat eriytyneet. Kun kirkolliskokous hyväksyi vuonna 1943 kirkkola-
kiin lisäyksen, joka velvoitti jokaista seurakuntaa palkkaamaan diakoniatyöntekijän, 
diakonian kolme kenttää olivat myllerryksessä. Sortavalan ja Viipurin suuret diako-
nialaitokset oli jo talvisodassa kerran menetetty ja lopullinen rakennuskannan menetys 
oli aivan oven takana, Suomen elinkeino- ja asutusrakenne oli juuri aloittamassa suurta 
muuttoaan kaupunkeihin ja tehdastöihin ja valtion ohjauksessa sosiaaliturvan paran-
nukset ja terveyssisarjärjestelmä olivat tyhjentämässä diakonian perinteisiä tehtäviä 
yhteiskunnassa. Kirkolliskokous keskusteli näistä muutoksista ja oli tietoinen terveys-
sisaria koskevasta lakiesityksestä päättäessään pakollisesta diakonia työntekijästä.

Seurakunnat ryhtyivät kiireesti palkkaamaan kaikkia suinkin irrotettavissa olevia 
diakonissoja palvelukseensa. Taustalla oli Eino Sormusen näky diakoniasta toteutta-
massa huoltolakeja. Tätä näkemystään Sormunen vei päättäväisesti eteenpäin epäi-
lijöistä huolimatta, joten vuoden 1942 toukokuun piispainkokouksessa hyväksyttiin 
kehotus seurakunnille järjestää diakoniaa yhteistyössä huoltoviranomaisten kanssa. 
Kristillissosiaalista eli diakonista työtä tehneet järjestöt joutuivat käytännössä jatku-
vasti luovuttamaan diakonissojaan sekä seurakunnille että kunnille. Kirkkolakiin tehty 
diakonialisäys annettiin valtioneuvostossa 27.4.1944. Yhdistykset jäivät toiseksi, sillä 
lakisääteisyys ei tuonut niihin tekemisen pakkoa ja painetta pitää kiinni toimialois-
taan.

Kun kansanterveystyö kehittyi yhteiskunnan omana toimialana, se vähensi dia-
konissojen roolia. Tosin työnjaollinen linja kulki siten, että kunnalliset terveyssisaret 
keskittyivät lapsiin ja perheisiin ja diakoniatyö vanhuksiin. Aarnisalolainen linja oli 
halunnut viedä diakoniaa enemmän perusterveydenhuollosta sosiaaliselle puolelle. 

1 Piispainkok. ptk 1942, 59−62; SKVK 1944, 401, 458−459; KK 1943, 300−323, 326−330, 466 ja liite VII G; Määttä 
2004, 16; Malkavaara 2007, 100−101, 103−105.

2 Piispainkok. ptk 1942, 59−62; SKVK 1944, 398, 401; Määttä 2004, 16, 250−252, 257; Malkavaara 2007, 103−105.
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Diakonikoulutus oli ollut katkolla, mutta nyt sitä haluttiin käynnistää uudelleen. Ruot-
sissa miesdiakonit olivat olleet perinteisen sukupuoliroolijakomallin mukaisesti enem-
män saarnatehtävissä kuin käytännön sosiaalityössä. Suomessa Aarnisalon koulutta-
mat diakonit olivat enemmänkin sosiaalityöntekijöitä, erityisnuorisotyön ja poikatyön 
ohjaajia kotikäynteineen, kerhoineen ja retkineen.

Suomen evankelis-luterilainen kirkko oli teologisesti hajanainen. Pietistiset he-
rätysliikkeet ja arkkipiispa Johanssonin pitkään ja laajalle levittämä biblisistinen 
beckiläisyys kantoivat käsitystä kehällisestä seurakuntaopista. Siihen sisältyi käsitys 
tosiuskovaisten ydinjoukosta. Tämä johti siihen, että suuri osa suomalaisista ei tämän 
näkemyksen mukaan ollut todellisia kristittyjä, joiden mielipiteistä kirkosta olisi pitä-
nyt kiinnostua. Johanssonin oppilas, sisälähetyksen ja diakonian merkkihenkilö Otto 
Aarnisalo puki sanoiksi käsityksensä kirkon tehtävästä: ”Kirkko on olemassa siksi, 
että Suomen kansa tekisi syntiä huonolla omallatunnolla”. ”Oikeiden kristittyjen” etu-
joukolla oli tehtävänä tuoda niin evankeliumia kuin kristillisen lähimmäisrakkauden 
palvelusta kärsiville. Sisälähetyksen tehtävänä oli ehkäistä uuspakanuutta. Koska oli 
havaittu joukkoluopumuksen kasvavan hätää kärsivien keskuudessa, tuli ihmisiä aut-
taa myös aineellisesti parempaan elämäntilanteeseen.

Kun kirkko haluttiin mukaan yhteiskunnalliseen sosiaalityöhön huoltolakien to-
teuttamiseen, oli diakoniasta avautuvan kirkon sosiaalisen yhteisvastuun painottami-
nen johdonmukainen linjanveto. Eino Sormunen ja Aleksi Lehtonen olivat tuoneet 
Suomeen ruotsalaisen nuorkirkollisuuden kansankirkkoperusteluja. Sota-aikana kir-
kon merkitys oli kasvanut kansan ja erityisesti rintamamiesten sielunhoitajana. Osa 
rintamalla olleista papeista perusti vuonna 1942 Asevelipapit ry:n, jonka mukaan on 
yleiseen kielenkäyttöön tullut ilmaus asevelipappi. Heitä yhdisti rintamilla saatu ko-
kemus uudenlaisesta yhteydestä miehiin. Näiden pappien kokoontumisissa, erityisesti 
Käpylän yksityisessä pappeinkokouksessa, luotiin linjauksia kirkon tulevaan toimin-
taan ja asenteisiin. Tampereen vuoden 1943 kirkkopäiviä on pidetty näiden kansan-
kirkon jälleenrakennusvirtausten läpimurtona kirkon julkiskuvassa ja sillanrakennuk-
sessa työväenliikettä kohti. Päivien sihteerinä toimi Tampereen Kaupunkilähetyksen 
silloinen johtaja, pastori Olavi Vuorela.

Eino Murtorinne on ryhtynyt käyttämään uudistuneesta, asevelipapiston sel vim-
min formuloimasta kansankirkko näkemyksestä termiä uuskansan kirkol li suus. Täs-
sä rajan maailman ja uskovien välille piir tänyt ja moraalisesti närkästynyt sisäpiirin 
kirkko vaihtui ava rak si, kaikkia kirkon jäseniä palvelevaksi ja eri kansanryhmien 
omakseen tun te maksi kirkoksi. Tähän liittyi myös kirkon osallistuminen perinteis-
tä diakoniaa laajemmin sosiaaliseen toi min taan. Kirkolta odotettiin myös enenevää 

3 Christiansson 2006, 132, 140; Kulhia 2008a, 49−50, 56, 59.
4 EKP 1964, 77, 81−83, 308−309, 321; Kulhia 1988, 24−25, 36, 61, 66; Veikkola 1990, 484−485, 488; Ryökäs 2006, 

56; Malkavaara 2007, 99−100.
5 Piispainkok. ptk 1943a, 150; Piispainkok. ptk 1943b, 172−181. Asevelipapit ry toimi viiteryhmänsä edunvalvon 

tatehtävissä tekemällä esityksiä asevelipappien taloudellisista eduista. SKVK 1944, 441; KA SKSKA Kirkkopäivät 
1943−1949 kansio 191; Veikkola 1990, 490; Ahola 1996, 23−29; Vuorela 1999, 7−9; Kakkuri 2011, 34−39, 41−42, 
47, 56. Evankelisuudella oli vanhastaan kannatusta myös työväestön joukossa.
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maal li kkovastuuta hallinnosta ja toiminnasta sekä kristil lisen sanoman tulkinnan laa-
jentamista arkipäivään. Lisäksi kirkon tuli rakentaa yhteyttä eri kansalaispiireihin, 
varsinkin työväestöön. Uus kan san kir kol li suuden pääarkkitehtejä olivat Vartija-lehden 
päätoimittaja, pastori Martti Simo jo ki, Aarne Siirala ja kirkkoherra Erkki Niinivaara. 
Suomen Kirkon Seura kuntatyön Kes  kusliitto (SKSK) oli näiden uudistusten merkit-
tävin kanava.

Uuskansankirkollisuus ei kuitenkaan kaikkine piirteineen saavuttanut jaka ma tonta 
suosiota papiston ja kirkkokansan keskuudessa. Heti tuoreeltaan kevät tal vella 1943 
uuspietistinen herätysjohtaja Urho Muroma tuomitsi sosiaalisen linjan, jossa risti ei 
ole keskuksena. Asetelmassa oli sisäänrakennettu konflikti herä  tysliikkeiden ja radi-
kaalimpien uudistajien näkemyksissä kirkon tehtävien prio  risoinnista ja suhteesta hen-
kilökohtaisen uskonratkaisun ensisijaisuuteen. Teemu Kakkuri on todennut asevelipa-
pistossa toimineen kuitenkin herätysliikkeidenkin kannattajia, esimerkiksi evankelisia 
ja herätyskristillisiä, sillä nämä ajoivat samansuuntaisia uudistuksia kirkon toimintaan. 
Diakoniaan jäi osaltaan skisma kari ta tii vi suu teen ja so si aalityöhön suuntautuneiden 
diakonialinjojen välille, edellisen jää dessä niskan päälle.

Valtion uudet säädökset ja asenteet sosiaalityöhön2.1.2. 
Suomen selviämiseen sotavuosista ei olisi riittänyt varsinainen lakisääteinen huoltotoi-
mi, vaan muodostettiin vapaaehtoisjärjestöjen ja valtion muodostama Suomen Huolto 
-organisaatio järjestämään vapaaehtoisin keinoin, mutta koordinoidusti ylimääräisiä 
huoltotarpeita. Tämä oli jatkoa talvisodan aikana perustetuille Vapaan Huollon läänin-
komiteoille, joiden nimet muutettiin Suomen Huollon lääninjaostoiksi. Valtioneuvosto 
teki asiasta päätöksen 30.7.1941 eli jatkosodan alettua. Suomen Huolto organisoi aina-
kin viittä eri toimintoa. Nämä olivat lasten terveydenhuolto, lastenkotien tukeminen ja 
perustaminen, sotakummitoiminta, sairaalatoiminta ja elintarvikeavun jakaminen. Jär-
jestöllä oli myös omia lastenkoteja, mutta perustyötä tehtiin suurelta osin jo olemassa 
olevien järjestöjen kautta.

Sotatila aiheutti myös sen, että puolustusvoimien tarpeet menivät kaiken muun 
edelle. Monia huoltolaitoksia, kuten alkoholistihuoltoloita, työlaitoksia, kunnallis-
koteja ja myös sairaaloita otettiin sotasairaaloiksi tai joukko-osastojen väliaikaisiksi 
majoitustiloiksi. Vanhuksia jouduttiin kuljettamaan muualle joukkomajoituksiin. Hoi-
tohenkilökunta saattoi todeta vanhusten päästyä uuteen, ahtaaseen majapaikkaansa, 
heidän nöyrästi ja rukoillen painuneen lattioille nukkumaan.

Sota-aikanakin sosiaalilainsäädäntö eteni. Monet säädökset koskettivatkin suora-
naisesti evakuoimiseen ja sotavammoihin sekä kaatuneiden omaisten huoltoon liittyviä 

6 Veikkola 1990, 491−493; Murtorinne 1995, 277−279, 283; Ahola 1996, 23−29; Huhta 2005, 62−63; Wirilander 2011, 
47−48.

7 KA EGG kansio 11 Aleksi Lehtonen Gulinille 29.3.1943; Junkkaala 1990, 108, 130, 233−234; Ahola 1996, 23−29;  
Huhta 2005, 60−64; Wirilander 2011, 48−49, 262.

8 Pulma 1987, 202−205; Satka 1994a, 295−299. 
9 Suonoja 1992, 330−331.
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asioita, myös perhelisä säädettiin. Kansaneläkelakia uudistettiin, mutta sen merkitys 
väheni inflaation edetessä. Yksi tärkeimpiä pitkän tähtäimen uudistuksia oli sosiaa-
lityön professionaalistumiskehitystä edistänyt sosiaalihuoltajakoulutuksen aloittami-
nen Yhteiskunnallisessa korkeakoulussa vuonna 1942. Koulutukseksi oli kaavailtu jo 
1930-luvulla sosiaalipolitiikan tutkintoa, joka olisi antanut lastenhuollon ja köyhäin-
hoidon opetusta. Koulutuksen esikuvana olivat Deutsche Hochschule für Politik ja 
Tukholman sosiaalipoliittisen instituutin opetusohjelmat.

Uudet huoltolait olivat tulleet voimaan vuonna 1937 ja kuntien viranomaiset oli-
vat ahtaalla, sillä työhön olisi tarvittu alan koulutusta enemmän. Sosiaaliministeriössä 
työskennellyt, Yhdysvalloissa sosiaalialan Master-tutkinnon suorittanut Margit Borg 
teki aloitteen esimiehelleen kansanedustaja, rovasti Toivo Janhoselle. Tämä taasen 
teki helmikuussa yhdessä Tampereen lastensuojelutyön johtajan, kansanedustaja Alpo 
Lumpeen ja kansanedustaja Aino Lehtokosken kanssa eduskunnalle toivomusaloitteen 
huoltotyöntekijöiden koulutuksen järjestämiseksi. Esityksessä oli ponsi, jossa edelly-
tettiin nimenomaan myös korkeakoulutasoista huoltotyön koulutusta.

Poliitikkojen lisäksi Suomen Huoltotyöntekijöiden Liitto vaati kunnollisen koulu-
tuksen järjestämistä. Valtioneuvosto asetti komitean harkitsemaan koulutuksen järjes-
tämistä. Puheenjohtajaksi asetettiin rovasti Janhonen ja hänen pian kuoltua maaherra 
Bruno Sarlin. Muut jäsenet olivat sosiaaliministeriön lääkäri Rakel Jalas, tamperelai-
nen lastensuojelujohtaja, kansanedustaja Alpo Lumme ja aloitteen ”äiti” Margit Borg, 
joka oli sosiaaliministeriön lastensuojelutarkastajan virassa.

Komitea totesi, ettei lakisääteistä huoltotyötä voi enää tehdä tarkoituksen mukaisesti 
”valtaosaltaan luottamus- tai harrastusvaraisella työvoimalla”. Komitea katsoi, että 
koulutusta on pikaisesti ryhdyttävä antamaan molemmilla kotimaisilla kielillä. Yh-
teiskunnallinen korkeakoulu sopisi suomenkielisen korkeamman opetuksen antajak-
si. Komiteassa tehtiin lukuisia kompromisseja, olihan edustajiakin eri aatesuunnista. 
Margit Borg olisi halunnut aloitteelleen hieman toisenlaisen lopputuloksen. Hän olisi 
ensiksi halunnut pääsyvaatimukseksi ylioppilastutkinnon ja toiseksi etukäteisharjoit-
telu ei ollut hänen mielestään mielekästä, vaan se olisi pitänyt suorittaa teoriaosuuden 
rinnalla, jotta ne olisivat tukeneet toisiaan. Kolmanneksi hän olisi kaivannut erityisesti 
psykologian osuutta suuremmaksi.

Toinen sosiaalialan merkittävä uudistus oli terveyssisarjärjestelmän säätäminen. 
Tämä toi perusterveydenhuollon periaatteessa kaikkien suomalaisten lähelle. Laki an-
nettiin maaliskuun lopussa 1944. Tämä määritti, että terveyssisaria tuli olla yksi alka-
vaa 4 000 henkilöä kohti. Ruotsissa oli päädytty lukuun 3 000, mutta se oli säädetty 

10 Waris 1944; Suonoja 1992, 336; Vuorikoski 1999, 82, 94; Anttonen & Sipilä 2000, 61.
11 Pakkanen 1982, 189, 328, 366. Janhonen oli maalaisliittolainen, Lehtokoski ja Lumme sosialidemokraatteja. Vuori-

koski 1999, 88−89.
12 Pakkanen 1982, 188, 572. Jalas ja Borg olivat kokoomuslaisia ja Sarlin Edistyspuolueesta. Vuorikoski 1999, 89. 

Enkenberg 2008. Borg-Sundman pyrki herättelemään naisia vaikuttamaan ja kouluttautumaan. Hän uskoi naisten 
äidillisten ominaisuuksien vuoksi kykenevän miehiä paremmin yhteistyöhön ja kokonaisedun ajamiseen. Borg-Sund-
man oli itse opiskellut laajasti Yhdysvalloissa ja Suomessa.

13 Vuorikoski 1999, 89−92.
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rauhantilassa olevassa vauraassa maassa. Siihen nähden Suomen tavoite oli kunnian-
himoinen.

Sota-aika ehkä vaikutti siihen, että kunnat saattoivat saada lääkintöhallitukselta 
viideksi vuodeksi kerrallaan vapautuksen palkkaus velvolli suudestaan. Muuna poikke-
uksena kävi myös yhdistyksen, yhteisön tai laitoksen palkkaama henkilö terveyssisa-
reksi, jos hän oli esteettömästi käytettävissä kunnallisiin tehtäviin.

Terveyssisaren työtä valvoivat monet instanssit, ylimpänä lääkintöhallitus ja lää-
ninlääkäri. Säädettiin myös erityisistä lääninterveyssisarista, jotka viimeksi mainitun 
apuna hoitivat valvontatyötään. Terveyssisaren päätehtäviin kuului kotien terveyden- 
ja kodinhoidon ohjaaminen, neuvonta, lasten terveydenhuolto vauvoista kouluiän lop-
puun asti, tuberkuloosihuolto ja varsinainen kotisairaanhoito, mikäli sitä ei muuten 
saatu järjestettyä potilaalle.

Terveyssisar ei saanut ottaa mitään palkkiota vastaan virkavelvollisuuksiensa hoi-
tamisesta, vaan hänelle maksettiin palkkaa valtion palkkaluokka 8:n mukaan ja jär-
jestettiin vähintään yksiö lämpöineen ja pesutiloineen. Muita etuja olivat kuukauden 
loma ja eläkeoikeus 60-vuotiaana, jolloin 30 palvelusvuodella saattoi ansaita täyden 
eläkkeen.

Bruno Sarlin huomautti kunnille, että sosiaalihuoltajille tulisi maksaa samantasois-
ta palkkaa kuin terveyssisarille, sillä heillä oli sama määrä koulutusta. Heikki Waris, 
joka oli yksi sosiaalihuoltajien kouluttajista, korosti sosiaalihuoltajille kutsumustie-
toisuutta. Wariksen mukaan tämä toisi mukanaan työhalua ja työn iloa sosiaalityö-
hön. Hän oli kouluttaessaan havainnut tulevissa sosiaalihuoltajissa oikeaa nöyryyttä 
ja vaatimattomuutta. Suurin osa valmistuneista oli naisia. Seuraavana vuonna kaikki 
valmistuneet olivat naisia.

Valtion säätely voimistui huoltolaitoksia kohtaan. Varsinkin paloturvallisuuden 
kohottaminen oli koetusta sota-ajasta ja sen pommituksista riippumatta ymmärretty 
tärkeäksi. Laitosten yläkertoihin ei saanut enää loppuvuodesta 1944 majoittaa pieniä 
lapsia, sairaita eikä vanhuksia ilman erityisen pakottavaa syytä, ellei sieltä ollut kahta 
toisistaan eristettyä porraskäytävää. Poistumiseen ja pelastamiseen tarkoitettujen lait-
teiden tuli olla kiinteitä ja asukkaille sopivia. Tämä määräys aiheutti kustannuspainei-
ta varsinkin yksityisille hoitolaitoksille, joista osa joutui taloudellisiin vaikeuksiin tai 
joutui lopettamaan toimintansa.

Kun vuonna 1937 voimaan tullutta lastensuojelulakia oli aikanaan ehditty valmis-
tella 33 vuotta, alkoivat uuden lain valmistelut jo vuonna 1939. Tälle hankkeelle oli 
täten ennakoitavissa samoin pitkät esivalmistelut.

14 Laki terveyssisarista 1944. Pienet kunnat saattoivat palkata yhteisen terveyssisaren. Markkola 1999, 184−187.
15 Laki terveyssisarista 1944.
16 Laki terveyssisarista 1944.
17 Laki terveyssisarista 1944.
18 Sarlin 1944; Waris 1944; Hja 1944; 282−283; Hja 1945, 294−298.
19 Hao n:o 16/1944; TKL vk 1946; Kuusisto 1945.
20 Piirainen 1974, 317; Pulma 1987, 234.
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Lastensuojelutyössä tapahtui vahdinvaihto, kun sosiaaliministeriön lastensuo-
jelun ylitarkastaja Juho Heikki Tunkelo jäi eläkkeelle loppuvuonna 1939. Hän oli 
aloittanut jo vuosisadan vaihteessa Helsingissä nuorisopappina ja siirtynyt jo var-
hain lastensuojelutyön puo lelle, aluksi kasvatuslaitoksiin. Tunkelo toimi myöhem-
min suojelukasvatustar kas tajana, kouluneuvoksena, lastensuojelutarkastajana ja Adolf 
von Bonsdorffin jälkeen yli tarkastajana. Hänellä oli uransa alkuaikoina yhteys setle-
menttiliikkeeseen, johon kuului yhteiskunnallisista vaikuttajista tuolloin Heikki Waris 
ja myöhemmin myös Niilo Kotilainen. Hänen seuraajakseen tuli 40-vuotias pas tori 
Otto Kor pi jaakko, joka oli toiminut muun muassa Viipurin Diakonissalaitoksen joh-
tajana ja Suomen Kirkon Sisälähetysseuran toimitusjohtajana. Hän siirtyi sota-aikana 
Itä-Karjalan sotilashallinnon sosiaalipäälliköksi ja edelleen Enso-Gutzeitin sosiaali-
johtajaksi.

Kosti Pirjola oli vihitty nuorena papiksi, mutta hän oli toimittanut papinvirkaa vain 
joinakin kesinä 1910-luvulla. Hän suoritti tuolloin kasvatustieteellisiä ja juridisia opin-
toja sekä tutkinnon vajaamielislaitosten johtajaksi. Pirjola johti Perttulan, Koivulan 
ja Kotiniemen huoltolaitoksia ja siirtyi sosiaaliministeriön lastensuojeluntarkastajaksi 
vuosiksi 1935−42. Hänet ylennettiin Korpijaakon seuraajaksi ylitarkastajaksi ja toi-
mistopäälliköksi. Pirjolaa ei voi luonnehtia sisälähetykseen liittyväksi virkailijaksi.

Pirjola asetettiin vuonna 1948 johtamaan valtionkomiteaa, jonka tehtävänä oli 
kiireellisesti laatia yksityiskohtainen, asteittain toteutettavissa oleva suunnitelma va-
jaamielisten nuorten ja lasten laitoshuollon laajentamiseksi ja järjestämiseksi koko 
Suomessa. Yksityiskohtainen ehdotus valmistui seuraavana vuonna sisältäen raken-
nusohjeet ja henkilökunnan koulutusohjelman. Komitea esitti kuitenkin ensimmäiseksi 
toimenpiteeksi vajaamielislain ja -asetuksen antamista, mutta tämä jäi hautumaan.

Niilo Kotilainen oli suomalaisen setlementtiliikkeen johtohahmon Sigfrid Sireni-
uksen vävy ja oli työskennellyt liikkeen eri tehtävissä työkeskus Kalliolassa. Hänet 
valittiin vuonna 1942 sosiaaliministeriön lastensuojeluntarkastajaksi. Kotilainen sai 
nimityksen ylitarkastajaksi kymmenen vuotta myöhemmin.

Vuonna 1944 nuorisotyön valtionhallinto erotettiin lastensuojelun alaisuudesta 
ja siirrettiin opetusministeriöön. Tämä merkitsi nuorisotyön ja nuorisohuollon hal-
linnollista eriytymistä. Aihepiirit olivat keskusteluyhteydessä muun muassa Lapsi ja 
Nuoriso-lehdessä ja julkaisijan Lastensuojelun Keskusliiton jatkaessa vuodesta 1948 
Suomen Lastensuojelun ja Nuorisonhuollon Keskusliitto-ni mi se nä.

21 Lapsi ja Nuoriso Marraskuu 1940; Lapsi ja Nuoriso Joulukuu 1940. Korpijaakko kirjoitti lehteen myös artikkelin, 
jossa hän korosti rakkauden ja tuolloin ajankohtaisen joulun merkitystä lastenkotityössä. Kohonen 1953, 333; Huhta 
2005, 36, 125−128. Suomen Kirkon Sisälähetysseura ei nimestään huolimatta harjoittanut evankelioimistoimintaa 
kuin vasta 1940-luvun lopulta alkaen, vaan ylläpiti diakonissalaitosta, Kasvattajaopistoa ja kehitysvammalaitoksia. 
Uusi-Rauva 2008, 35−36, 59, 67−68, 89, 111. Setlementtiliike toimi vuorovaikutuksen, sosiaalityön ja keskinäisen 
suvaitsevaisuuden lisäämiseksi, eikä harjoittanut käännytystoimintaa. Hyvinvointivaltioajattelun merkkihahmo Wil-
liam Beveridge oli myös setlementtiliikkeen toimijoita ja ideologeja. 

22 Kohonen 1953, 439; Vrt. Pulma 1987, 226.
23 Piirainen 1974, 329−330.
24 Kohonen 1953, 339.
25 Hämäläinen 2007, 314−315.
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Valtio asetti vuonna 1945 komitean laatimaan ehdotusta yhteiskunnallisen huol-
lon ja siihen liittyvän muun avustustoiminnan kokonaissuunnitelmaa ja valmiste-
lemaan siihen liittyvää lainsäädäntöä. Puheenjohtajaksi asetettiin sosiaaliministeriön 
virkamies Aarne Tarasti. Tätä komiteaa nimitettiin huolto-ohjelma ko mi teak si. Se otti 
mietinnössään huomioon Niilo Kotilaisen johtaman lastenkotikomitean (1946) ehdo-
tuksia. Tarastin mietintö valmistui vuonna 1949 ja se laajensi merkittävästi sosiaali-
huollon käsitettä. Tämä aiheutti ristivetoa muun muassa komi tean jäsenen Vieno Jo-
hannes Sukselaisen vastustaessa sosiaalihuoltokäsitteen laajentamista asuntoasioihin 
ja väestöpoliittisiin toimenpiteisiin.

Ruotsissa oli tullut yleinen kansaneläke 67 vuotta täyttäneille voimaan vuonna 
1946. Sen määrän piti riittää kunnialliseen elämään. Seuraavana vuonna säädettiin 
eläkkeistä lisää, korotettiin asumistukia ja korotettiin asumisstandardeja. Näin ter-
ve vanhus voisi asua kotona jatkossakin. Köyhäinhuollon leima oli tarkoitus poistaa 
Ruotsin vanhushuollosta.

Komitea haki mallia ratkaisuihin Ruotsista ja siten suomalaiseen sosiaalihuoltoon 
oli tulossa ruotsalaisen hyvinvointivaltion ja kansankodin elementtejä. Universalismin 
tulon merkki tämän komiteantyöskentelyn ulkopuolella oli esimerkiksi äitiysavustuk-
sen säätäminen vuonna 1949 kaikille terveystarkastuksiin osallistuville äideille, kun 
vielä 1945 oli päätetty evätä se riittävän varakkailta äideiltä. Samoin yleinen lapsilisä 
säädettiin vuonna 1948 ilman, että tämä komitea olisi sellaista ehtinyt suoranaisesti 
esittää. Komitea kylläkin kannatti lapsilisiä Ruotsin esimerkin mukaisina. Yhtenä seu-
raamuksena oli myös vuonna 1949 annettu laki lastenkotien valtionavusta, mikä näkyi 
myönteisenä seikkana Kaupunkilähetyksen taloudessa.

Huolto-ohjelmakomitean tehtäviin kuului ammattioppilaskotien valtion tuen 
suunnitteleminen, mikä kosketti suoraan Tampereen Kaupunkilähetyksen toiminta-
edellytyksiä ja -suunnitelmia. Jo opintoavustusten saaminen nuorille loi edellytyksiä 
ammattioppilaskodin suunnitteluun. Ammattioppilaskoti oli valvottu asuntola, johon 
useimmiten lasten suo je lu lau takunta sijoitti nuoria. Kyseinen laitos oli tarkoitettu am-
mattiin opiskeleville ja työelämää aloitteleville alaikäisille, joilla ei ollut mahdolli-
suutta asua tässä tilanteessa omassa kodissaan. Useimmiten kyse oli lastenkodeista 
uloskasvaneista nuorista, joilla huostaanoton syynä ei ollut suojelukasvatuksen tarve. 
Suojelukasvatettavat sijoitettiin puolestaan usein poikakoteihin tai valtion kouluko-
teihin. Näistä käsin ei useimmiten ollut suuriakaan mahdollisuuksia hankkia hyvää 
ammattia tai käydä vaikkapa oppikoulua.  

Valtion intresseissä oli luonnollisesti saada kansalaiset keskenään samanvertaiseen 
asemaan. Tätä vaikeutti kuntien voimakas itsehallinnollinen asema. Valtionapuehdoil-
la pystyttiin ohjailemaan ainakin jonkin verran kuntien investointiohjelmia. Pakotteet 
palvelujen järjestämiseksi olivat heikot. Seurakunnatkin toimivat paikallisesti hallin-

26 Piirainen 1974, 299−301, 316.
27 Trydegård 2000a.
28 Piirainen 1974, 301−303, 316.
29 Tuokko 1938; Piirainen 1974, 311−312; Pulma 1987, 143, 156−157, 173, 179−182, 190, 201, 222. Ammattioppilas-

koteja oli koko maassa vain muutama, vaikka tarve olisi ollut moninkertainen; Kulhia 2009a, 61, 95−96.
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noituina ja siksi vaikkapa Tampereen seurakuntien palvelut rajoit tuivat maantieteel-
lisesti omalle alueelleen. Innovaatiot levisivät, jos niistä in nostuttiin muualla. Edes 
diakonianviran säätäminen kirkkolailla pakolliseksi joka seu rakuntaan ei tuottanut 
pitkään aikaan toivottua tulosta. Kaupunkilähetykset olivat seurakuntia ja kuntia vah-
vemmin itsenäisiä ja suvereenisti paikallisesti johdettuja. Niillä ei ollut valtakunnal-
lista yläorganisaatiota ja omien sääntöjensä mukaan niiden tuli toimia vain kunkin 
omassa kaupungissaan. Tästä syystä niistä ei voinut tulla minkään palvelutoiminnon 
maanlaajuisia toteuttajia, vaan ne liittoutuivat useimmissa asioissa paikallisen kau-
punginhallinnon kanssa. Laitosten toimilupa- ja avustusehtojen säätämisellä valtio ja 
kaupunki pystyivät kontrolloimaan palvelujen tasoa.

Naisille lisää vastuuta kotirintamalla2.1.3. 
Professionaalistumistutkimuksissa on huomattu erityisiä ilmiöitä, kun nainen tulee 
miesten professioihin. Harriet Holter on painottanut sitä, että tällöin valta pakenee. 
Määrällinen naisistuminen voi siis merkitä profession statuksen laskua.

Tutkimuksissa on havaittu naisten muuttavan organisaation käytänteitä, kun he tu-
levat valta-asemaan. Sukupuoli on yksi tekijä professioiden muutoksissa. Selkeästi 
rajau tuvien professioiden lisäksi tätä samaa voidaan soveltaa muihinkin organi saa-
tioiden asiantuntija- ja johtotehtäviin. Suomalaisessa vanhemmassa jul kis hal lin non 
perinteessä valta oli sukupuolittunut miehille ja yksityinen toiminta nai sille. Kun nai-
set tulivat mukaan julkishallinnon valtarakenteisiin, suku puolit tu nei suus muuntui ja 
eri hallintokunnat sukupuolittuivat, sosiaali- ja hoiva-alan hallinto oli vielä toiseen 
maailmansotaan asti vahvasti miesten johdossa joitakin poik keuk sia lukuun ottamat-
ta.

Jo syksyllä 1938 Kaupunkilähetyksen johtoon ilmaantui valtatyhjiötä, kun sodanuh-
ka oli jo ilmassa ja pastori Vuorela sai heti Tam pe reen Kaupunki lähetyksen johtajaksi 
siir ty es sään uuden liikekannalle pano mää räyk sen. Tämän mukaan hä nen tehtävänään 
oli tar peen vaatiessa olla talouspäällikkö myöhemmin Tam pe reelle perus tet ta vas sa il-
mapuolustusaluekeskuksessa. Vuo rela oli koko elokuun 1939 ker taus harjoituksissa, ja 
näin poissa Kaupunki lä he tyksen tehtävistä. Joh to kun ta varautui tulevaan suostumalla 
marraskuun alussa Vuo relan eh do tuk seen ra has tonhoitaja Helmi Rannikon oikeutta-
misesta johtajan tehtäviin kuu lu viin juok se vien raha-asioi den hoitoon. Johtajan itsensä 
tehtäviin jäisi vain laitosten toiminnan ja hen kilökunnan järjestely val litsevan poikke-
ustilan aikana.

Talvisodan sytyttyä 30.11.1939 Suomen ja Neuvostoliiton välille Vuorela toimi 
niin talousupseerina kuin omasta pyyn nös tään myös välillä raskaan kone ki vää ri jouk-
kueen johtajana. Tammikuun lo pul la Vuorela oli niin kiinni armeijassa, että hä nelle ja 

30 Kröger 1996, 54−60.
31 Silius 1995, 63.
32 Satka 1994a, 289−294, 300−303; Silius 1995, 57−65.
33 TKLA TKL jtk 6.11.1939 § 3-5; Vuorela 1999, 5-6; Kulhia 2008a, 81.
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kunnallisneuvos Heikki Tiito lalle annettiin tehtä väk si palkata sopiva henkilö huolehti-
maan yhdis tyk sen kiinteistöjen isän nöi mi ses tä.

Olavi Vuorela oli siis tal vi sodan aikana melko tiiviisti armeijan tehtävissä. Johto-
kunnan jäsen, yhdistyksen pitkäaikainen rahastonhoitaja Hel mi Ran nikko hoiti yhdis-
tyksen johtajalle kuuluvia juoksevia ra ha-asi oita alun perin varasuunnitel m aksi aiotun 
järjestelyn mukaisesti tänä aikana.  

Kun Olavi Vuorelan joutui 17.6.1941 jälleen asepalvelukseen jo ennen jatkosodan 
al kua, hänen puolisonsa maisteri Kaisa (Kaisu) Vuorela ryhtyi heti toi mit ta maan Kau-
pun ki lä he tyksen juoksevia asioita sekä isännöitsijän tehtäviä, kuten vuok rien kan toa. 
Pis pa lan lastenseimen yhteyteen saatiin Kaisa Vuorelan ja seit se män muun naisen tar-
molla aikaan pieni lastenkoti, joka avattiin 10. päi vä nä lo ka kuu ta 1941.

Jatkosodan pitkittyminen sai johtokunnan pohtimaan johtajan tehtävien hoitoa hä-
nen ollessaan sotapalveluksessa. Syksyllä 1941 johtokunta totesi rou van työ panosta 
tarvittavan jatkossakin silloin, kun johtaja itse tulisi olemaan so ta pal ve luk sessa. Pöy-
täkirjassa ei ollut mitään mainintaa Kaisa Vuorelan mah dollisesta pal kas ta. Kaisa Vuo-
rela johti muiden tehtävien li säk si per jan tai sin Puis to-Em mauk ses sa kokoontunutta 
Nuorten työkerhoa, joka toimi Pis palan vasta pe rustetun pien ten lasten kodin hyväk-
si.

Tammikuussa 1942 oli huoli monesta keskeneräisestä tehtävästä noussut sil le ta-
solle, että Kaupunkilähetys päätti anoa johtaja Vuorelalle kuukauden työ lomaa so-
tapalveluksesta. Yhdistyksen palvelukseen kesän alussa 1941 tullut pas tori Pent ti Kan-
kaanpää oli astunut sotapalvelukseen lähes saman tien, eikä siten voi nut kaan osallistua 
työhön. Teologian ylioppilas, vänrikki Ar vo Laa ja rinne oli ve tä nyt ker ho työtä sekä 
huo leh tinut ompeluseurojen hartauksista lo ka kuusta al kaen.

Alajohtokunnissa oli jäseninä näihin aikoihin pääasiassa vain naisia. Om pe lu-
seu rojen toimintaa tehostamaan ja ennen kaikkea uusien jäsenien hank ki mi seksi ni-
mitettiin keväällä 1941 johtokunnassa erityinen toimikunta, jo hon ”tulivat kuu lu maan 
johtokunnan naisjäsenet sekä yhdistyksen johtaja”. Kun yhdistyksen sääntöjä piti ajan-
mukaistaa, niin toimikuntaan kuului kamreerinrouva Jenny Puukari, mutta ei yhdistyk-
sen johtaja Vuorela.  

Vuon na 1943 Amurin lastenkodin johtokuntaan valittiin rehtori Ellen Can ne lin, 
rou vat Ol ga Som mers ja Julia (Syli) Raevuori ja neiti Helmi Rannikko sekä va  ra jä-
se nik si rou vat Toini Särkkä ja Helmi Saarnijoki. Pispalan lastentalon joh to kun taan 
valittiin tuona vuonna rouvat Iida Lahtinen, Mai ja Vartio, Ol ga Sommers, Lilli Rae-

34 TKLA TKL jtk 22.1.1940 § 2; Kulhia 2008a, 81−82.
35 TKLA TKL jtk 6.11.1939 § 3-5; Vuorela 1999, 8-11; Kulhia 2008a, 82, 88. Vuorela tahtoi olla talousupseerin tehtä-

vien ohella ilma puo lus tus jou koil le myös pappi, sillä sellaista vakanssia ei vielä talvisodan aikana kuulunut sel laisiin 
jouk ko-osastoihin. Kaupunkilähetyksen johtajana ollessaan hän oli huomattavan osan palvelusajastaan armeijan tehtä-
vissä, osan aikaa jo pa sotarintamalla. Ase veljeys oli voimakas osa Vuorelan identiteettiä.

36 TKLA TKL jtk 9.4.1941 § 4-6; TKLA TKL jtk 25.9.1941 § 2; Kulhia 2008a, 88.
37 TKLA TKL jtk 25.9.1941 § 4; TKL vk 1941; Kulhia 2008a, 88−89.
38 TKLA TKL jtk 21.1.1942 § 6, § 9-10; TKL vk 1941; Kulhia 2008a, 89.
39 TKLA TKL jtk 6.12.1940 § 4; TKLA TKL jtk 11.3.1941 § 4 vrt. TKL vk 1941. Vuosikertomus ei mainitse toimikun-TKL vk 1941. Vuosikertomus ei mainitse toimikun-

taa. Kulhia 2008a, 89.
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vuori, Fiina Paroma ja Jenny Simola sekä varajäseniksi reh tori Ellen Cannelin ja rouva 
Hanna Löfqvist.

Kaupunkilähetyksen vuonna 1941 perustamassa am mat ti op pi las ko dis sa oli asuk-
kai na vain poikia, heistä suurin osa oli sotasiirtolaisina olleita viipurilaisen poikako-
din holhokkeja. Tämän joh to kun taan sentään valittiin pari mies täkin, in si nöö ri Tau-
no Liuksiala, toiseksi jäseneksi opettaja Aimo Simola sekä va ra jä se nek si rouva Jenny 
Puukari. Tilanne oli vuonna 1945 kovin samantapainen, paitsi ettei yh des sä kään ala-
johtokunnassa ollut enää miespuolisia luot ta mus hen ki löitä. Joh to kun nalla oli tapana 
pyytää alajohtokuntia itse esittämään uusia jäseniä poisjäävien ti lalle. Tämä johti ky-
symään tehtäviin ennestään tuttuja ja turvallisia hen ki löitä. Reh to ri Ellen Can nelin oli 
sekä lastenkodin että van ho jen ko din pu heen joh taja täs sä vai heessa. Neiti Rannikko 
valittiin vaativaan hal lin to teh tä vään käyt tä mään Kau  pun  kilähetyksen puhe- ja äänival-
taa O.Y. Em mau ksen ja Em maus-yh dis tyk sen vuo si ko kouk sis sa vuonna 1945. Hä nen 
va rahenkilökseen valittiin rou va Puu ka ri. Yleen sä tähän tehtävään oli nimitetty yhdis-
tyksen pu heen johtaja tai joh ta ja.  

Ilman johtajan läsnäoloa ei pidetty kuitenkaan johtokunnan ko kouk  sia eikä vuo-
sikokouksia Vuorelan aikana. Nämä kokoukset pidettiin silloin, kun hän ehti so ta pal-
ve luk sel taan. Muodollista, korkeinta päätäntävaltaa ei siis annettu naissijaiselle. Valta 
siis tavallaan pakeni, kuten Holter on esittänyt.

 Olavi Vuorela väsyi niin sotaan kuin rintaman ja Kaupunkilähetyksen välillä suk-
ku loimiseen ja sairastui. Hänet mää rättiin 1.10.1942 alkaen Tam pereelle pa pik si so ti-
las sai raa laan. Hänestä tun tui ras kaal ta ajatella palaamista puo li kun toi sena Kau pun ki-
lä he tyk sen vauh dik kaa seen ja mo nel la tapaa epä var maan tilanteeseen.

Olavi Vuo re la antoi vai mol leen vallan valita ja kolme tyhjää, allekirjoituksellaan 
varustettua paperia. Rou va Vuo re la lähetti hakemuksen muiden muassa Vil jak ka lan 
kirk ko herran virkaan ja Ola vi Vuo rela tulikin valituksi. Olavi Vuo re la vapautettiin ko-
ko naan si vii li toi miin, ja hänen tuli astua Vil jak kalan kirk ko her ran virkaan 1.5.1943.

Vuorela luotti vaimonsa kykyihin hoitaa Kaupunkilähetyksen asioita. Hänen käsi-
tyksensä Kaupunkilähetyksen silloisesta toiminnasta tuskastutti jopa siinä määrin, että 
koki tukalaksi tulla siihen työvauhtiin ja -määrään, mitä hänen vai monsa teki siel-
lä. Jää epävarmaksi, muuttiko Kaisa Vuorela myös toimenkuvaa sukupuolierityisesti 
enemmän arjen huolenpitoa sisältäväksi vai olivatko sota-ajan lisääntyneet tehtävät 
tuoneet kiireen. Olavi Vuorelan virkastatusta käytettiin pääosin vain joh to kun nan ko-
kouksiin. Kaupunkilähetyksen arvovalta sinänsä eikä status laskenut miten kään ha-
vait tavasti naisistumisen kasvaessa. Lisäksi se osuvasti heijasti myös yhdis tyk sen jä-
se nistön sukupuolijakaumaa.

40 TKLA TKL jtk 10.3.1943 § 4; TKLA TKL jtk 23.3.1943 b § 2; Kulhia 2008a, 89.
41 TKLA TKL jtk 10.3.1943 § 4; TKLA TKL jtk 23.3.1943 b § 2; TKL vk 1945; Kulhia 2008a, 89−90.
42 TKLA TKL vuosikokous 30.4.1940 § 3; TKLA TKL jtk 21.1.1942 § 5; TKLA TKL jtk 15.3.1942 § 3; TKL vuosiko-

kous 15.3.1942 ja 23.3.1943; TKLA TKL jtk 20.3.1945 § 3; Kulhia 2008a, 90.
43 Vuorela 1999, 10–11; Kulhia 2008a, 90.
44 Vuorelan haastattelu 11.10.1999; Vuorela 1999, 10–11. Viljakkalassa luvatut polttopuut olivat yksi valintaperuste 

Tampereella palelleelle Kaisa Vuorelalle; Kulhia 2008a, 90.
45 TKLA Jäsenkirja.
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Vuorelan seuraaja, pastori Matti Joensuu ko ki hel pot tavaksi seikaksi sen, että 
diakonissat hoi tivat lai tok siaan suvereenisti johtokuntiensa kans sa, eikä yhdis tyk sen 
joh ta jan tarvinnut puut tua asi oi hin. Osa laitoksista oli toiminut jo kymmeniä vuo sia 
samaan tapaan.

Talvi- ja jatkosodan aikaan sukupuolten välistä työnjako leimasi niin sanottu 
mekaa ninen solidaarisuus, jota ilmenee kriisiaikoina. Siihen liittyy suuri ennus tet ta-
vuus yksityiskohtaisten ja ankarien normien vuoksi. Sukupuolten työnjako on vähäistä 
eli niin naiset, pojat kuin vanhat miehet tekevät tällöin normaalioloissa miehille kuu-
luneita töitä. Tähän ilmiöön liittyi myös voimakas yhdenmukaisuus.

Selviytymiskeinoina lisääntyneistä vastuista ja tehtävistä naiset pidensivät työ-
päivää sekä käyttämällä vapaa-aikansa talkoissa ja järjestötehtävissä. Näillä saa tiin 
tehdyksi töitä, jotka olisivat olleet yksittäisille ihmisille ylivoimaisia tai jää neet muu-
ten rempalleen. Jopa sodanaikaisten pimennysverhojen takana, hämärissä tiloissa yri-
tettiin ahkeroida järjestöjen ja ompeluseurojen hyväntekeväisyystehtävissä.

Sota-ajan osoittama naisten kykeneminen perinteisiin miesten töihin oli häm men-
tävää rauhan palattua. Tämä ilmiö oli havaittavissa myös Kaisa Vuorelan neu vok kaassa 
ja tuloksekkaassa toiminnassa. Armeijan kotiutuksen arveltiin jo etukäteen aiheuttavan 
työttömyyttä miesten keskuudessa. Tästä syystä työ velvollisuus pu ret tiin heti syys-
kuussa 1944. Tosin korkea syntyvyys piti suuren osan naisista sodan jälkeen kotona 
lasten kanssa perinteisissä naisten tehtävissä ja näin vapautui naisilta jonkin verran 
työpaikkoja miehille. Maaseudulla oli tarjolla runsaasti jälleen rakennus- ja metsätöitä. 
Pian yhteiskunnassa vallitsi ylityöllisyys. Silti sota-ajan kokemukset mursivat pohjaa 
sukupuolten perinteiseltä työ- ja roolijaolta. Tuo hon aikaan diakonissa ei ollut ainoa 
ammatti josta piti luopua avioituessa, vaan jopa monet valtion yritykset, kuten Alko 
ja Suomen Pankki irtisanoivat naiset heidän avioituessaan. Käytäntö lähti murtumaan 
sodan jälkeen. Monet pankit oli vat aiemmin irtisanoneet avioituneet, mutta muuttivat 
käytäntönsä.

Nainen teologin tehtävissä ei vaivannut ainakaan Tampereen tuomiorovastia, K. H. 
Seppälää. Hän haki vuodenvaihteessa 1945−46 tyttö- ja nuorisotyöntekijää, jolla voi si 
olla mieluiten sacr.min.kand.-tutkinto eli sama kuin papeilta vaadittava. Hänel le olisi 
käynyt teologin puutteessa filosofian kandidaatti ja jos näitäkään ei hakisi, kansakou-
lunopettajan tutkinnon suorittanutkin kelpaisi. Tähän työhön ei kuu lunut velvollisuutta 
kirkkokansliatyöhön. Seppälän mukaan siihen kävisi vähemmän koulutettu toimisto-
työntekijä.  

Aiempi tutkimus on hahmottanut sota-ajan Suomesta ”vahvan naisen”. Sota-aikaan 
kuului erilaisten naisjärjestöjen voimakas toiminta ja ideologinen murros. Maatalous-
naiset, Lotat ja Työläisnaisliitto keskittyivät ruohonjuuritason toiminnassaan naisten 

46 Joensuu 1994, 81.
47 Haavio-Mannila & Äärilä 1993, 337; Nevala 2002, 107−108.
48 Raitis 1993, 395−397; Rosvall 2002, 54.
49 Seppinen & Hietanen 1992, 229; Vehviläinen 1992, 197−199, 209; Suonoja 1992, 385; Howard & Hollander 1997, 

29−35, 40; Hentilä & Krötzl & Pulma 2002, 305.
50 AL 4.1.1946.
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pätevöittämiseen arkipäivän moniosaajiksi ja yhteiskunnallisten asioiden vastuunkan-
tajiksi. Naisjärjestöjen yhteisenä tavoitteena voi nähdä eräänlaisen naisten yhteiskun-
nallisen täysivaltaistamisen. Mirja Satkan mu kaan ne motivoivat ja kanavoivat naisia 
uuteen, kansalaisten tasavertaisuuden ihan teen pohjalta tehtävään vapaaehtoiseen yh-
teiskuntaäitiyteen. Sotaa edeltäneen ajan porvarillisen leiman saanut yhteiskuntaäiti-
ys demokratisoitui. Naistoimijayhteisöt verkostoituivat heitä yhdistävissä asioissa ja 
tekivät yhteisiä tempauksia.   Ruotsissa naisten rooli ei muuttunut sota-ajan johdosta 
luonnollisestikaan samaan tapaan kuin Suomessa, sillä ruotsalaiset miehet eivät jou-
tuneet sotarintamalle. Siellä kehitys eteni rauhallisemmin, mutta asteittain kohti kah-
den elättäjän perhemallia. Ruotsalainen nainen oli kuitenkin hakenut vahvan toimin-
takentän nai sia kokoavissa järjestöissä ja vastaavissa yhteisöissä. Ruotsissa tasa-arvoa 
tuotta va lainsäädäntö oli edellä Suomea.

Työläisnaisliikkeen tavoitteena oli ollut sama palkka samasta työstä. Tämä nou-
si voimakkaasti esiin sodan jälkeen, sillä sodan aikana naiset pääsivät ja jou tui vat 
tekemään myös ”miesten töitä” ja nauttivat samalla miesten palkkaeduista. SAK:n 
naisedustajat nostivat samapalkkaisuuden esille sen jälkeen, kun val tio neu vosto SAK:n 
kanssa yhteistyössä jäädytti vuonna 1945 nais ten palkat miesten palk koja alemmiksi. 
SAK:n vuoden 1947 edustajakokouksessa kes kus teltiin asiasta kitkerästi päätyen kan-
nanottoon, jossa vaadittiin sama palk kai suutta suku puo leen ja siviilisäätyyn katsomat-
ta. Tämä jäi kuolleeksi kir jai mek si.

Sukupuolihistorian tutkimuksen piirissä on keskusteltu vahvan suomalaisen naisen 
kuvasta, heidän ikiaikaisesta työnteostaan, suomalaisen työn vähäisestä sukupuolit-
tumisesta ja siitä, että sukupuoliantagonismi olisi syntynyt vasta 1950-luvulla. Pir-
jo Markkola ei tunnista historiasta näitä kuvia puhtaina eikä yksiselitteisinä. Edellä 
esitetty puoltaa jossain määrin näkemystä vahvasta naisesta. Tampereen Kaupunki-
lähetyksen piirissä on ollut palkattuna jo 1800-luvulta asti pääosin naistyövoimaa ja 
poliittista vastuuta on jaettu molemmille sukupuolille. Itse asiassa yhdistyksessä oli 
ollut palkattu miesjohtaja vain muutaman vuoden ennen sota-aikaa.

Ei ole lainkaan yksiselitteistä todeta kaupunkilähetystoiminnan erityisesti tuotta-
van vahvaa suomalaista naista, sillä lähempi tarkastelu kertoo myös toimijanaisten 
lukumääräisen vähäisyyden. Sama vahva nainen, kuten rehtori Ellen Cannelin Tam-
pereen Kaupunkilähetyksessä tai neiti Anna Sallmén Turussa, saattoi istua päättäjänä 
avainpaikalla vuosikymmeniä. Tukholman Kaupunkilähetyksen johtokuntaan ei ollut 
valittu ensimmäistäkään naista tähän mennessä. Diakonissoilla näytti olevan potenti-
aalia mihin tahansa sosiaalityön saralle, vaikkei koulutus sinänsä välttämättä antanut 
niihin laajoja valmiuksia. Sen sijaan diakonissojen asenne tarttua tehtävään kuin teh-
tävään, tuotti todennäköisesti tuloksia ja tätä voidaan luonnehtia ”vahvaksi naiseksi”. 

51 Satka 1994b, 92−93; Rosvall 2002, 57, 60−61. Yhteistyökuviot jatkuivat sodan jälkeenkin; Kemppainen 2007,17−20.
52 Hentilä & Krötzl & Pulma 2002, 272, 303−305, 307.
53 Kuusipalo 1994, 172.
54 Markkola 2002a, 76−80.
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Heitä rohkaisi uskonnollinen kutsumustietoisuus, johon kuului luottamus Jumalan an-
tamaan voimaan ja johdatukseen.   

Silmäätekevien johtokuntapaikkojen sijaan naiset olivat ruohonjuuritasolla toimin-
nan kannattajia, ompeluseuroissa tulojen tuottajina ja työn esirukoilijoina kokoontu-
misten rukoushetkissä. Tampereen Kaupunkilähetyksen saamista testamenttilahjoituk-
sista monet tulivat naisilta. Niitä tuli luonnollisesti epäsäännöllisesti ja ennakoimatta, 
mutta niillä oli todellista merkitystä toiminnan jatkuvuudelle ja uusien suuntauksien 
mahdollistamiseen. Kun Amanda Ahlstedt viimeisenä tahtonaan ilmoitti omaisuutensa 
menevän vanhainkotia varten Kaupunkilähetyksen hyväksi ja tämä tahto toteutui, on 
tietenkin kyse voimakkaasta ja tuloksellisesta tahtonaisesta.

Uutta työtä tulee ovista ja ikkunoista2.1.4. 
Talvisodan viimeisinä viikkoina Tam pere joutui lukuisien ilma pom mi tus ten kohteeksi. 
Eri tyi ses ti rauta tie ase man seutu ja sen viereinen Kyttälä, jossa oli Kau pun ki lähe tyk sen 
kiin teis töjä, kärsi huomattavia vaurioita. Yhdistyksen ker ros talosta Tuo mio kir kon katu 
22:ssa särkyivät kuitenkin vain ikkunat pommin osut tua vie rei seen ta loon. Tässä vai-
heessa Vuorelat pääsivät muuttamaan tila vam paan huo  neis toon Ron gan katu 8:aan.

Välirauhan aikaan Tampereelle saapui paljon siirtolaisia ja heidän mu ka naan ko-
konaisia laitoksia ja jopa Viipurin tuomiokirkkoseurakunnan kans lia toimi. Tam  pe reen 
seurakunnatkin käyttivät tuossa vaiheessa Kau pun ki lä hetyksen Tam melan ta lon salia 
seurakuntapiirin kokoontumisiin. Tämän ruuh kan vuoksi seura kun nat ryh tyivät hank-
kimaan lopulta omia tiloja Tam melaan, sillä siellä oli vuon na 1940 jo yli 16.000 seu-
rakuntalaista.

Kaupunkilähetys majoitti siirtolaisväkeä osaan kokoustiloistaan. Tammelan työ  ase-
mal le majoitettiin noin kymmenen viipurilaispoikaa, joille siir to lais rou va H. Pe sonen 
piti eräänlaista poikakotia. Jo keväästä 1926 oli ollut vireillä poi  ka ko din pe rustaminen 
Kaupunkilähetyksen yhteyteen. Siihen aikaan kau pun gin las ten suo je lu työn johtaja 
Alpo Lumme oli ehdottanut sellaista yhteisesti Kau pun ki lä he tyk sel le, NMKY:lle ja 
Mannerheimin lastensuojeluliitolle. Viipurin Har ju lan vas taan ot to ko din väki oli siir-
retty väliaikaisesti Tampereelle. Vastaan otto ko ti oli vihitty käyttöönsä vasta vuotta 
aiemmin. Sen joh ta jana toi minut opettaja Toi vo Hän ni nen otti itse yh teyttä Kau pun-
ki lä he tykseen ja näin han ke lähti liik keel le. Kau punki lä he tyk ses sä tut kit tiin asiaa ja 
tultiin siihen kä si tyk seen, että tar ve am mat ti op pi las ko dil le tu lee vain kasvamaan so-

55 TuKL vk:t 1906−1917; TKL vk:t 1922−1949; Miettinen 1936, 70−78. Aikalaisnäkemys diakonissojen koulutuksesta 
ja työstä; Suominen 1998, 120, 158, 182. Sallmén oli jo 1800-luvulla Turun vaivaishoitohallituksen jäsen jatkaen 
köyhäinhoitohallituksessa pitkälle 1900-luvulle ja oli perustamassa Suoja- ja Työkotia Turkuun vuonna 1894; Mark-
kola 1999, 200−202; Kulhia 2007, 67; Kulhia 2009a, 154.

56 Vuorela 1999, 7; Lapsi ja Nuoriso Huhtikuu 1940. Turun Kaupunkilähetyksen ja monen muun lastenseimen ja lasten-
tarhan ikkunat särkyivät pommituksissa; Kulhia 2008a, 82.

57 TSA TO Ca Treen srk:t khk 30.9.1940 § 97, liite 7; TSA TO Treen srk:t khk 8.10.1940 § 110, liite 1; Kulhia 2008a, 
82.
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dan pää tyt tyä. Sa moihin ai koi hin Tam pereen NNKY oli pe rus ta massa siirtolaistytöille 
am mat ti op pi las ko tia.

Helsingissä oli toiminut Poi ki en Ammattioppilaskoti vastaanottokodin yhteydessä 
jo vuodesta 1916 alkaen. Tätä kotia hoiti ”täti”, jonka kerrottiin henkilö koh taisella 
kanssakäymisellä ja ohjauk sel la saavuttaneen poikien luot ta muk sen ja kunnioituk-
sen.

Olavi Vuorela hankki suhteidensa avulla Kaupunkilähetyksen käyttöön ilma-
torjuntapatteriston käytöstä va pau tu van tehtailija Sandbackan huvilan Epilän kau-
punginosassa. Johtokunta päätti alustavasti pe rustaa huvilaan ammat ti op pi las ko  din 
14–18-vuotiaille pojille. Ratkaiseva peruste oli halu aut taa Tam  pe reel le eva kuoituja 
viipurilaispoikia, sillä TKL ei ollut käynnistämässä hanketta saa dak seen omia tilojaan 
hyötykäyttöön tällä keinolla.

Toivo Hänninen, joka oli varsinainen hankkeen aloitteentekijä, palkattiin pojille 
jo tutuksi tul lee na miehenä ammattioppilaskodin johtajaksi. Kau pun ki lä he tyk sen pu-
heen joh taja Jalo Johannes Jalkanen ja toiminnanjohtaja Vuorela ryhtyivät hal lin nol-
lisiin toimiin Har ju lan vastaanottokodin muuttamiseksi ammattioppilaskodiksi. He 
neu vot te li vat pai kal lis ten lastensuojelu viran omaisten kanssa asiasta ja pää tyi vät pe-
rus ta maan Tam pe reen Kaupunki lähetyksen ammattioppilaskodin. Tällä nimik keellä 
toiminta alkoi 1.4.1941. Kodin ensimmäisiksi asukkaiksi tuli Har julan vastaanottoko-
dista tulleita poikia. Asiasta sovittiin so si aa li mi nis te riön ja las tensuojelulautakunnan 
kanssa, joten rahoitus järjestyi nopeasti.  

Sand backan huvila oli jo kesällä 1940 sisustettu Harjulan poikia varten. Siel lä 
oli kes kuslämmitys ja vesijohtolaitteet, pihasauna ja riittävästi huoneita. Hän ni nen 
oli laatinut hankkeesta talousarvion, jossa hän oli olettanut, että Harjulan ir tai mis to 
luovutettaisiin Kaupunki lähetyksen käyttöön. Tavaroita oli osin hankittu ul ko  mai sil la 
avustus varoilla ja niiden yhteisarvo oli yli satatuhatta markkaa. Oh je sääntö antoi am-
mat ti op pilaskodin johtokunnalle suuren itsehallinnon. Se sai val tuudet muun muas-
sa ottaa ja erottaa koko henkilökunnan ja vastata ta lous asi oiden suun nit te lus ta ja to-
teuttamisesta. Sääntöjä laadittaessa oli käytetty apuna Vii purin kaupungin Puis to lan 
vastaanottokodin ohjesääntöä sekä Helsingin Poi ka ko din vastaavia tietoja. Asia eteni 
rivakasti ja säännöt saatiin vahvistettua 26.4.1941. Mi nis te riöltä haettiin myös 13 500 
markan avustus, jolla Viipurin hoito kunnalta lu nas tet tiin heidän osuu tensa Kaupunki-
lähetykselle. Tämä avustus ja muukin omai  suus myön nettiin sillä eh dol la, että yhdis-
tys pitäisi ammat ti op pi las kotia aina kin viisi vuot ta toi min nas sa.

58 Lapsi ja Nuoriso 4/1939 Uusi aika; Kulhia 2008a, 83.
59 Tuokko 1938; Lapsi ja Nuoriso. Lokakuu 1939 Harjannostajaiset.
60 TaKA Lsltk G:23 Sosiaaliministeriön päätös 509/173; TaKA Lsltk G:23 Sosiaaliministeriön päätös 2681-34/230; 

Kulhia 2008a, 83.
61 KA SosM LST Aa18 1941. Anomus saapunut 20.3.1941/611 Tampereen NNKY:ltä ulkomaisten lahjavarojen 

saamiseksi. TKLA TKL jtk 7.7.1940 § 8, 12; TKL jtk 4.2.1941 § 2; Vuorelan haastattelu 11.10.1999; TSA TO Treen 
srk:ien khk ptk:t 1940. Tehtailija Hugo Sandbacka oli Tampereen seurakuntien kirkkohallintokunnan jäsen. TKL vk:t 
1940–1941; Kulhia 2008a, 93−94.

62 TKLA Vuorela Sosiaaliministeriölle 25.2.1941; TKLA Vuorela Sosiaaliministeriön Las ten suo je lu toi mis tolle 
18.3.1941; TKLA Tampereen Kaupunkilähetyksen Ammattioppilaskodin ohjesääntö, vahvistettu 26.4.1941 N:o 
513/175 Sos.M. Ls.1941, Sosiaaliministeriön päätös N:o 513/175 Sos.M. Ls.1941; Kulhia 2008a, 94. TKL:n arkis-
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Koska hoidokit olivat sotasiirtolaisia, sosiaaliministeriö maksoi hoi to kus tan nuk set 
hyväksyttävien, normien mukaisen ruuan ja asumistason rajoissa. Toiminnasta tuli hie-
man aiottua laajempaa, koska poikia oli yhteensä 32 ja heistä ker tyi 8 422 hoitopäivää 
näinä yhdeksänä kuukautena.  

Vaikka sosiaaliministeriö rahoittikin kodin toimintaa, Kau pun ki lä he ty s jou tui jat-
kuvasti anomaan kaupunginhallitukselta väliaikaista ra hoi tus ta eri lai tos ten val tion-
apujen tullessa aluksi kahdesti vuodessa ja myöhemmin vain kerran vuo des sa. In flaa-
tio eteni sodan vuoksi ko vaa vauh tia, ja siksi alkuvuonna saatu kor vaus ei riittänyt 
vuoden loppuun asti. Vuoden 1942 alussa Tampereen lasten suo  je lus ta vas tannut vir-
ka mies Alpo Lum me toi julki käsityksensä, että tampere lai set kin po jat tar vit si si vat 
am mat ti op pi  laskotia. Ammattioppilaskoti oli tavallaan ”kävellyt oves ta sisään” ja to-
teuttanut kaupungin pitkäaikaisen toiveen työmuodon aloit ta mi sesta. Kaupunkilähetys 
toimi työrukkasena, mutta joutui inflaation johdosta osal taan käyttämään toi min taan 
omia varojaan.  

Pispalassa toimineen Kaupunkilähetyksen työasemalla lastenseimen kiin teis tös-
sä oli hieman ylimääräistä tilaa. Kuten aiemmin mainittiin, Kau pun ki lä he tyk sen dia-
konissat, johtokuntien naiset ja sihteerin tehtäviä osittain hoi ta nut Kai sa Vuorela ryh-
tyivät perustamaan huoneisiin alle 2-vuo ti aiden las ten kotia. Tähän oli tullut painetta, 
kun talvisota oli orpouttanut lapsia ja Harjun seu ra kun nan alueella oli ollut pitkään 
sosiaalisia ongelmia, kuten vaikeuksissa olevia yk sin  huol ta ja äitejä. Keväällä 1941 
oltiin jo pitkällä kodin varustamiseksi, mut ta ke sä kuussa alkanut sota aiheutti usei-
den kuukausien lyk kään ty misen kodin avaamisessa. Lastenkodista ei myöskään tul-
lut heti 20-paik kais ta, ku ten oli suun ni teltu. Pis pa lan pientenlastenkoti avasi ovensa 
10.10.1941 ja al kuun siellä hoi det tiin kes ki mää rin 11 lasta. Taloa ryh dyt tiin kutsumaan 
Pis pa lan Las ten ta lok si.

Tampereella toimi vuonna 1942 yhteensä yhdeksän yksityistä las ten ko  tia, joista 
kolme oli Kaupunkilähetyksen ylläpitämiä, ammattioppilaskoti mu kaan lu kien. Näille 
yhdeksälle lastenkodille kertyi 66 508 hoitopäivää tuona vuon na, Kau punkilähetyksen 
osuus oli 31 %:ia. Kaupunki olisi ollut todellisissa ongel mis sa il man kansalaisjärjes-
töjen suo rit tamaa laajaa lastensuojelutyötä. Kau punki lähetys katsoi sellaisen henkilön 
jäsenmaksun suoritetuksi, joka sai kerättyä ”Las ten hyväksi”-säästölippaaseen viikoit-
tain varoja.  

tosta ammattioppilaskodin sääntöpapereiden joukosta löytyi Puis to lan oh jesääntöehdotus täynnä korjausmerkintöjä 
sekä Helsingin Poikakotiyhdistyksen jul kai se ma ”1920–1930. 10-vuotias poikien koti. Katsaus Helsingin poikakodin 
toimintaan.” Helsinki 1930.

63 TKL vk 1941.
64 KA SosM LST Aa 19 postikirjeet N:o 2528, 3898, 3899; TKLA TKL jtk 30.9.1942 § 8; TKLA Kirjeet TKL Treen 

kh:lle 30.9.1942, 9.6.1943;Treen kh TKL:lle 14.7.1943; Tammerkoski 2/1942, 32. Lumme kirjasi tarpeisiin myös alle 
2-vuotiaiden lastenkodin; Kulhia 2008a, 95.

65 TKLA TKL jtk 4.2.1941 § 3, 11.3.1941 § 3, 9.4.1941 § 4, 25.9.1941 § 2; TKLA Pienten lastenkodin väliaikainen 
toimikunta 3.5.1941, 5.9.1941, 10.9.1941, 22.9.1941; TKL vk 1941; Kulhia 2008a, 95.

66 TKLA TKL vuosikokous 15.3.1942 § 7. Ilman säästölipasta tuli maksaa vähintään 10 markkaa jäsenmaksua; Tam-
pereen lastensuojelulautakunnan toimintakertomus v. 1942. Meto disti kir kon Epilän Orpokoti (2655 hoitopäivää), 
Koteja kodittomille lapsille – yhdistyksen lastenkoti (8536 hpv), Orpokoti Kalliola (6741 hpv), Vapaakirkon orpokoti 
Toivontupa (n.6000 hpv), Tuberkuloosin Vastustamisyhdistyksen lastenkoti Valkama tu ber kuloottisten kotien terveille 
lapsille (8579 hpv), Joulumerkkikoti tu ber ku loot tisten äitien vastasyntyneille vauvoille (13201 hpv), Kau pun ki lä he-
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Jatkosodan aikana virisi usko siihen, että Viipuri tulisi py sy väs ti olemaan osa Suo-
mea. Harjulan vastaanottokodin mukana tulleiden poikien paluuta Vii pu riin oli alettu 
valmistella jo syksyllä 1941, kun poikakoti henkilökuntineen kävi Vii pu rissa kunnosta-
massa rakennusta ja tekemässä sadonkorjuutöitä. Kesällä 1942 Vii purin hoitokunta oli 
jo ryhtynyt toimenpiteisiin poikakodin omaisuuden ja toi min nan saamiseksi takaisin 
Viipuriin. Kau pun ki lähetys sai uutta pohdittavaa vas taan ottokodin lähdön varalta. Sa-
maan aikaan ylihoi ta ja  Anni Makkonen tar jo si Tam pe reen Yk sityissairaalaa Kaupun-
kilähetykselle ostettavaksi. Tämä yhdistykselle uusi työmuoto tuntui hou  kuttelevalta, 
mutta ei johtanut toimenpiteisiin. Anni Mak  kosella säilyi kuitenkin yhteys Kau pun ki-
lä he tyk sen toimintaan.

Sosiaaliministeriö määräsi kesäkuussa 1943 jako toi mi kunnan am mat ti op pi las-
kodin ir tai mis tolle. Tämä toimikunta päätti Kaupunkilähetyksen toivomuksesta jät tää 
riit tä vän määrän tarvikkeita 12 pojan jäämiseksi ammattioppilaskotiin. Lo put ta va rat 
tu li toi mit taa Viipurin hoitokunnalle.

Kun laitoksessa olisi ollut paikkoja enää vain kahdelletoista, oli Sandbackan hu vi la 
ammattioppilaskodiksi liian iso ja kallis. Toi mintaa yritettiin saada omiin tiloihin Tam-
me laan Vellamonkatu 15:een. Talossa olisi ollut sopivia tiloja, mutta ne olivat vuokrat-
tuina ulkopuolisille. Huoneenvuokralautakunta sääteli varsin tiu kasti vuokraoikeuksia 
ja Kaupunkilähetyksen oli aloitettava taistelu vuok ralaisten irti sanomiseksi. Asia eteni 
hitaasti. Koska Sandbackan hu vi la oli irtisanottu 1.9.1943 alkaen, suurin osa pojista 
lähti Vii puriin, ja kaksi poikaa sijoitettiin erit täin ahtaasti Amurin lastenkotiin. Tam-
pe reen huoneen vuokra lautakunta ei kat so nut orpojen poikien asiaa niin tärkeäksi kuin 
Vellamonkatu 15 silloisten vuok ra laisten, ja näin am mat ti op pi las koti oli tuo mittu 
häviämään. Samaan aikaan Man nerheimin Las ten suo je lu lii ton kas va tus neu vola olisi 
halunnut Kau pun ki lähetyksen pe rus ta van kan sa kou lu las ten päi vä ko din. Moni hyvä 
hanke kariutui vaikeuksiin saa da Kau pun ki lä he tyk sen tilat sen o maan käyttöön (Kiin-
teistöjen käytöstä katso liite 1).

Toivo Hänninen oli Kau pun ki lä he tyk sen palk ka lis toil la huhtikuun lopusta 1941 
alkaen syyskuun loppuun 1943 asti, jolloin am mat ti op pi las ko din toiminta lo pe tettiin 
toistaiseksi. Sodan jälkeen hän palasi Tampereelle ja siirtyi so si aali lau ta kun nan palve-
lukseen nuori son huoltajaksi.  

Pastori Matti Joensuu oli puolustusvoimien kirjoissa pappina, mutta hänet oli siir-
retty sotasairaalan potilaaksi 4.11.1942. Käytännössä hän makasi lap suu den ko dis saan 
ulkoilmassa vällyjen välissä odottelemassa keuhkotaudin paranemista, ja kävi välillä 
Hämeenlinnassa tarkastuksissa. Hän ajatteli hakeutua seurakunta papik si ja suorittaa 

tyk sen kaksi lastenkotia (5499 + 7250 hpv), sekä Ammattioppilaskoti (8047 hpv); Kulhia 2008a, 95.
67 KA SosM LST Aa 18 1941/1286 Anomus Viipurin matkan rahoittamiseksi; TKLA TKL jtk 5.6.1942 § 3, 4. Viipuri-

laisten aloite; TKL jtk 9.12.1942 § 7. Sosiaaliministeriön aloitteellisuus irtai miston palauttamisesta; TKL vk 1986. 
Makkosen huomattava omaisuus tuli myöhemmin testamentti lah joi tuk sena Kaupunkilähetykselle.

68 TKLA Sosiaaliministeriön päätös n:o 869/275 Sos.M.Ls.1943; TKLA, Ptk TKL:n ao-kodin irtaimiston jakotoimikun-
nan kok. 17.7.1943.

69 TKLA TKL jtk 23.7.1943 § 3-6, TKL jtk 6.10.1943 § 3-4; Kulhia 2008a, 96. 
70 TKLA Toivo Hännisen työtodistus 27.9.1943; TKL jtk 6.10.1943 § 3-4; Tampereen kaupungin sosiaalilautakunnan 

toimintakertomus 1956, 11; Kulhia 2008a, 97.
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pas to raali tut kin non. Joensuu läh ti Tam pereen kirkkopäiville tammi kuussa 1943 aikee-
naan päästä puhumaan piis pa Alek si Lehtosen kanssa seurakuntapapin paikasta. Tuo-
miokirkossa hän ha vaitsi, että piis paa piiritti koko ajan iso joukko ilmeisesti samalla 
asialla olevia pap peja. Har mis saan Matti Joensuu nousi kirkon par velle. Siellä hän tun-
nisti Ylioppilaiden Kristillisestä Yh dis tyksestä tutuksi tulleen pastori Ola vi Vuorelan. 
Tämä istui mu reh tien seu raa ja ky sy mys tään. Joensuu meni istumaan Vuo relan viereen, 
joka ky syi kin häneltä kiin nos tus ta tulla Kaupunkilähetykseen papiksi. Muistelmissaan 
Vuo rela tulkitsi tä män suureksi johdatukseksi. Tampereen kirkkopäiviä pidetään uus-
kansan kirkollisuuden läpimurtona ja kirkon sosiaalisen agendan käänne koh ta na, mut-
ta ei Vuo rela eikä Joensuu ole kumpikaan muistelmissa kommentoinut päi viä muutoin 
kuin vahdinvaihtona Kaupunkilähetyksessä. Vuorela oli kirkkopäivien sih tee ri, jo ten 
hän oli varsin hyvin perillä puheista ja kannanotoista.

Joensuu osoittautui harvinaisen luovaksi ja sosiaalisesti taitavaksi työn  te ki jäk-
si. Hänen huomattuaan seurakuntien kerhotoiminnan saaneen toi min taan sa sosi aa li-
mi nisteriön tukirahaa tuhansia markkoja vuodessa, Kau pun ki lä he tys kin ha ki omaan 
tyttö- ja poikakerhotoimintaansa valtionapua vuodesta 1944 alkaen. Hei nä kuus sa tu li 
en sim mäinen 3 000 markan avustuserä tähän toimintaan.  

Alkuun työ ei ollut kuitenkaan helppoa, sillä Matti Joensuulla ei ollut ko ke mus-
ta vastaavanlaisista tehtävistä. Hänen suuri apunsa oli pit kään Olavi Vuorela, jolle 
hän saattoi soittaa Viljakkalan pappilaan kysyäkseen neu voja. Kaupunki lä he tyk sen 
asiakirjat olivat Vuoreloiden jäl jil tä hyvässä järjes tyk ses sä. Muut hy vät neu vot tuli-
vat johtokunnan jäseniltä. Johtokunnan pu heen joh ta ja na toimi tuossa vai hees sa vielä 
pastori Jalo Jalkanen, joka oli hoitanut tehtävää jo vuodesta 1937. Erään lai sena kään-
nekohtana voidaan nähdä Tam pel lan ko ne pa jan insinöörin Tau no Liuksialan valinta 
johtokunnan puheenjohtajaksi vuonna 1944, sillä hän oli en sim mäinen maallikko tässä 
tehtävässä. Näin saatiin toisenlaista osaamista Kau pun kilähetyksen hal lin toon. Tauno 
Liuk siala oli Joen suulle tärkeä tuki Kau pun ki lä he tyk sen joh to kun nassa aina äkil li seen 
kuolemaansa asti. Va ra tuo ma ri Juho Niilo Leh ti nen tuli Kau pun ki lä he tyksen joh to-
kun nan jäseneksi vuon na 1943 ja va littiin sen pu heen joh ta jak si Liuksialan kuoleman 
jälkeen vuonna 1945. Leh ti nen oli myös Setlementti Ah jo lan johto kun nan pu heen-
johtaja vuo sina 1943–1954. Leh ti nen ja Liuksiala oli vat saaneet vai kutteita Oxfordin 
ryh mäliikkeestä (Moral Re-Armament, MRA, Moraalinen varustautuminen), jo ka ajoi 
yk si lön ja koko yh teis kun nan kristillistä pa ran nuk sen tekoa. Lehtinen oli myös so si aa-
li mi nis te riön määräämä työriitojen so vit telija. Mo lem mat pu heen joh ta jat olivat tu tus-
tut tamassa pastori Joensuuta tähän liik kee seen.

71 KA SKSKA Tampereen Kirkkopäivät 1943. Osa keskustelupöytäkirjoista on kadonnut; Joensuu 1994, 77–78; Vuorela 
1999, 9. Vuorela oikaisi haastatteluissa sekä muistelmissaan Joen suuta, joka on 1994 kirjoittanut Vuorelan tulleen 
hänen viereensä. Joensuu myöntyi Vuo relan muistikuvaan; Joensuun haastattelu 11.10.1999; Vuorelan haastattelu 
11.10.1999; Heikkilä 1980, 225–226; Uusi-Rauva 2000, 108. Piispa ei muutenkaan olisi ollut juttutuulella, sillä 
tohtori Sigfrid Sirenius oli loukannut häntä esitelmässään; Kulhia 2008a, 91.

72 KA SosM LST Aa 19 1942/ 240, päätös 27.3.1942; Aa 20 1943/179, päätös 13.3.1943 32253/980 -44. Anomus oli 
lähetetty 28.1.1944; Kulhia 2008a, 91.

73 TKLA TKL jtk 21.4.1945 § 4; Matti Joensuun haastattelu 11.10.1999; TKL vk 1943–1947; Joensuu 1994, 100–107; 
AL 4.9.1945. J.N. Lehtinen nousi varasijalta kaupunginvaltuustoon Olga Lavoniuksen (Edistyspuolue) muutettua 
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Jo talvisodan jälkeen Tampereelle oli tullut yli 7 000 siirtolaista, vaikka kaupun-
ki ei ol lut kaan näiden kaikkien siirtolaisten asutuspaikka. Kaupungista oli tu hou tu nut 
pommituksissa 3 000 asuinhuonetta, joten jo kantaväestöllä oli pulaa asuin si jas ta. Kau-
punkilähetys järjesti siirtolaisille ti la päis ma joitusta sekä erilaisia har taus  tilaisuuksia 
ja jopa rippikouluja. Jatkosodan ai ka na Tampereella oli myös sa doit tain inkeriläisiä, 
jotka olivat tulleet sak sa lais ten miehittämiltä vanhan In ke rinmaan alueilta Leningradin 
lähettyviltä Neu vos toliitosta. Heillä oli voimakas tar ve kokoontua keskenään ja kuul la 
kris til li ses tä uskosta. Kau pun ki lä he tys tarjosi heil le sunnuntaisin Puisto-Em mauksen 
ko kous salin, jossa oli joka ker ta myös hartaus hetki. Toiminta kytkeytyi Inkerin Liitto 
ry:n työhön. Liitolla oli opinto kerho toimintaa Kaupunkilähetyksen yhteydessä. Inke-
rin Kerholla oli myös nuori so kokouksia ja Topi Tarkka Ahjolasta osallistui näiden toi-
mintaan, kuten Elma Nal linmaakin. Toiminnan henki oli isänmaallista ja kristillistä.

Erityisesti Kau pun kilähetyksen johtaja Matti Joensuu tuli ikään kuin in ke riläisten 
pa piksi. Hän kastoi heidän lapsiaan ja piti rippikoulunkin. Yksi in ke ri läis ryh mä ko-
koontui Joensuun perheen kodissa, jossa inkeriläinen sisaruspari oli ol lut aut tamassa 
kotitöissä. Viimeisessä ko koon tu mi ses sa ennen in keriläisten siir tä mis tä takaisin Neu-
vostoliittoon Joensuut kertoivat heille ris ti vän sä vasta syntyneen lap sen sa Päivi In ke-
rik si sii nä toivossa, että inkeriläisten yö kääntyisi vielä päi väksi.

Joitakin inkeriläispareja Joen suu myös vihki, mut ta ta val laan lait to mas ti, sil lä pa-
ko lai sina heillä ei ollut tietenkään väes tö re kis te ri pa pe rei ta. Väli rau han jäl keen syksyl-
lä 1944 Neuvos to lii ton johtama val von ta komissio al koi pai nostaa kaik  kia Neu vos to-
lii ton kansalaisia pa laa maan ko ti maa hansa. Joen suun myö hem min saa mien tie to jen ja 
inkeriläistutkimusten mu kaan inkeriläisten tun te ma pel ko ja epä luu lo pa luu ta kohtaan 
eivät osoittautuneet tur hiksi – suurin osa heistä vie tiin vuo denvaihteessa 1944–1945 
järjestetyissä kul je tuk sissa muual le kuin ko ti seu duil leen. Tähän oli syynä neu vos to vi-
ran omaisten näkemys in ke ri läisten po liit ti ses ta epä luotettavuudesta. 

Kaupunkilähetys reagoi sodanjälkeiseen hätään2.2. 

Sosiaalinen innovaatio: avioliittoneuvonta2.2.1. 

Avioliittoneuvonnan alun todetaan usein tutkimuksissa liittyväksi aseveli pappi-
toimintaan, uuskansankirkollisuuteen, uuteen sosiaaliseen vastuuseen ja uusien toi-
mintojen vyöryyn kirkon sodanjälkeisissä työmuodoissa. Nämä kontribuutiot näyttä-
vät sopivan hyvin avioliittoneuvontaan, varsinkin kun ne kaikki niputetaan yhteen. 
Toteuttajajoukoksi nimetään asevelipapit ja heidät helposti katsotaan yhtenäisesti ajat-
televiksi ja toimiviksi. Esimerkiksi Matti Joensuu ei koskaan ollut rintamalla, vaan 

pois. Kulhia 2008a, 92. Jalkasella ei ollut vakituista virkaa seurakunnassa. 
74 TKLA Kirjeenvaihto −1968-kansio Inkerin Liiton kirjeenvaihto; Joensuu 1994, 86–87; Sihvo 2000, 139.
75 Joensuu 1994, 86–87; Sihvo 2000, 139; Kulhia 2008a, 100.
76 Joensuu 1994, 86–87; Sihvo 2000, 146, 186, 280; Kulhia 2008a, 100.
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vietti asepalvelusaikansa kotonaan toipilaana ja sairaaloissa sekä potilaana että sai-
raalapappina. Vuonna 1943 hän siirtyi Tampereen Kau punki lä he tyksen palvelukseen. 
Avioliittoneuvonnan synnystä Tampereella ei ole kuitenkaan olemassa akateemista 
erityistutkimusta ja sen tuottamia johtopäätöksiä.

Siitä, miten avioliittoneuvonta jatkui ja kasvoi sen alettua myös Helsingissä, tiede-
tään jo jonkin verran enemmän. Toimijat olivat tunnistettavasti rintamalla olleita ase-
velipappeja ja toimintaa jatkettiin pääosin Matti Joensuun kehittämällä metodilla.

Hyödyllisiä keksintöjä nimitetään toisinaan innovaatioiksi. Aiheen teoretisoinnin 
aloitti Joseph Schumpeter jo vuonna 1912. Hän tulkitsi keksintöjen elinkelpoisuutta 
niiden välisissä evoluutiotaisteluissa, joiden vaiheita olivat inventio (keksintö), in-
novaatio (edellisen toteuttamiskelpoinen versio) ja diffuusio (tuotteen levittäminen 
markkinoille).

Kansalaisjärjestöjen tuottamat sosiaaliset innovaatiot ovat useimmiten uudistuksia 
ja aloitteita, joiden toimeenpano ja julkituominen katsotaan järjestötoiminnan suurim-
maksi merkitykseksi sosiaali- ja terveystyössä. Järjestöjen asiantuntemusta käytetään 
julkishallinnossa luotaessa uusia toiminta- ja ratkaisumalleja. 1940- luvulla oli tilaa 
kansalaisjärjestöjen innovatiiviselle toiminnalle, sillä normiohjaus oli vasta kehitty-
mässä.

Sosiaaliseksi innovaatiot ovat Hämäläisen ja Heiskalan mukaan regulatiivisiin, 
poliittisiin ja organisatorisiin rakenteisiin liittyviä muutoksia, jotka parantavat yhteis-
kunnan suorituskykyä. Nämä tutkijat katsovat sosiaalisten innovaatioiden syntyvän 
vain kollektiivisten oppimisprosessien ja kulttuuristen rakenteiden uudistumisen kaut-
ta. Edellä mainittujen ilmiöiden taustalla olisivat yleensä yhteiskunnan toimintaympä-
ristössä tapahtuneet muutokset ja toimintaan liittyvien ongelmien kasautuminen.

Vuonna 1944 oli havahduttu sota-avioliittojen heikkoihin perustuksiin. Parit olivat 
tavanneet mahdollisesti vain muutaman kerran. Naimisiinmenoa tukevat taloudelliset 
ja sosiaaliset edut kannustivat hakeutumaan nopeasti vihille. Mainittujen etuuksien 
merkityksestä voi kertoa se, että esimerkiksi Tampereella joulukuu oli useana sota-
vuonna suosituin vihkimiskuukausi. Muutenkin oli epävarmaa, miten sodassa kullekin 
käy, joten moni päätti tarttua hetkeen, ”carpe diem”.

Maaliskuussa 1944 järjestettiin radio-ohjelma, jossa puitiin sota-avioliittojen on-
gelmia ja mahdollisia ratkaisuja niihin. Keskustelijoina olivat muiden muassa Ase-
velipappien puheenjohtaja, pastori Erkki Niinivaara, Puolustusvoimien kirkollisasiain 

77 TKL vk 1943; Joensuu 1994, 52, 61−67, 69−76; Heikkilä 1980, 228, 233; Satka 1994a, 309; Vrt.Viika 1994, 13−19; 
Ahola 1996, 30−31; Ahola 2004, 430−431. Ahola toteaa Joensuun kuuluneen asevelipappien sukupolveen; Kulhia 
2008a, 7.

78 Viika 1994, 19−35; Ahola 2004, 430−431.
79 Saari 2008, 76−78. Myöhemmin yhdysvaltalainen sosiologi ja innovaatioteoreetikko Arthur Stinchcombe kehitti 

innovaatioista kuusi pienempää osateoriaa. Molemmat tutkijat sovelsivat teorioitaan lähinnä teknisiin innovaatioihin 
ja siksi niiden soveltaminen sosiaalisiin innovaatioihin on vain viitteellistä.

80 Möttönen & Niemelä 2008, 221.
81 Hämäläinen & Heiskala 2004, 48; Kulhia 2009b. Tässä artikkelissa on tutkittu Heiskalan ja Hämäläisen kaavion 

selitysvoimaa avioliittoneuvontatyön osalta.
82 Treen til. vuosikirja 1948, 36; Kmaa 28.1.1944. Kirjoittaja A.E.J (okipii); Kmaa 14.3.1944. Mainos kirjasta Antti 

solmii sota-avioliiton; Kmaa 26.5.1944 Sepän (Verneri Louhivuori) pakina: Sota-avioliitot; kts. Heikkilä 1980, 197.
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osaston päällikkö, rovasti Johannes Sillanpää, helsinkiläispastorit Heimer Virkkunen 
ja Armas Salmenkivi. Uutena ilmiönä Aseveljien Liitto ja asevelinaiset toivat syksyllä 
idean henkisellä puolella täydennetyistä morsius kursseista. Näiden oli tarkoitus toi-
mia ongelmia ennaltaehkäisevänä koulutuksina. Kursseja suunniteltiin järjestettäväksi 
yhteistyössä kotitaloudellisten järjestöjen kanssa, jotka olivat pitäneet aiemmin vain 
kotitalouteen liittyviin kysymyksiin keskittyneitä morsiuskursseja.

Juuri sodan päättyessä oli avioliittoneuvonnalle olemassa todellinen sosiaalinen 
tilaus. So ta vuosina oli solmittu suuri määrä pika-avioliittoja, joista osa kirjeenvaihdon 
tai ly hy en lomatuttavuuden pohjalta. Tosin Tampereella vuosittain solmittujen avio-
liittojen kokonaismäärä ei noussut paljoakaan, vaihdellen 979:n (1939), 996:n (1944) 
ja 1236:n (1945) välillä. Syksyllä 1944 alkoivat joukkokotiuttamiset ja pa ri suhteet 
jou tui vat kohtaamaan arkipäivän. Hävitty, hermoja raastanut sota ja si vii lielämästä 
vie raan tumisen kokemus yhdistettynä työttömyyteen, asuntopulaan ja suu riin odo-
tuk siin parisuhdetta kohtaan oli liikaa monelle. Avioerojen määrä nou si hetkessä mo-
nin kertaiseksi verrattuna sotia edeltäneeseen aikaan. Valta kun nal li ses ti verrattaessa 
esimerkiksi vuosina 1938 ja 1944 solmittuja avioliittoja ja niiden purkaantumisia lä-
him män kahden vuoden sisällä, avioeroja oli vuoden 1938 liitoissa noin 1,6 promillea 
ja vuoden 1944 liitoissa 18,8 promillea. Tam pe reel la oli tullut vuon na 1939 yhteensä 
67 avio eroa, mutta vuonna 1944 jo 175 ja seu raavana vuon na peräti 329. Avioitumi-
sen suosiminen johti toisaalta siihen, että aviottomina syntyneiden lasten osuus putosi 
esimerkiksi Tampereella vuoden 1940 tilastojen mukaan 13,8 %:sta 7,2 %:iin vuoteen 
1946 mennessä.

Sota-avioliitot purkaantuivat herkästi. Tampereen raastuvanoikeudessa marraskuun 
puoleenväliin mennessä vuonna 1944 puretuista avioliitoista kolmannes oli alkanut 
30.11.1939 jälkeen. Avio-ongelmia ei ollut vain sota-aikana vihityillä, vaan avioerot 
olivat muutenkin sota-aikana vahvasti kasvava trendi. Perheiden hajoamisen katsot-
tiin olevan myös todellinen uhka armeijan kestävyydelle. Ongelma oli tiedossa myös 
kirkossa. Vuonna 1944 piispa Eino Sormunen kirjoitti kirjan Avioliitto ja asevelipapit 
julkaisivat Armas Antilan kirjoittaman kirjan Antti solmii sota-avioliiton.

Kotimaa-lehdessä ilmestyi tammikuussa 1944 Rauman kirkkoherran, rovasti A. E. 
Jokipiin kirjoitus Avioliitto nykytilanteessa, jossa tuotiin esille avioliiton olevan pe-
riaatteessa yhteiskunnan asia, mutta osaltaan myös kirkon asia. Kirjoittaja toi esille 
kirkon työkalun, sielunhoidon. Samalla hän totesi työn määrän niin valtavaksi, että sii-
hen tarvittaisiin ratkaisevasti lisää työvoimaa. Helmikuussa 1944 ilmestyi saman kir-
joittajan artikkeli Riitaiset kodit. Siinä todettiin avio-ongelmissa auttamisen kuuluvan 
kirkkolain mukaan papiston sielunhoidollisiin tehtäviin. Kirjoittaja tunnusti tehtävän 
vaativan siinä määrin hienotunteisuutta ja elämänviisautta, ettei jokaisesta papista ole 

83 Kohonen 1953, 406, 469, 487−488, 549; Kmaa 31.3.1944; Kmaa 15.9.1944.
84 Treen til. vuosikirja 1948, 33, 37; Haavio-Mannila 1993, 316, 328–330; Viika 1994, 15–17; Kulhia 2008a, 101.
85 Antila 1944; Kmaa 14.3.1944; Kmaa 31.3.1944 Taustana kansakunnan ja armeijan murtumattomalle voimalle horju-

maton aviouskollisuus; Kmaa 7.4.1944; Kmaa 30.6.1944; Kmaa 21.11.1944; Sormunen 1944.
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auttamaan aviollisissa riidoissa. Kirjoituksessa vaadittiin kirkkoa ryhtymään toimen-
piteisiin avio-ongelmista kärsivien hyväksi.

Kirkko tiedosti avioliittojen ongelmat ja sen piirissä asiaa pohdittiin. Mitään eri-
tyistä viisasten kiveä ei tuntunut löytyvän, mutta oli tuotu julki perheiden sovittelun 
vanhastaan olleen pappien sielunhoitotyön osa-alue jopa kirkkolain perusteella.

Ihmiset kääntyivät monine huolineen myös Kaupunkilähetyksen papin puo leen. 
Mat ti Joensuu aloitti avioliittoneuvonnan jo kesällä 1944. Tällöin häneen otti yhteyttä 
nainen, joka oli tullut raskaaksi ti la päis suh tees ta ja pelkäsi avioliittonsa rikkoontuvan. 
Nainen pelkäsi myös kirjoittaa asiasta mie helleen rin ta malle, sillä arveli tä män mene-
vän järkytyksestä ”tykin ruuaksi”. Ko vien tais te luiden vuoksi mie hel lä oli lomakielto, 
mutta Joensuu onnistui kovien pon nis te lui den jälkeen saa maan miehen komennuksel-
le Tampereelle. Joen suun on nistui saa da tragedia päättymään onnellisesti. Samoihin 
aikoihin hä nen eteensä tu li mui ta kin vastaavia, var sin vai kei ta parisuhdetapauksia. 
Joensuu on kertonut Suo men Tri koon erään työ mie hen an ta neen tahattomasti hänelle 
esi tys listan Kau pun ki lä he tyk sen tu le vis ta toi mista purkaessaan elä mänsä huo lia. Mies 
kertoi ole van sa al ko ho li soi tu mas sa, minkä ta kia potkut uh kasivat työ maal la, ja vai mo 
oli val mis hakemaan avio eroa. Tus kas tu nut mies oli lu van nut it sel leen: ”Ru pean vaik-
ka us ko vai sek si, jos täs  tä selviän!” Näin Joensuu sai kolme tehtävää: ryh tyä työs ken-
te le mään teol li suus väen parissa, aut ta maan päihdeongelmaisia ja vai keuk sis sa olevia 
a vio pa reja.

Joensuun kohtaama työmies ja muut hänen kaltaisensa yh tey denottajat, monet 
rin tamamiesten nuorista perheistä tai heidän läheisiään, sai vat hänet pohtimaan aut-
tamiskeinoja. Joensuu koki tehtävien tulleen hänelle en ke lien kautta ja hänen saa neen 
myös näihin tehtäviin tarvittavan uskon. Joensuu neuvotteli keinoista ensin Kaupunki-
lähetyksen puheenjohtajan J. N. Lehtisen kanssa. Hänelle Joensuu kertoi kierrelleensä 
erityisesti huo les tu nei den ap pi van hempien antamien vihjeiden pe rus teel la kau pun gil la 
ja käy neen sä muina mie hi nä taloon muka tutustuakseen ta lon  vä keen ja siten päässyt 
vai keuk sis sa olevien avioparien puheille. Tämän kal tai nen, hieman vie kas per hei den 

pu hut taminen tuntui hänestä kuitenkin epä-
rehel li seltä. Joensuu pää tyi Leh ti sen kans sa 
laittamaan Aamulehteen ilmoituksen, jon ka 
perusteella ih mi set itse voi si vat reilusti ottaa 
yhteyttä Kaupunkilähetyksen pap piin.

Kuuluisa pikkuilmoitus ilmestyi 
19.11.1944 Aamulehdessä. Se oli sijoitettu 
”Avioerot halvalla” -osastoon osuakseen eron 
partaalla olevien silmiin.

86 Kmaa 28.1.1944, kirjoittaja A.E.J (okipii); Kmaa 4.2.1944 Kirjoittaja Frater Erhard (Aapeli Erhard Jokipii); Kohonen 
1953 294; Heikkilä 1980, 200.

87 Antikainen 2006b, 133−134.
88 Joensuun haastattelu 11.10.1999; Joensuu 1994, 87–89; Kulhia 2008a, 101.
89 Joensuun haastattelu 11.10.1999; Joensuu 1994, 87–90; Kulhia 2008a, 102.
90 AL 19.11.1944.
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Kahtena seuraavana päivänä tulikin viisi yhteydenottoa ja kolmessa viikossa Joen-
suu oli käynyt jo yhteensä 18 neuvottelua kymmenen avioeroa harkitsevan pa rin 
kanssa. Pystyäkseen pitämään pariskuntien kanssa käymänsä kes kus te lut hallinnas-
saan Joensuu alkoi ylläpitää näistä kortistoa. Joensuu ja Leh ti nen ker toivat uudesta 
työmuodosta Kaupunkilähetyksen joh to kun nal le vasta pari viikkoa lehti-ilmoituksen 
ilmestymisen jälkeen 9.12.1944. Sa man tien johtokunta ym mär si asian suuruusluokan 
ja mer ki tyk sen. Heti pää tet tiin mahdollisuuksien mukaan ot taa toinenkin pappi pal ve-
luk seen, jotta Matti Joen suu voisi keskittyä pää toi mi sesti avioliittotyöhön. Tosin tätä 
var ten Joen suun tu lisi hankkia jostakin rahat yh den papin palkkaukseen, joten Kau-
punkilähetyksen johtokunnan tuki oli lähinnä työ muodon hyväksyminen yhdistyksen 
toimialaksi.

Tammikuussa palkattiin kymmenestä tarjokkaasta pastori Reino Rantalaiho Kau-
pun kilähetykseen, erityisesti nuorisopapin toimeen. Rantalaiho oli toiminut muuan 
muassa setlementtitoiminnassa ja sotilaspappina rintamalla. Joen suu oli saanut ra-
hoi tuk seen hyviä vinkkejä Olavi Vuorelalta soitettuaan jäl leen Viljakkalan pap pi laan. 
”Me ne fabriköörien luo!”, Vuorela oli kehottanut. Samoin Setlementti Ah jo lan johtaja 
Topi Tarkka oli neuvonut häntä kerjäämään teh tai li joilta rahaa hy vään ja kan na tet-
tavaan toimintaan. Tosin Tarkka oli varoittanut, et tei Joensuu me ni si Lauri Haar lalle, 
sieltä hänet ajettaisiin ulos viidessä minuutissa. Kier ret ty ään vii kon teh tais sa Joensuu 
oli saanut vuoden palkkarahat kokoon.

Joensuu päätti kuitenkin mennä Haarlalle, sillä hänen mielestään ei olisi iso va-
hin ko, vaikka hänet ajettaisiin ulos. Hän onnistui pääsemään Haarlan pää kont to rissa 
toi mi tusjohtaja Haarlan puheille kertomaan, mistä on kysymys. Haar la iski nyr kin 
pöytään ja kar jah ti: ”Perkele, kerrankin pappi on oikealla asial la! Kassa, kir joittakaa 
Kau pun ki lä he tykselle 5 000 markan shekki!” Näin oli han kit tu kuu kau den pa pin palk-
ka avio liit toneuvontaan viidessä minuutissa. Haar lan lau se siitä, et tä työ avio liit to jen 
pe las tamiseksi oli oikealla asialla olemista, jäi Joensuun mieleen roh kaisemaan vai-
keuk sien kin yli.

Joensuu ei ollut toi mi nut yksin, vaan häntä ja muita neuvojia konsultoivat psy-
kiat riksi erikoistuva Reino Huttunen Pitkänniemen mielisairaalasta se kä va ra tuo mari 
J. N. Lehtinen. Tarkka oli antanut Joensuulle vinkin Hut tu ses ta, ja Leh tinen oli ollut 
Joensuun tukena heti alusta alkaen johtokunnan jä se nen, myö hemmin puheenjohtajan 
ja ko keneen lakimiehen roolissa. Nä mä oli vat  tar peen, sillä osaa autettavista vai va sivat 
vaikeat päihde- tai psy kiat riset on gel mat, jotka vaativat ohjausta toi sen lai seen hoitoon 
tai avun ha ke mi seen. Tästä tuli pysyvä käytäntö perheneuvontatyön menetelmään. Pas-
torit Reino Rantalaiho, Topi Tark ka, Kalervo Korpinen ja Otso Kian to olivat myös 
ot ta neet joitakin pareja hoi taak seen. Ra hoi tusta oli saatu Tam pe reen seu ra kun nilta 30 
000 markkaa ja kau pungilta 20 000 markkaa kesken talousarviovuoden. Kaupunki oli 

91 TKLA TKL jtk 9.12.1944 § 3; Joensuun haastattelu 11.10.1999; Kulhia 2008a, 102−103.
92 TKLA TKL jtk 22.12.1944 § 2; TKLA TKL jtk 20.1.1945 § 3; Joensuun haastattelu 11.10.1999; Joensuu 1994, 

90–91; Kulhia 2008a, 103; Lappalainen 2008, 47−48, 51–52, 200.
93 TKLA TKL jtk 20.1.1945 § 3; Joensuu 1994, 91–92; Joensuun haastattelu 11.10.1999; Kulhia 2008a, 103.
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asettanut tukensa ehdoksi sen, että myös seurakunnilta tulee saada tällaiseen työhön 
vähintään saman verran tukea. Näiden lisäksi eri teh das lai tok silta saatiin 23 000 mark-
kaa.

Ensimmäisenä täytenä avioliittoneuvonnan vuotena 1945 Kaupunkilähetys oli ol-
lut kos ke tuk sis sa noin 110 pariskunnan kanssa. Nämä olivat huomattava osa tampe-
relaisista eroa har kitsevista pareista, sillä tuona vuonna eroon päätyi noin 329 paria. 
Kes kus te lui ta käytiin satoja – monien parien kans sa kes kus te ltiin useita kuu kau sia. 
Apua tarvinneita oli kaikista yh teis kun ta luo kis ta, mutta enemmistö oli työ väes töä. Oli 
havaittu, etteivät edes kirkosta vie raan tu neet  epäröineet hakea avio-ongelmiinsa apua 
papilta. Ensi arvio vuo den työn jäl keen oli, että joka neljäs pari oli tullut pysyvästi au-
tetuksi. Hel sin gis sä oli kuul tu Joen suun kokeilusta, ja hänet sekä psykiatri Reino Hut-
tunen pyydettiin jo joulukuussa 1944 ker to maan ko ke muk sistaan. Helsingissä neuvot-
te luissa olivat mukana pastorit Martti Simo joki, Kusti Kor honen ja Aar ne Siirala, joka 
oli Joensuun hyvä perheystävä. Saman lai nen toiminta käynnistettiin no peasti pääkau-
pungissa. Helsingin avio liitto neu von nan ”Älkää ottako avioeroa!” -il moitus ilmestyi 
21.1.1945 Uu des sa Suo messa, Hel singin Sanomissa, Suomen So siali demo kraa tis sa ja 
Va paas sa Sanassa. Hel sin gin toiminnan taus tayhteisöksi tulivat Asevelipapit ry:n pe-
rus ta ma Kristillinen Pal velukeskus, joka oli siirretty Suo men Kirkon Seu ra kun ta työn 
Keskusliiton (SKSK) toimintaelimeksi. Joensuusta ja hänen toimintatapansa leviämi-
sestä Helsinkiin kerrottiin heti Vartijan vuoden 1945 ensimmäisessä numerossa.  

Jo alkuvuonna 1945 toiminnan liittymäkohdista ja luonteesta tehtiin analyysi. Var-
tijassa kirjoitettiin, että kyse ei ollut vain yrityksestä auttaa hädässä, mihin ihmiset 
ovat sota-avioliitoissaan joutuneet, vaan se oli vastuuta, jonka lopulta täytyi murtautua 
esiin. Kirjoittajan mukaan tämä toiminta edusti vastuuta, joka etsi uusia tapoja auttaa 
vanhassa asiassa, jonka tuhot olivat käyneet yhä raskaammiksi. Lisäksi arveltiin sodan 
antaneen välttämättömän sysäyksen yrittää antaa tätä apua lähimmäiselle. Kirjoituk-
sesta ilmeni, että kirjoittaja oli yksi Helsingissä toimintaan osallistuneista papeista.

Joensuu otti menetelmäksi ottaa ihmiset vastaan kotonaan, joskus pa ris kun tien 
omissakin kodeissa. Häntä ärsytti sana avioliittoneuvonta. Hän oli itse ollut nai mi sis sa 
vasta kaksi ja puoli vuotta, eikä kokenut sanan edes kuvaavan toi min nan luon net ta, 
saati itseään neuvojaksi. Usein Joensuu oli pa ris kun taa odottaessa pe lois saan ja tois-
teli mielessään Salomon rukousta: ”Herra, mi nä olen kuin pieni poi ka, anna minulle 
viisautta”. Joensuu halusi ta va ta molemmat puo li sot ja hän saat toi seisoskella teh-
taan portilla saadakseen pu hu tel la toista osa puol ta. Hänellä oli tuntomerkit ja oikean 
miehen havaittuaan lyöt täy tyi tämän seu raan. Joskus mie hen tavoittaakseen Joensuu 
otti selvää, mil loin mies olisi yk sin kotona. Täl löin hän meni soittamaan ovikelloa ja 
esitti ha lua van sa keskustella asi as ta, jos mie helle vain sopisi. Miehet olivat tästä niin 
häm men ty neitä, että pääs ti vät pas to rin kotiinsa ja niin keskustelut saatiin alkuun. Kun 

94 TSA TO Cc:13 kv 18.5.1945 § 14 ja liitteet 41 ja 42; TKL vk:t 1945–1946;  Joensuu 1994, 92–93; Joensuun haastat-
telu 11.10.1999; Kulhia 2008a, 103.

95 TKL vk 1945; Joensuu 1994, 84–86, 111; Vja 1/1945, 31; Satka 1994a, 309; Viika 1994, 19; Kulhia 2008a, 104; vrt. 
Antikainen 2006b, 133.

96 Vja 2/1945, 78−79.
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Joen suu ja muut avio liit totyötä teh neet vaihtoivat ko ke muk siaan, havaittiin yh tey den-
ot to taidon mer ki tys.

Työssä kohdattiin pian uusi ongelma. Apua tarvitsevia aviopareja kääntyi Kau pun-
kilähetyksen puoleen niin paljon, ettei heitä kaikkia voitu auttaa. Pastori Heik ki Meri-
maa tuli Kaupunkilähetyksen palvelukseen keväällä 1946. Merimaa oli tästä eteenpäin 
pääasiassa avio  liit to neu von ta työs sä ja käytti vain mur to-osan työ ajastaan poikatyön 
johtamiseen. Vuonna 1946 avioerojen määrä Tampereella las ki 15 %:ia eli vähennystä 
oli 48 paria. Kaupunkilähetyksen avioliittoneuvonnassa oli mukana tuolloin 160 paria, 
joista noin 40 tuli pysyvään sovintoon. Tästä voisi pää tellä tämän työmuodon leikan-
neen avioerotilastoja merkittävästi, tosin siihen vai kutti varmasti moni muukin syy, 
kuten yleinen olojen vakiintuminen.  

Avioliittotyössä ei haluttu vain hoitaa vaikeuksia, vaan aloitettiin myös en nal ta-
ehkäisevä työ. Aluksi oli käyty muiden järjestöjen tilaisuuksissa pu hu mas sa, mut ta 
vuonna 1948 Kaupunkilähetys järjesti kahdesti avioliittoa kä sit te le vän kurs sin, lähinnä 
kuulutuspareille. Kursseilla oli pappeja, lääkäreitä ja juristeja pu hu mas sa. Molemmilla 
kerroilla yleisöä oli salin täydeltä. Kun Väestöliitto aloitti Tampereella oman avio-
liittoneuvonnan vuonna 1948, ryhtyi Kaupunkilähetys yhteistyöhön näiden lääkärien 
kanssa.

Matti Joensuu tiedettiin yleisesti uusimuotoisen avioliittoneuvonnan aloittajak-
si, mutta koska hän oli vielä kovin nuori, hänellä oli matkaa valtakunnalliseksi vai-
kuttajaksi. Joensuuta oli kaavailtu vuoden 1945 kirkkopäiville Helsinkiin pitämään 
7.4.1945 puheenvuoro ”Kirkkomme polttavimmat työkysymykset”-ti lai suu teen ai-
heesta ”Avioerot”. Lopullisesta ohjelmasta Joensuu oli pudotettu pois ja tilalla oli aihe 
”Kirkon työn suunnitelmallisuus ja ajankohtaisuus”, puhujina majuri Niilo Simojoki 
ja rovasti A. E. Jokipii. Samalla ohjelmasta oli yliviivattu myös Kusti Korhosen ja Irja 
Kilpeläisen puheenvuorot sekä Erkki Niinivaaran esittämäksi aiottu filmi. Joensuu ei 
osallistunut lopulta ollenkaan kirkkopäiville, vaan Kaupunkilähetyksen työtekijöistä 
siellä oli ainoastaan diakonissa Selma Valtonen.

Pappisliitto ja SKSK järjestivät yhdessä Porvoon naisopistolla pappien virkistys- 
ja opintopäivät heinäkuussa 1945. Siellä oli huomattu ottaa ohjelmaan aihe ”Pappi 
ja avioliiton kriisi” ja Matti Joensuu oli kutsuttu puhujaksi. Kun ohjelma tarkentui, 
aiheen alustajaksi olikin vaihtunut teologian tohtori Osmo Alaja. Mikään Joensuun toi-
minnassa ei viitannut siihen, että hän olisi itse arastellut tulla pu humaan äärimmäisen 
tärkeäksi kokemastaan työmuodosta, jonka pioneeri hän oli. Ilmeisesti häntä ei vielä 
arvostettu riittävästi alan asiantuntijana hänen SKSK:ssa toimivan nuoren pappisystä-
väpiirinsä ulkopuolella.

97 Joensuu 1994, 94–95.
98 TKL vk:t 1946 ja vk 1947; Treen til. vuosikirja 1948, 33; Kulhia 2008a, 104−105.
99 TKL vk 1947 ja vk 1948. Kuulutuspareille alettiin vuonna 1955 jakaa Joensuun kirjoittamaa ja SKSK:n kustantamaa 

32-sivuista ”Luottamuksellisesti kuulutuspareille”-vihkosta; Kulhia 2008a, 105.
100 KA SKSKA Kirkkopäivät 1943−1949 kansio 191 Kirkkopäivät Helsingissä 1945, Kolmannettoista Kirkkopäivät 

Helsingissä 6.−8.4.1945, tämän julkaisun ennakkotilaajat, osanottajaluettelo, ohjelmaluonnokset; Kmaa 28.3.1945.
101 Vja 4/1945, 161; Vja 5−6/1945, 224; Kohonen 1953, 219. Alaja oli väitellyt tohtoriksi Tertullianuksen pyhityskäsityk-

sestä vuonna 1944.
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Kotkan kirkkopäiville 4.−6.1.1949 suunniteltiin jälleen Joensuuta puhu maan ai-
heesta ”Rikkinäiset avioliitot”. Tällä kertaa hän pääsi vielä kolmanteen ohjelmaluon-
nokseen asti. Kirkkopäivillä puhui tuolla kohtaa ohjelmaa lopulta asessori Lauri Apa-
jalahti aiheesta ”Seurakunnat työhön kotien hyväksi”. Apajalahti kannatti puheessaan 
kristillistä avioliittoneuvontaa ja suositti sen ottamista käyttöön mahdollisimman mo-
nessa seurakunnassa. Samoin hän katsoi evankelioimistyön sekä koti- ja kortteliseuro-
jen auttavan perheitä kristillisen elämän pariin. Yleis keskustelu tilaisuudessa keskittyi 
miesten evankelioimiseen ja kortteli seu roihin avioliittoneuvonnan sijaan. Kaupunkilä-
hetyksestä ei ollut ketään osan ot tajaa näillä kirkkopäivillä.

Tämän jälkeen Joensuun asema muuttui. Avioliittoneuvonta alkoi etabloitua yhteis-
kuntaan ja kirkkoon. Sosiaalialan ammattijulkaisu Huoltaja kirjoitti työstä artikkelin 
vuonna 1948. Työ oli kasvanut Suomen Kirkon Seurakuntatyön Keskusliiton (SKSK) 
yhteydessä toimivassa Kristillisessä Palveluskeskuksessa ja Helsingin seurakunnat oli-
vat perustamassa avioliitto neuvonnalle sinne omaa palveluyksikköä. Samaan aikaan 
kirkolliskokouksen kautta tulleesta pyynnöstä laajennettu piispainkokous perusti toi-
mikunnan selvittämään mahdollisia toimenpiteitä kokonaiskirkon tasolla avioliittojen 
pelastamiseksi. Matti Joensuu kutsuttiin toimikunnan jäseneksi. SKSK:n pääsihteeri 
Toivo Laitinen otti Joensuuhun yhteyttä ja tarjosi johtajan paikkaa tulevassa SKSK:n 
avioliittoneuvonnan yksikössä. Joensuun henkilökohtaisessa elämässä kiinnostus Hel-
sinkiä kohtaan kasvoi, sillä hänen puolisonsa hammaslääkäriopinnot olisivat päässeet 
siellä seuraavaan vaiheeseen. Hän lähti Helsinkiin ja otti vastaan tarjotun tehtävän.

Seuraavana vuonna Tampereen seurakunnat aloittivat pienimuotoisen avio liit to-
neuvonnan. Seurakuntien päättäjät katsoivat paremmaksi sen, että suurta arvostusta 
saanut avioliittoneuvonta olisi seurakuntien omaa työtä, kun sitä kerran kuitenkin jou-
dutaan rahoittamaan. Työtä haluttiin valvoa ja vaikuttaa siihen. Lisäksi sitä ei haluttu 
tehtävän siinä laajuudessa kuin Kaupunkilähetyksessä, vaan saman työntekijän tulisi 
samaan aikaan ehtiä tehdä myös teollisuustyötä ja johtaa seurakuntien diakoniatyö-
tä sosiaalipappina. Tästä syystä seurakunnat lopettivat Kaupunkilähetyksen avio liit-
to työn taloudellisen tuen. Kau pun ki lä he tys piti tosin vielä omaa perhe neu von taansa 
het ken aikaa seurakunnan työn rin nalla, sillä kau punki oli myöntänyt sii hen 65 000 
markan toiminta-avustuksen ky seiselle vuo delle. Kaupunkilähetyksellä oli suuria vai-
keuksia saada ulkomaisten kirkkojen avustuksia, sillä katsottiin Tampereen varakkai-
den seurakuntien ensisijaisesti olevan velvollisia avustamiseen. Seurakunnissa ei tultu 
ajatelleeksi, että tällä ratkaisulla niin teollisuuden kuin kaupunginkin mittavat avus-
tukset jäivät pois ja koska seurakunnat eivät itse raskineet panostaa rahallisesti yhtä 
paljon kuin työ oli vienyt ennen, se tulisi kärsimään resurssien puutteesta.

Joensuu loi uudessa tehtävässään itselleen agendan. Siinä hän asetti tavoitteekseen 
paikallisen työn edistämisen lisäksi levittää työ yli koko Suomen. Tämä voisi toteutua 

102 KA SKSKA Kirkkopäivät 1943−1949 kansio 191 Kirkkopäivät Kuopiossa 1947, osanottajaluettelo, Kirkkopäivät 
Kotkassa 1949, ohjelmaluonnokset. 

103 Joensuu 1994, 104−106; Hja 1948, 303–304; Viika 1994, 24−30; Antikainen 2006b, 133−134.
104 TSA TO Cc 15 Treen evankelisluterilaisten seurakuntien yhteinen kv 28.12.1948 § 15 ja liitteet 45–46, 65; TKL vk 

1949; Joensuu 1994, 50–51; Kulhia 2008a, 105.
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verkostoitumalla niin neuvoloihin, synnytysklinikoihin, Väestöliittoon, lastensuojelu- 
ja huoltoviranomaisiin, tehtaiden sosiaalipäälliköihin ja työnjohtajiin. Hän ryhtyi vai-
kuttamaan erityisesti sanomalehtikirjoittelulla. Joensuu halusi jopa muuttaa lainsää-
däntöä tarvittaessa. Hän pääsi Kristillisen Sanomalehti toimiston kirjoittajaksi keväällä 
1949. Hänen kirjoituksensa käsittelivät kotien ja perheiden asioita.

Työn asenteellisista vastustajista oli yllättävin SKSK:ssa vaikuttanut asessori A. E. 
Jokipii, joka oli aiemmin tuonut esille työn tärkeyttä ja kuulumista kirkon sielunhoi-
don piiriin. Hänen mielestään kirkon pitäisi keskittyä uskonasioihin, johdattaa ihmiset 
miettimään hengellisiä. Jokipii oli päätynyt siihen, ettei kirkon tullut tavoitella avio-
liittoneuvoloita omaksi työmuodokseen, vaan jätettävä ne yhteiskunnan huolehditta-
viksi.

Joensuun metodin alkuperä ei ilmene hänen kirjoituksissaan, eikä hän edes muis-
telmissaan pystynyt tai halunnut kertoa, mistä hän sai vaikutteet. Joensuu oli pastoraa-
lityötään laatiessaan perehtynyt syvällisesti aikansa kotimaiseen kuin ulkomaiseenkin 
sielunhoidolliseen tutkimukseen ja kykeni esittämään niistä kriittisiä huomioita. Hän 
laati avioliittoneuvontatyössään jokaisesta tapauksesta kortin, johon hän teki merkintö-
jä ilmenneistä seikoista ja edistyksestä. Tämä oli peräisin sairaalamaailmasta. Hän otti 
tuekseen psykiatrin ja juristin. Työtapaan kuului useita istuntoja ja molemmat puolisot 
oli tarpeen kohdata työskentelyn edetessä. Joensuu ei niinkään neuvonut pariskuntia, 
vaan toimi ikään kuin puheenjohtajana prosessissa, jossa haettiin tietä eteenpäin.

Prosessiin kuului myös tietty puolueettomuus ja kumpikin osapuoli tuli hyväksyä 
sellaisena kuin oli. Myötäelettiin ihmisten kohtaloita, mutta pidettiin omat tunteet 
erossa kulloisestakin tilanteesta. Tätä jälkimmäistä Joensuu oli harjoitellut Viipurissa 
sotasairaalassa. Hän ei silloin vielä ymmärtänyt pitää etäisyyttä omien tunteittensa ja 
kuolevien potilaiden tuskien välillä, vaan sairastui itse puolessa vuodessa. Tätä omalla 
tavallaan ulkopuolisuutta Joensuu nimitti ammattimaiseksi asenteeksi.

Kun Joensuu myöhemmin tutustui Social Casework -menetelmään, tämä tuntui 
hänestä kovin tutulta. Menetelmää oli esitelty jo 1940-luvun alkupuolella sosiaalia-
lalla casework-nimellä, mutta se ei ollut vielä ollut käytössä Suomessa vuonna 1944. 
Tuona vuonna tosin ilmestyi teos A Functional Approach to Family Casework, jossa 
Robert Gomberg esitteli kokonaisvaltaisen perheen huomioon ottamisen niiden ongel-
mien hoidossa. Teoksessa esiteltiin tapauskertomuksia ja niiden hoidossa käytettyjä 
menetelmiä. Saattoi olla, että Joensuu oli lukenut tai kuullut menetelmästä, mutta ei 
jälkeenpäin osannut tai halunnut tunnistaa saaneensa idean jostain ulkopuoleltansa. 
Tutkimuksessa tosin ei ole löydetty Suomessa tuohon aikaan ilmestyneitä kirjoituksia 

105 KA SKSKA kansio 168 Kristillinen Sanomalehtitoimisto; Viika 1994, 31−32.
106 Joensuu 1994, 150; Kmaa 17.11.1950; Kmaa 21.11.1950; Kohonen 1953, 294. Jokipii oli työskennellyt myös setle-

menttityössä 1919–1926; Viika 1994, 30−31; Kulhia 2008a, 222. Jokipii oli TKL:n johtokunnan jäsen 1933–1935.
107 HMA TreTkli Hd Pastoraalityöt 1944 Matti Joensuu: Keuhkotautisten sielunhoito; Joensuu 1994, 93−94; Kmaa 

8.9.1944 Pitkäaikaisten potilaiden ”erikoinen maailma” kaipaa ymmärtämistä ja työ uusia aloitteita. Sielunhoitotyö 
keuhkotautiparantoloissa. Kirj. Matti Joensuu.

108 Joensuu 1994, 96−98. 
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casework-menetelmästä. Joensuuta ärsytti joka tapauksessa vanhan sielunhoitokoulu-
kunnan ja psykiatrian ammattikieli. Hän halusi ilmaista asioita omalla tavallaan.

Julkisella sektorilla eikä kirkolla instituutiona ollut muita käyttäytymismalleja kuin 
yksityinen sielunhoito, moraalinen närkästys ja yhteiskunnan puolella avioerojen kä-
sittely tuomioistuimissa. Suorituskyky oli heikko ja tulokset huonoja. Asiasta tuli pal-
jon palautetta varsinkin kirkollisissa piireissä ja lehdistössä. Valikoiva huomiokyky sai 
toiset havahtumaan tekemään jotain ja toiset tuudittautuivat toteamaan ihmisten vain 
vieraantuneen Jumalasta.

Papeilla ei ollut aiemmin tapana toimia yhteistyössä psykiatrien ja juristien kanssa 
tehdessään sielunhoitotyötä, vaan papit esiintyivät Jumalan Sanan haltijoina, puhujina 
ja ripittäjinä. Kirkossa oli ainainen pula rahasta ja vähäisistä pappisresursseista. Miten 
nämä tuli suunnata? Kirkollisveron nostaminen pappien ja sielunhoitajien palkkaa-
miseksi avioparien avuksi oli lähes ylikäymätön tehtävä asioista päättäville tahoille. 
Tässä tapauksessa kokeilua varten saatiin rahaa varsinkin kaupungilta ja teollisuus-
laitoksilta. Seurakuntien talousarviot laadittiin olemassa olevien toimintamuotojen 
perusteella.

Uusien yhteiskunnallisten ongelmien ja ristiriitaisuuksien tunnistamisen avainhen-
kilöitä ovat usein uudet tai nuoret jäsenet, jotka eivät ole vielä kunnolla sisäistäneet 
vallitsevaa kulttuurista paradigmaa. Vanhoilla jäsenillä on vakiin tu nei den aikojen pe-
rua hyviä kokemuksia vallitsevasta toimintatavasta ja näin uusien ja vanhojen välille 
saattaa syntyä kuilu. Matti Joensuu ja asevelipapisto olivat päätyneet uusiin toimin-
tatapoihin, sillä heillä ei ollut palkitsevia kokemuksia kirkkoherrojen virkatyönä ja 
kriisiytyneiden perheiden tarpeet kattavasti hoitamasta avio-ongelmien hoidosta. 

Yhteiskunnan ja kirkon stressi avio-ongelmien edessä kohtasi vanhan, julkisuu-
dessakin heikoksi todetun tavan hoitaa aviollisia ristiriitoja. Stressiä lisäsi erityisesti 
aviollisten ongelmien moninkertaistuminen muutamassa vuodessa. Paine johti siihen, 
että Joensuu lähti kokeilemaan uutta tapaa toimia. 

Avioliittoneuvonta mobilisoitui Tampereella ja Helsingissä. Tämän kannattajat tu-
kivat uutta toimintatapaa ja yrittivät saada sitä yleistymään. Tästä syntyi poliittinen 
kamppailu niin Tampereen seurakuntien sisällä ja myös Helsingin suunnalla. Onnistu-
misen kokemukset yhdessä stressin kanssa synnyttivät muutoksen. Vasta sitten saattoi 
syntyä vakiintunut käsitys eli uusi paradigma Joensuun kehittämän avioliittoneuvon-
nan sopivuudesta ja toimivuudesta. Joensuuta voidaan nimittää yhteiskunnalliseksi 
yrittäjäksi, joka haastoi vanhat ajattelumallit, syntetisoivat monet toisiaan täydentävät 
uudistusideat ja lupasi yhteiskunnalle nykyistä paremman tulevaisuuden. Poliittisessa 
kamppailussa on John Kenneth Galbraithin mukaan kolme keskeistä voimanlähdet-
tä: poliittisen yrittäjän persoonallisuus, poliittisen liik keen käytössä olevat resurssit 

109 Joensuu 1994, 124−125, 134; Sweetser 1962, 60. Gomberg oli juutalaisen perhepalvelun johtaja New Yorkissa. 
Tiedonanto Kansalliskirjastosta 18.3.2011: Helsingin yliopiston kirjasto hankki kirjan vasta vuonna 1947; Törnudd 
1968, 192−193; Taft 1944; Satka 1994a, 307; Tudor 2008, 37. Kirjan toimittanut Jessie Taft oli aikaansa edellä ollut 
lesbofeministi ja terapeutti.

110 Gulin 1967, 302. Aleksi Lehtonen oli kerran järjestänyt pappien ja lääkärien neuvottelupäivät Aulangolla syyskuussa 
1939, tätä yritettiin uudelleen keväällä 1945; Vja 1/1945, 33.
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ja organisaation tehokkuus. Ensimmäiseen voidaan lukea Joensuun henkilökohtainen 
karisma ja esiintymiskyky ja jälkimmäisiksi Joensuun kyvyt hankkia rahoitusta ja kan-
natusta toiminnalleen ja ase veli pa pis ton verkostoituminen SKSK:ssa sekä Helsingin 
seurakunnissa.

Kirkon vastahankaisuus ottaa avioliittoneuvonta vakituiseksi ja resursoiduksi 
osaksi agendaa, tuli voittaa, jotta tästä tulisi vakiintunut ja yleisesti hyväksytty toi-
mintamuoto. Tämä tapahtui lopulta kirkon ylätasolla, kirkolliskokouksen, laajennetun 
piispainkokouksen ja eri seurakuntien kirkko valtuustoissa. Tampereen Kaupunkilähe-
tyksen johtokunnan rooli rajoittui siihen, että kun työlle vain järjestyi ulkopuolinen 
rahoitus, ei hallinto vastustanut Joensuun hanketta.

Teollisuustyötä MRA:n, piispan ja tehtaiden tuella2.2.2. 
Kristillinen toiminta tehtaiden sisällä ja lähipiirissä oli käynnistynyt vuonna 1939 No-
kialla, missä NNKY:n Liitto oli asettanut työntekijänsä teollisuuskeskustyöhön kumi-
tehtaalle. Tämä tehdas maksoi työn aloittaneen Siiri Rahkon palkan. Lisäksi tehdas 
antoi toimitiloja kyseiseen toimintaan ja NNKY:n Liiton työntekijä sai liikkua vapaasti 
tehtaalla. Työhön kuului järjestää niin käytännöllisiä kuin hengellisiä piirejä ja kerhoja, 
järjestää retkiä ja käydä tehtaan eläkeläisten luona. Lisäksi NNKY:n työntekijä osallis-
tui tehtaan omien tilaisuuksien järjestämiseen. Tehtaan työntekijät alkoivat kuitenkin 
vastustaa tätä toimintaa poliittisista syistä. Tämä johti siihen, että tehtaan työntekijöitä 
sai aikaa myöten tavata vain ja ainoastaan vapaa-ajalla. Nokian NNKY perustettiin 
1943 teollisuustyöntekijä Hilja Pellikan o.s. Kaarelan aikana.

Oxfordin ryhmäliikkeenä tunnettu hengellisen ja sosiaalisen elämän pa ra ne mi seen 
täh täävä kansainvälinen toiminta sai 1930-luvulta alkaen mukaansa suo ma lais ta sivis-
tyneistöä, myös pappishenkilöitä ja heidän joukossaan piispoja. Vuon na 1936 pidettiin 
aluksi Helsingin konservatoriolla suuri kokous. Tampereen piispa (1934–1945) Aleksi 
Leh tonen oli tavannut liikkeen joh tajan Frank Buch manin jo vuon na 1921 Suo messa 
ja lähettänyt tälle ter ve tu lo toi vo tus kir jeen vuo den 1936 vierailua varten. En sim mäi-
set tamperelaisten pap pien toi min nal li set kyt kök set oxfordi laisuuteen syn tyivät, kun 
pastori Topi Tarkka, jo ka oli helsinkiläisissä pap pis pii reissä tutustunut Oxfordin 
ryhmä liik kee seen, tuli Setlementti Ah jo laan vuon na 1937 joh tajaksi. Tarkka osal listui 
Sveitsissä vuonna 1938 jär jes tet tyyn tais te lu ko kouk seen ja kir joitti Aa mu leh teen ja 
Yhdysside-lehteen saamistaan vai kutteista. Myöhemmin Aulangolla pidettiin vuonna 
1939 kotiseuroiksi kutsuttu kokous, jois sa mo net omaksuivat ox fordi lai suut ta ja ryh-
tyivät teke mään työtä sen le vit tä mi seksi. Joukossa oli muiden muassa sosialidemo-
kraatteja ja sivistyneistöä, pääosin suurista kaupungeista.

111 Hämäläinen & Heiskala 2004, 58, 61−63; Kulhia 2009a.
112 Lehtiö 2004, 115; Antikainen 2006a, 154.
113 MRAA Suomalaisia ja ulkolaisia konf. ja näytelmäkutsuja ja ohjelmia 1936–1962 -kansio
 Aulangon kotiseurat osanottajat 1939-kirjekuori. Osanottajina olivat myös Erkki Airas, Gulinit, Maija Gumme-

rus, Yrjö Kaarne, Väinö Kivisalo, Olga Lavonius, Elma Nallinmaa, Eino Paloheimo, Segerstrålet, Tarkat, Aijal 
Uppala, Keijo Vahermo, Elsa Vennervirta, Voitto Viro; Gulin 1967, 290−291, 297−300; AL 14.12.1945 (Lontoo 
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Tamperelainen varatuomari J. N. Lehtinen oli ollut mukana Oxford-ryh mässä jo 
ennen valintaansa Tampereen Kaupunkilähetyksen johtokuntaan. Lehtinen oli ollut 
mukana Oxford-ryhmän seuroissa Hyvinkäällä, Aulangolla ja Visbyssä. Lehtinen ker-
toi tuttavalleen Eelis Gulinille arvelevansa kristittyjen jäävän maailmassa vähemmis-
töksi liikkeen ponnisteluista huolimatta. Muunlaisen toiveikkuuden hän epäili olevan 
oman itsensä merkityksen suurentelemista.

Oxford-ryhmällä oli Tampereella säännöllistä toimintaa jo keväällä 1944, kuten 
aamuhartauksia Luterilaisella Rukoushuoneella ja kotiseuroja. Osa kokoon tumisista 
oli yhteydessä Frank Mangsin tilaisuuksiin. Tukholmassa tämä ryhmäliike oli mukana 
seurakuntatyössä ainakin keväällä 1945. Oulussa viriteltiin teollisuustyötä tuomiokirk-
koseurakunnan piirissä, mutta tässä ei näkynyt merkkejä oxfordilaisuudesta. Oulussa 
entiset rintamamiehet olivat kaivanneet rintamilta tutuksi tullutta sielunhoitoa. Toi-
minnassa oli mukana useita isoja tehtaita. Työmuotoina olivat muun muassa sielunhoi-
to, hartaudet, kotiseurat, morsiuskurssit, pyhäkoulut lapsille ja kerhotoiminta.

Ryh mä lii ke oli mainitun Sveit sin ko kouksen yhteydessä muuttanut nimensä Mo-
ral Re -Arma ment (MRA) -liik keek si. MRA pyrki tekemään maa il man val lan ku mousta 
uu dis ta mal la ihmisten moraalia ja vah vis ta malla kris til lisiä ar voja. Tästä huolimatta 
”Oxford-ryhmä” -nimitystä käytettiin yleisesti. Liik keen laa jempi le  viä minen Suo-
messa alkoi Porvoossa lop pi ais vii kolla 3.−7.1. 1945 pi de tystä kokouksesta. Täl löin 
liik keeseen tuli mu kaan Tampereen Kau pun ki lä he tyksen toi min  nan johtaja Matti Joen-
suu vaimonsa Kirs tin kans sa. Matti Joen suu kirjoitti muis  tel missaan toi min nan merki-
tyksestä hä nel le it sel leen:

”Kun ihminen kuuntelee, Jumala puhuu. Kun ihminen tottelee, Jumala toimii.” Tämä oli 
liikkeen iskulause --- Ryhmäistunnoissa pidettiin hiljaisia hetkiä ja merkittiin vihkoihin mie-
leen nousseita ajatuksia kulloinkin esillä olleista kysymyksistä sekä jaettiin ajatukset toisten 
kanssa. Sillä tavalla saa tiin yhteisesti tarkistettuja johdatuksia. Suurissa joukkokokouksis-
sa ker rottiin koetuista muutoksista sekä henkilökohtaisissa että työhön liit ty vissä asioissa 
--- Se tuntui aukaisevan ovet selälleen juuri siihen maa il maan, jonka ovia olin kolkutellut 
tarjotakseni evankeliumin sanomaa. Se lä hensi meitä (puolisoita) myös keskinäisessä suh-
teessamme.

Porvoon kokouksessa tammikuussa 1945 oli mukana myös muita tam pe re lai sia, kuten 
Tampellan konepajan miehiä, erityisesti ammattijärjestöaktiiveja, joita oli onnistuttu 
houkuttelemaan paikalle. Myös heistä monet innostuivat liikkeestä. Tauno Liuk siala, 
Tampellan insinööri ja Kaupunkilähetyksen joh to kun nan jä sen, oli erityisesti murehti-
nut miten viedä evankeliumia työ pai kal laan. Liuk sia la ja Joensuu olivat aiemmin jär-
jestäneet hengellisen tilai suu den Tam pel lan juh la sa liin, mutta paikalle saapuneet eivät 

STT 13.12.1945). Saksa ei hyväksynyt Oxford-liikettä. Sen katsottiin toimivan brittiläis-amerikkalaisen diplomatian 
palveluksessa. Liike joutui vaikeuksiin Saksan valvonnan alaisissa maissa, kuten Norjassa; Ekstrand 1993, 100–103, 
105–106; Uusi-Rauva 2000, 67, 85–87; Kulhia 2008a, 107−108.

114 KA EGG kansio 11 Niilo Lehtinen Gulinille 21.10.1943.
115 Kmaa 4.4.1944 Keväisiä terveisiä Tampereelta; Kmaa 27.2.1945 Kirkon kädenojennus teollisuuden palveluksessa 

oleville jäsenilleen. ”Teollisuuslaitosten seurakuntahuolto” toiminnassa Oulussa.
116 KA EGG kansio 11 Aleksi Lehtonen Gulinille 8.1.1945. Joensuu oli raportoinut tuoreeltaan Porvoon kokouksesta 

piispa Lehtoselle, joka tämän johdosta kertoi Gulinille kiittävänsä Jumalaa tämän väkevistä töistä; Gulin 1967, 303; 
Joensuu 1994, 99; Löytömäki 1985, 196; Kulhia 2008a, 108.
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olleet am mat ti yh dis tys mie hiä. Porvoon kokouksen jälkeen toi min taan saa tiin näitäkin. 
Tämän kuultuaan Liuksiala totesi vähän ennen kuo le maan sa 17.1.1945, että Jumala oli 
kuullut rukoukset, vaik ka hän ei ollut sitä enää odot tanut tässä asiassa.

Järjestö ja sen kannattajat esittelivät julkisesti aatemaailmaansa muun muas sa 
Unohdettu tekijä -näytelmän, Vastaus-elokuvan ja The World Rebuilt -teoksen avulla. 
Näillä oli saavutettu erikoisia tuloksia Englannin hiilikaivoksilla: kai vos ten tuotokset 
kas voivat kaikkien hämmästykseksi. Hiilityöläiset esittivät vapaa-ajal laan Lon toon 
West minster-teat te rissa Alan Thornhillin vuonna 1940 kirjoittamaa Unoh dettu teki-
jä -näy tel mää yhdeksän kuukautta. Joka il ta näyt te li jöi nä olivat eri hii li kent tien työ-
läiset. Näytelmän katsottiin olennaisesti vähentäneen kat ke ruut ta ja vi ha mie li syyksiä 
ka ivosten työyhteisöissä. Työpaikkojen johtajat ja työ  läi set kokivat muut tu neen sa näy-
tel män sanoman ansiosta. Liikkeen koet tiin saa  neen aikaan kom mu nis tien vaikutuksen 
vähenemistä työ pai koil la.  Tätä taustaa vasten oli ym mär ret tä vissä myös tampere-
laisten työn an ta jien in nos tus MRA-liik keestä ja sen työn ra hoit  ta mi sesta.

Tehdaslehdet olivat hyvä väylä kirjoittaa suoraan tehtaiden väelle. Näissä oli myös 
hartauskirjoituksia siinä missä lääkärien avioliitto-ohjeita sukupuolielämän onnellis-
tuttamisesta. Tampellan tehtaiden sosiaalipäällikkö Artturi Tienari oli Tampella tänään 
-lehden päätoimittaja. Eräs Tampellan ”rautakourista” jonka piis pa Gulinkin mainitsi 
muistelmissa, oli Lauri Poikkilinja. Hän kirjoitti Tampella tänään -tehdaslehteen har-
tauskirjoituksen ” Rakas työtoveri”. Kirjoitus oli oxfordi laisuuden/MRA:n sanomaa, 
sillä Poikkilinja otti esille neljä ”ehdotonta”: re hel lisyys, puhtaus, epäitsekkyys ja rak-
kaus.

Tampereella joulukuussa 1945 toteutetut teollisuuspäivät olivat valmisteilla jo 
toukokuussa 1945. Helluntaiksi oli järjestetty Tampereelle Oxford-ryhmän kokous 
teollisuuskysymyksiä varten. Ryhmä suunnitteli näitä päiviä syksyksi 1945 juuri Tam-
pereelle. Tamperelainen opettaja, kirkollis- ja muu vaikuttaja Elma Nallinmaa oli hei-
näkuussa valmistelemassa opettajien yhteispohjoismaista julkaisua Ruotsin Oxford-
ryhmän koulutus keskuksessa Noreborgissa.

Teollisuuspäivät saivat vauhtia 6.−12.8.1945 pohjoismaisessa Oxford-ta paa mi-
sessa Noreborgissa. Tilaisuuden kutsujina olivat ruotsalainen piispa Arvid Runestam, 
reh tori Elov Tengblad ja Hjalmar Wiklund. Piispa Gulin, Kone Oy:n Heikki Herlin ja 
Kai su Snellman olivat erikseen nimeltä kutsutut. Tosin Gulin oli juuri muut ta massa 
Tampereelle, eikä voinut osallistua ja Herlin vain poikkesi Noreborgissa pa latessaan 
kauppaneuvotteluista Englannista. Tapaamiseen osallistui noin 60 hen keä, Suomesta 

117 TKLA TKL jtk 20.1.1945 § 2; TKL vk 1945; Joensuu 1994, 99–100; Tampella tänään 1−2/1945, 8 Matti Joensuu: 
Insinööri Tauno Liuksiala, uskon mies; Vja 1/1945, 31−32. Gulin ylisti Porvoon kotiseurojen hengellisesti uudistavaa 
otetta osallistujiin, ei hän itsekään eläissään ollut ollut niin paljon polvillaan kuin näinä viitenä päivänä; Ekstrand 
1993, 204–206; Kulhia 2008a, 109.

118 ; Howard 1952, 17–21, 46–49; Palmer 1979, 172. MRA:n teatteritoiminta on ollut pitkään vaiettu aihe teatterihisto-
riassa, jota Palmerin mielestä oli hallinnut kokeilevan vasem mis to lais teatterin tutkimus; Krapu 2007, 172; Kulhia 
2008a, 109.

119 Gulin 1967, 302−303; Tampella tänään 2/1945, 23; Tampella tänään 7-8/1945, 23; Tampella tänään 10/1945, 3.
120 MRAA Sekalaista aineistoa 1938−1955-kansio Rakas ystävä -kirje 24.7.1945; AL 6.11.1945. MRA-aktiivi Elma 

Nallinmaa oli Osuusliike Voiman vaaleissa listalla n:o 46 tunnuksella ”kommunistien aikeet muuttaa vakavarainen 
liike puoluelaitokseksi on pysäytettävä!”.
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Jussi Lappi-Seppälä, Kalle Hautamäki erityisesti teollisuus ryh män edustajana, Mart-
ti Hela, Osmo Vesikansa ja Kaisu Snellman. Eri maista tul leet edustajat vaihtoivat 
kuulumisia viiden vuoden tauon jälkeen. Raskaimmat ker tomukset olivat norjalaisilla, 
jotka kantoivat rintamerkkiä, jossa oli heidän van ki numeronsa ajoiltaan natsien yllä-
pitämässä Grinin keskitysleirissä. Piispa Runestam iloitsi ekumeenisten pyrkimysten 
edistymisestä Ruotsissa. Kokoontumi sessa päätettiin, että pohjoismainen yhteistyö on 
aloitettava Suomesta. Suomen tu li olla harjoituskenttä tuleviin suurrynnistyksiin muu-
alla jatkettavaa työtä varten.

Joensuu oli syksyn kunnallisvaaleissa Kokoomuksen ehdokkaana, kuten rovasti 
Yrjö Hirvonen ja seurakuntien isännöitsijä Erkki Sammalkivi. Hirvonen valittiin val-
tuustoon 4.−5.12.1945 pidetyissä vaaleissa, mutta Joensuuta ei. Muita puoluepoliitti-
sen toiminnan merkkejä ei Joensuulla ilmennyt.

Joulukuussa 1945 alkoikin tapahtua teollisuusväen parissa. Tällöin jär jes tet-
tiin ”Tam pereen teollisuuspäivät” Tampellan tehtaan juhlasalissa MRA:n merkeissä 
5.−9.12.1945. Erillisessä kutsukirjeessä kerrottiin keskityttävän sosiaalisten olojen ja 
-suhteiden parantamiseen, kuten myös kotiongelmien parantamiseen. Kirjeen mukaan 
teollisuuteenkin täytyi tuoda kristitty henki, missä keskinäinen luottamus herättää työn 
iloa ja innostusta. Vieraita tuli eri puo lilta Suomea, samoin kaikista Pohjoismaista. Jo-
ensuu opasti liikkeen suomalaisia johtohenkilöitä maan vil je lys neu vos Gustav Rosen-
qvistiä ja tai de maa la ri Lennart Segerstrålea usei siin ti laisuuksiin eri teol lisuuslaitoksiin. 
Joensuu kuvaili tapahtumia muistelmis saan:

Tuntui kuin olisin raahannut kaksi raskasta tykkiä asemiin. Kun he au kai sivat suunsa ja 
antoivat sanomansa tulla, läsnäolijat pehmenivät. Ihmisissä oleva luontainen vastustus ja 
vieraus oli kuin pois pyyhitty. Ih mi nen alkoi löytää toisen ihmisen.

Teollisuuspäivät eivät jääneet vaille vaikutusta. Tehdastyöläinen Juho Lehto Tampel-
lasta kertoi tehdaslehdelleen avioliittonsa kärsineen hänen juopottelustaan ja elämän-
asenteestaan. Hän oli jotenkin joutunut vaimonsa kanssa Oxford-ryhmän järjestämille 
teollisuuspäiville Tampellan juhlasaliin joulukuussa 1945. Hän tapasi siellä työtove-
reitaan, joista oli tullut onnellisia. Hän ja hänen perheensä muuttuivat, jopa tasa-arvoa 
oli tullut kotielämään ja -töihin.

Matti Joensuu rakensi tästä MRA-hen kisestä teollisuustyöväen hengellis-yh teis-
kunnallisesta toiminnasta työmuodon Kau punkilähetykseen. Hän kutsui kool le Tam-
pereen eri teh tai den edus tajia, kuten ase velitoiminnassa kunnostautuneen, Tam pellan 
uuden so si aali pääl li kön maisteri Art turi Tienarin sekä vastavalitun Tam pereen piispan 
Eelis Gulinin ja edeltäjänsä Ola vi Vuorelan. Gulin oli ollut kutsuttuna teollisuuspäi-
viä valmistelleeseen Ruotsin-kokoukseen ja oli varmasti hyvin tietoinen taustalla jo 
suunnitelluista joulukuun teollisuuspäivistä. Tie na ri kertoi täl le ko kouk selle, että jo tä-

121 MRAA Sekalaista aineistoa 1938−1955-kansio Rakas ystävä -kirje 24.7.1945, Rakkaat ystävät-kirje 21.8.1945.
122 AL 26.10.1945; AL 25.11.1945; AL 8.12.1945.
123 MRAA Sekalaista aineistoa 1938−1955 Kutsumme Teitä-kirje (s.a.); Joensuu 1994, 100–101. Joensuu muistaa eri 

ajankohdan, paikan ja osin eri ohjelman teollisuuspäiville kuin tilaisuuden kutsukirjeen ilmoitus; Ekstrand 1993, 
216–217; Vrt. Kulhia 2008a, 109; Vrt. Lappalainen 2008, 57.

124 Tampella tänään 10/1947, 34−35.

KulhiaPeilit.indd   68 13.12.2011   23:26:49



69

hänastinen toi min ta oli vaikuttanut työntekijöihin, jolla hän ilmeisesti viittasi Porvoon 
seuroihin. Kokouksen pöytäkirjalyhennelmässä ei kerrottu mitään pitkälle valmis-
tellusta työsuunnitelmasta. Ko kouk sen poh jalta useat Tam pereen teh taat si tou  tui vat 
kustantamaan Kau pun ki lä he tykseen ko ko aikaisen pa pin teol li suus työhön. Tehtävään 
otettiin marraskuussa 1945 pas tori Elis Manninen Joen suusta, mutta hän toimi tehtä-
vässä vain yhden kuu kau den ajan. Sen jälkeen Kau pun ki lä he tyk sen pappien Joensuun, 
Merimaan ja Ranta lai hon teh tä vät jär jes tet tiin niin, että Ran ta lai ho saattoi keskittyä 
teollisuustyöhön. Manninen oli vakaumuksellinen sosialidemokraatti, joten tämäkin 
saattoi olla välittömän vetäytymisen syynä ehkä kovin oikeistolaiselta ja MRA-hen-
kiseltä vaikuttavasta Kaupunkilähetyksestä, ainakin kunnallisvaalien ja Joensuun eh-
dokkuuden ollessa juuri tuolloin ajankohtaisia.

Rantalaiho kirjoitti hartauskirjoituksia tehdaslehtiin MRA:sta vahvasti vaikuttu-
neena kuten Joensuukin. Lehdissä oli myös piispa Gulinin, tuomiorovasti K. H. Seppä-
län ja muiden pappien sekä muutaman diakonissan, kuten Aino Mäkisen kirjoittamia 
hartauksia.

Tampereen teollisuuslaitokset vastasivat vuonna 1947 käytännössä kokonaan teol-
li suuspapin palkkaamisesta, lahjoituksia tuli yhteensä 164 115 markkaa. Tällä sum-
malla pystyttiin pitämään pastori Reino Rantalaiho elo kuun loppuun asti hen gel lisessä 
työssä teollisuusväestön keskuudessa. Tämän jäl keen hän siirtyi Tam pe reen seurakun-
tien sairaalapapiksi. Rantalaiho ja hänen puolisonsa Aune olivat MRA:n kannattajia ja 
jä seniä.

Rantalaihot olivat mukana järjestämässä 22.−25.3.1947 Oxford-ryhmän niin sanot-
tuja treenauspäiviä, joilla oli noin 100 osanottajaa lähinnä Tampereelta ja Kyröskos-
kelta. Helsingistä oli saapunut avustajiksi Kaisu ja Elisabeth Snellman, Anna ja Heikki 
Herlin, Lyyli ja Kalle Hautamäki, Juli Voipio, Gustav Rosenqvist sekä Bertil Björinger 
Ruotsista. Päivien tarkoituksena oli selventää MRA-ideologiaa sekä innostaa ryhmä-
läisiä ja saada aikaan yhteistyötä teollisuuden piirissä.

Ryhmä oli saanut noin 300 henkeä saapumaan 24.3.1947 illanviettoon Tampereen 
Lyseoon. Tilaisuudessa esitettiin ensimmäistä kertaa Kalle Hautamäen kirjoittama 
näytelmä ”Yhteistyön perustus”, jossa Hautamäet, Kaisu Snellman ja Oscar Sume-

125 KA EGG kansio 17 Lennart Segerstråle Gulinille 27.8.1945 aiheena Tampereen teollisuuspäivät; TKLA TKL jtk 
5.9.1945 § 3, liite: 23.8.1945 pidetyn kokouksen lyhennetty pöytäkirja. Tässä Vuorelan rooliksi kirjattiin ”sisälähetys-
asiantuntija”; Järventie 1959, 139–142; Kohonen 1963, 263. Manninen ei mainitse matrikkelissa Kaupunkilähetystä, 
hän ilmoittaa olleensa tuona aikana Joensuun komministeri. Hänestä tuli myöhemmin sosialidemokraattien kansan-
edustaja 1958–1965; AL 3.12.1945 ”Kotien kirkkoviikko past. Eelis Manninen puhuu klo 19 Aleksanterin kirkossa 
aiheesta ’Koti ja sen vaarat’. Muina puhujina past. Pentti Niemi, joka on tutkimustyötä varten perehtynyt erikoisesti 
kirkon ja työväestön suhdetta koskevan ongelman selvittelyyn”. Rengas 2, 1946 Tietoja kentältä. Manninen oli Joen-
suussa mukana yhteiskristillisessä katulähetystyössä; Kulhia 2008a, 110; 

126 Tampella tänään 3/1945, 2/1946, 5−7/1946, 8−9/1946, 10−12/1946, 1/1947, 2−3/1947.
127 MRAA Sekalaista aineistoa 1938−1955-kansio Oxford-ryhmän kirje 24.5.1947. Helsingin seurakuntien huoltokes-

kuksen johtaja Sixten Frey keräsi rahaa ryhmän toimintaan. MRAA Sekalaista aineistoa 1938−1955-kansio New 
World News-tilaajalista 1948; TKL vk:t 1947–1948; Maija Kartilan puhelinhaastattelu 25.9.2008; Ekstrand 1993, 
282. Muita mainittavia tamperelaisia MRA:n ystäviä olivat teollisuusmies Oscar Sumelius vaimonsa Annin kanssa, 
tehtaiden sosiaalipäälliköt Artturi Tienari ja Eero Kivelä, johtaja Väinö Arjanne, tuomiokirkkoseurakunnan pastori 
Leo R. Böök, pastori Jaakko Hakala, Aarno ja Maija Kartila. Kulhia 2008a, 110.

128 MRAA Sekalaista aineistoa 1938−1955-kansio Ryhmäkirje Tampereella huhtikuussa 1947. Allekirjoittajina Aune ja 
Reino Rantalaiho, Anni ja Oscar Sumelius, Eva Björklund, Elisabeth Snellman, Eino Tiihonen.
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lius toimivat näyttelijöinä. Tätä luonnehdittiin ensimmäiseksi kerraksi Suomessa, kun 
näytelmän muodossa esitettiin ryhmän sanomaa. Päivien päätteeksi Reino Rantalaiho 
selvitti ehtoollisen merkitystä ja oikeaa viettämistä. Tämän jälkeen nautittiin ehtoollis-
ta Tampereen Vanhassa kirkossa.

Lennart Segerstråle oli ehdottanut loppuvuonna piispa Gulinille, että Joensuusta 
pitäisi jotenkin saada kokopäiväinen MRA-työntekijä. Tätä ennen Joensuu oli kysellyt 
Gulinilta, tarvitsisiko hän paria nuorta miestä neuvonantajakseen. Joensuu oli tuntenut 
tällaiseen tiedusteluun erityistä johdatusta jo alkuvuodesta. Arkkipiispa Lehtonen oli 
ottanut pari vuotta aiemmin Toivo Harjunpään sihteerikseen. Matti Joensuu jatkoi kui-
tenkin vie lä vuoden loppuun asti sivu toi mi ses ti teollisuustyötä Kaupunkilähetyksen 
palveluksessa. Työs sä käy tettiin alku vai hees sa kahta eri menetelmää. En sin nä kin pap-
pi työs ken teli kah den kes ki ses ti sel lais ten henkilöiden kanssa, jotka oli vat erityisissä 
vaikeuksissa tai oli vat muu ten kiin nostuneita uskonasioista. Näiden hen kilöiden kans-
sa pystyttiin pe rus ta maan pie niä piirejä, joissa toimittiin sie lun hoi dollisesti uskonasi-
oiden ää rellä. Toiseksi pap pi oli mukana teol li suus lai tosten so siaalipäälliköiden jär jes-
tä mil lä morsius- ja muil la kursseilla. Näi den li säk si pap pi osallistui mitä eri lai sim piin 
tilaisuuksiin, jois sa hänellä oli mah dol li suus tuo da asiaansa esille. Teol li suus lai tokset 
jär jes ti vät papille tilaisuuden kir joit taa kaik kiin Tampereen teh das leh tiin.

Unohdettu tekijä -näytelmää esitettiin pääosin tehdastyöläisten voimin vuon  na 1948 
teollisuusväen evankelioimistapahtumien yhteydessä, esityk sen ohjasi Viljo Lampela. 
Täl löin sen nä kivät lähes koko Tampereen silloinen teol lisuusjohto sekä noin 6 500 
tehtaiden työ läistä ja toimihenkilöä, luot ta mus henkilöt ja tuotantokomiteat mu kaan lu-
kien. Teoksen pää hen ki löi nä oli vat joh ta ja vaimoineen ja luottamusmies vaimoineen. 

Tam pe reella oli myös 32 poh  jois  mais ta vierailijaa, jotka osallistuivat tapahtumien to-
teuttamiseen. Näytelmäryhmä esiin tyi myöhemmin myös Helsingin konservatoriolla, 
Lahdessa ja Kotkassa. Jopa MRA:n kehittäjä Frank Buchman ja 1100 muuta henkilöä 
30 eri maasta onnittelivat Caux´sta lähetetyllä sähkeellä Gulinia näytelmän esittämi-
sestä.

Kaupunkilähetyksen puheenjohtajaksi vuonna 1945 siirtynyt J. N. Lehtinen etään-
tyi MRA-ryhmästä. Hän oli kesällä 1948 pari viikkoa professori Heikki Wariksen joh-
tamassa kveekareiden kansainvälisessä seminaarissa Saarijärvellä. Hän tunsi kuulu-
vansa tähän ryhmään ja saavansa siellä itselleen ”uutta henkeä”.

Joensuu lähti alkuvuonna 1949 Kaupunkilähetyksen palveluksesta Hel sin kiin. 
Harkitessaan lähtöä hän sai Tampereen seurakunnilta lupauksen, että ne ot tai sivat jat-
kossa perheneuvonnan ja teollisuustyön vastuulleen. Oxford-ryhmän toiminta alkoi 

129 MRAA Sekalaista aineistoa 1938−1955-kansio Ryhmäkirje Tampereella huhtikuussa 1947; Vrt. Joensuu 1994, 
100−101; AL 22.–25.3.1947, 27.3.1947 ei mainintoja näistä tilaisuuksista; Vrt. Kulhia 2008a, 109.

130 KA EGG kansio 8 Matti Joensuu Gulinille 30.9.1947. Tarkka ja Rantalaiho olivat kehottaneet Joensuuta kysymään 
tätä Gulinilta. Jaakko Hakala oli Caux´ssa kuullut tämän tyyppisestä järjestelystä. KA EGG 3.12.1947 Lennart 
Segerstråle Gulinille; MRAA Sekalaista aineistoa 1938−1955-kansio Oxford-ryhmän kirje 24.5.1947; TKL vk:t 
1947–1948; Kulhia 2008a, 110; Pajunen 2008, 119.

131 MRAA Sekalaista aineistoa 1938−1955-kansio, ”Unohdettu tekijä Suomessa”-kirje, sähke Frank Buchmanilta Guli-
nille 10.9.1948; TKL vk 1948; Suomen Kuvalehti n:o 43/1948; US 12.9.1948; Ekstrand 1993, 217–219.

132 KA EGG kansio 11 Niilo Lehtinen Gulinille 26.7.1948; TKL vk 1945.
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hiipua Joensuun lähdettyä, näin asia jäi myös aikalaistoimija, rouva Maija Kartilalle 
mieleen. Toukokuussa 1949 Kau punkilähetys lopetti laajamittaisen teol li suus työn, sil-
lä Tampereen seura kun nat palk ka si vat so si aa li pastorin. Tehtävän valittiin Matti Joen-
suun kurs  sitoveri, pastori Onni Honkkila, joka oli ollut keuh ko pa ran to las sa Joensuun 
kans sa so dan aikana. Honkkilan vastuulle sisällytettiin vastoin alkuperäisiä suun-
nitel mia teollisuustyön ohella myös dia koniatyö ja avio liit to neu von ta. Yli mi toi tetusta 
teh tä vä ken tästä johtuen erinomaisia tuloksia ei ollut odotettavissa mil lään työ sa ral la. 
Oli han Kau pun kilähetyskin huomannut kun kin teh tä väalueen vaa tivan oman työn te-
kijänsä Tam pereen kokoisessa kaupungissa. Per he neuvonta kärsi tässä yh dis telmässä 
pa hi ten.

Kun yksi pioneerityön alue jäi taakse, uudet haasteet olivat jo odottamassa. Pas tori 
Martti Järventie tuli Joensuun jälkeen johtajaksi helmikuussa 1949. Saman vuo den 
syksyllä Kau pun ki lä  he tyk sen puoleen kääntyi liikeväkeen kuuluneita hen ki löitä, jot-
ka halusivat jotakin toimintaa kristillisen elämännäkemyksen pohjalta. Mart ti Jär ven-
tie tarttui tarjoukseen ja aloit   ti toi min nan liikeväen piirissä kutsuen mu kaan muitakin 
Tam pe reen pappeja. Hänellä oli tarkoituksena laa jen taa toimintaa myös muille am mat -
tialoille, mutta aika ei riittänyt laa jem paan am mat ti ryhmien koh taa mi seen. Järventie 
toimi Sotainvalidien Vel jes lii ton luot to pap pi na teh den sotainvalidien pa ris sa hen gel-
listä työtä hen ki lö koh tai sten elä män koet te le mus ten  siivittämänä. Järventiellä oli jon-
kin verran mie len kiintoa MRA-liikettä kohtaan. Hän ei tuonut Kau pun ki lä he tyk sen 
toiminnassa kui ten kaan juurikaan esille yh teyksiään mai nit tuun liikkeeseen.

MRA-toiminta oli mielenkiintoinen episodi niin TKL:n kuin tamperelaisen teol-
lisuuden piirissä. Sisäpiirin henkilöt olivat Oxfordin ryhmäliikkeen hengellisen toi-
minnan syvästi koskettamia ja vaikuttuneita ideologian muutosvoimasta heidän 
henkilökohtaisessa elämässään ja persoonassaan. Osa toimijoista esiintyi avoimesti 
kommunisteja vastaan. Maailmanparannustoiminta, varsinkin kommunismin ja työ-
paikkoja hiertäneiden konfliktien torjunta MRA:n merkeissä, sai rahahanoja ja tehtai-
den ovia auki. Tässä episodissa kohtasivat kansainväliset poliittiset ja hengelliset virta-
ukset ja tamperelaisen teollisuusväen toimijat Kaupunkilähetyksen toimiessa tavallaan 
bulvaanina ja yhdyskäytävänä MRA-liikkeelle. Toiminta kytkeytyi osaksi Ruotsissa 
suunniteltua kansainvälistä operaatiota, mutta paikallisesti vapaasti improvisoituna. 
Toisen maailmansodan jälkeen oli pelätty kommunistien vaikutusvallan nousua. Suo-
messa oli nähty Itä-Euroopan maiden luisuminen sitä tietä Neuvostoliiton valtapiiriin. 
Joensuun ja Rantalaihon poistuminen muille työkentille osui samaan hetkeen kuin po-
liittisen ilmapiirin, niin sanottujen vaaran vuosien, keventyminen. Kaupunkilähetyk-

133 TSA TO Cc 15 Tampereen evankelisluterilaisten seurakuntien kv 22.1.1948 § 9. Vielä vuodelle 1948 TKL sai 100 000 
mk teollisuuspapin palkkaamiseksi äänestystuloksella 25–15, kirkkohallinto kunta piti teollisuustyötä sopimattomana 
toimialana Kaupunkilähetykselle. TKL vk:t 1948–1949; Maija Kartilan puhelinhaastattelu 25.9.2008; Joensuu 1994, 
106–107; Kulhia 2008a, 111.

134 TKL vk:t 1948–1949; SvKT nr 38 22.9.1949; AL 16.10.1960. ”Valkoinen tarjoili neekerille”. Järventie kertoi 
palvelutehtävistään MRA:n maailmankonferenssissa; Martti Järventien haastattelu 19.10.1999; Kohonen 1963, 164; 
Kulhia 2008a, 111−112. Itävallassa Innsbruck-Feldkirchin hiippakunnassa teologian ylioppilaille kuului vuonna 1949 
pakollinen tutustuminen teollisuus työhön työläisenä.
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sen johtokunnalla ei ollut itsenäistä mielenkiintoa ylläpitää tätä toimintaa, eikä siihen 
ei ollut innostunutta tekijää yhdistyksessä eikä tulorahoitusta.

Päihdetyön kokeilu osana perheongelmien ratkaisua2.2.3. 
Vuoden 1937 alkoholisti- ja irtolaislakien mukainen avohuolto käynnistyi hitaasti. 
Sitä mukaa kuin avohuoltotoimenpiteet alkoivat tulla tunnetuiksi ja omaiset alkoivat 
pyytää toimenpiteitä alkoholisteilleen, perustetut hoitopaikat alkoivat täyttyä vuosina 
1937–1939. Alkoholismi väheni hieman vuonna 1940, kun irtolaisetkin joutuivat rin-
tamalle ja alkoholin saatavuus heikkeni. Talvisodan jälkeen alkoholismi ja irtolaisuus 
nousivat jälleen näkyviin. Huoltoväellä oli siirtolaisten kanssa kädet täynnä ja alko-
holistien ongelmiin oli hankala puuttua. Jatkosodan ollessa päättymässä pelättiin, että 
sodan jälkeen rintamilta kotiutuvat miehet joutuisivat opettelemaan takaisin tavallisiin 
töihin, varsinkin asema sotavuosien vuoksi. Ilman tätä siirtymää olisi alko holismi ja 
irtolaisuus kotiutettavien kohtalona. Näin oli käynyt ensimmäisen maailmansodan jäl-
keen ainakin kolmessa eurooppalaisessa suurvallassa, joissa alkoholismi kasvoi huo-
mattaviin mittasuhteisiin.

Kesäkuussa 1944 sosiaaliministeriö kehotti huolto- ja poliisiviranomaisia lähettä-
mään irtolaisia ja alkoholisteja irtolais- tai alkoholistihuoltoon tai mukaan erikoistyö-
leireille. Näillä leireillä keskeinen hoitokeino oli työnteko.

Välirauhan solmimisen jälkeen syksyllä 1944 sosiaaliset on gel mat alkoi vat ka-
saantua. Tampereella oli kova asuntopula ennestään, sillä vuosina 1939–1944 väki-
luku kasvoi noin 6 000 asukkaalla. Kaupunki tarvitsi ainakin 2 000 uutta asuntoa. 
Työn vä li tyk seen jä tettiin 2 290 hakemusta loppuvuonna 1944. Vaikka työ  paik ko ja oli 
tar jol la enemmän kuin hakijoita, vain kolmannes paikoista kyettiin vä littämään, sillä 
koulutukset ja työt ei vät so pi neet yh teen.  

Paluu rintamalta siviilioloihin oli monille hankalaa. Vaikeuksia purettiin, ennus-
tuksen mukaisesti, usein runsaaseen alkoholinkäyttöön, jonka seuraukset alkoivat nä-
kyä kaduilla ja ko deissa. Esimerkiksi Helsingissä juo pu mus pi dä tyk set kaksinkertais-
tuivat vuodesta 1944 vuoteen 1945. Yhteiskunnalla oli tarjolla päih de on gel maisille 
käytännössä lähinnä pak ko hoi toa, eikä sillä ollut saavutettu mer kit tä viä hoi to tu lok sia. 
Raittiuden Ystävät ry:llä oli ollut toiminnassa kristilliseen sielunhoitoon nojannut ja 
vapaaehtoiseen hoitoon hakeutumiseen perustunut alkoholistiparantola Turva. Alko-
holistilain tullessa voimaan vuonna 1937, Turva-parantola luovutettiin maksamatto-
mia valtionvelkoja vastaan valtiolle. Tämä jatkoi parantolan toimintaa Yläneen alko-
holistihuoltolana. Uusi al ko ho listilaki tunsi kak si pää asi al lista hoi to muo toa. Toi nen oli 

135 TKLA jtk:n pöytäkirjat 1948 ja 1949; Ekstrand 1992, 196−198, 202−203; Kaarninen 2006, 100−104, 108−110, 
114−115, 117−118.

136 Hja 1944, 336–339 Alkoholisti- ja irtolaishuollon nykytilanne ja tulevaisuuden näköalat, kirjoittajana E. T:nen; Könö-
nen 1964, 335. Pelastusarmeijalla oli ollut Helsingissä yömaja vuodesta 1908. He perustivat Tampereelle 40-paikkai-
sen yömajan vuonna 1937. Samana vuonna Pelastusarmeija käynnisti nuorten miesten asuntolan Helsingissä. Taipale 
1982, 97, 100, 260.

137 Sosiaaliministeriön kiertokirje Hao N:o 8/1944; Hja 1944, 306.
138 Treen tilastollinen vuosikirja 1948, 33; Rasila 1992, 24–25.
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avo huolto, johon si säl tyi eriasteisia va roi tuk sia ja rait tius val von taa. Toi nen oli lai tos-
huolto, joka oli yleen sä suljettua ja perustui pak  ko kei noi hin. Pa ras puoli jälkimmäises-
sä oli juo pot te li jan oleminen vä hän aikaa pois  sa sil mis tä.  

Helsingin Kaupunkilähetys oli jo vuosikymmeniä pitänyt irtolaismiehille työsiirto-
laa saksalaisen Friedrich von Bodelschwinghin perustamien Bielefeldin laitosten mal-
lin mukaisesti. Tämä ei ollut varsinainen alkoholistiparantola, mutta sen toiminta piti 
erossa alkoholista ja muista epätoivottavista ilmiöistä. Yhdistyksellä oli myös naisille 
vastaava laitos. Tämä malli oli otettu myös Ruotsissa käyttöön erityisesti kristillis-
sosiaalista työtä tekevien yhdistyksissä.

Helsingissä perustettiin Luostarikoti-niminen säätiö keväällä 1945. Sen tarkoituk-
sena oli käynnistää vapaehtoisuuteen perustuva, päihdetyötä tekevä koti. Siellä asuisi 
6−12 kuukauden jakson parantumista haluavia alkoholisteja ja sellaisia kristittyjä mie-
hiä, jotka haluaisivat vetäytyä 4−6 viikoksi maailmasta luonnonkauniille paikalle edel-
listen tueksi. Luostarikodin yhdyshenkilöksi ilmoittautui osastonhoitaja Tore Ölander 
ja hallituksen muina jäseninä olivat majuri Jarl Jarkka, sairaanhoitaja Aili Ölander, fil. 
maist. Aino Hoiva, huoltotarkastaja Irma Sarjanen, dipl.ins. Aarne Hellemaa ja saar-
naaja, katulähetysmies Arvid von Martens. Koti oli vasta suunnitteilla ja siitä tiedotet-
tiin eri sanomalehdissä.

Kaupunkilähetyksen pappien työ päihdeongelmaisten parissa alkoi eri kris til lis-
ten pii rien yhteistyönä toteutetussa jokaviikkoisessa ”yö lä he tys toi min nassa” syk syllä 
1945. Matti Joensuu oli ym mär tänyt päih de on gel man yhdeksi osak si per hei den on-
gel ma ry västä. Per hei den aut taminen edellytti myös per heen jä se nien hen ki lö koh taisten 
ongelmien rat kai se mista. Oli yleisesti tun net tua, että hengellisen herätyksen avulla oli 
ta pah tu nut rai tis tumisia. Tästä syystä oli ajatel tavissa, että kristillisessä päih de kun tou-
tus laitoksessa voitaisiin saa da pa rem pia tu loksia.

Kansalaisjärjestö Raittiuden Ystävät ry:n pääsihteeri Uuno Tuominen teki syksyl-
lä 1945 opintomatkan Ruotsiin ja matkaraportin pohjalta yhdistys suuntasi voimiaan 
raittiusasioihin keskittyvän kansanopiston aikaansaamiseksi. Tätä oli suunniteltu jo 
1920-luvulla, mutta muut käynnissä olevat hankkeet, rahapula ja sota estivät hankkeen 
toimeenpanon. Merkittävin raittiusyhdistys oli näin luopunut yrityksistään parantaa 
alkoholisteja omin laitoksin ja keskittyi jo raittiiden henkiseen varustamiseen.

Joensuu teki ruotsalaisten erityisestä kutsusta kevättalvella 1946 kuukauden opin-
tomatkan Tukholman Kaupunkilähetykseen. Sikäläinen yhdistys oli ylläpitänyt jo 
vuodesta 1932 alkaen yösijojen järjestelyä (nattexpeditionen) kodittomille miehille. 
Kaupunki tuki tätä toimintaa sen jälkeen kun Kaupunkilähetys sai asialle suurta jul-
kisuutta radioreportaasin avulla vuonna 1944. Tämän lisäksi pastori Karl-Erik Kejne 
ja Kaupunkilähetyksen johtaja Johan Wiktor Johnsson viettivät itse yön kodittomien 

139 Taipale 1982, 258; Satka 1994a, 301; Ahonen 2003, 248–250; Huhta 2005, 115.
140 HKL vk 1945; Päivänsalo 1944, 168−174; Stenius 1999, 64−66.
141 NU 35/1945; Talonen 2001. Jarkka kuului jonkun aikaa lestadiolaisen uudenheräyksen Kolkuttaja-suuntaan; Ahonen 

2003, 286–287. Hoiva oli Raittiuden Ystävät ry:n toimija.
142 TKL vk:t 1945 ja 1947; Joensuun haastattelu 11.10.1999; Huhta 2005, 116.
143 Ahonen 2003, 294–295.
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yömajana toimineessa kirkkosalissa ja kirjoittivat kokemuksistaan artikkelin päiväleh-
teen. Tukholman Kaupunki lähetyksellä oli tuolloin myös työnvälitys palvelu ja täysi-
hoitola, johon sijoitettiin asukkaita vankeinhoidon, sosiaalihuollon, päihdehuollon ja 
sairaaloiden kautta. Yhdistyksellä oli lisäksi alkoholistikoti Ribbingebäck kaupungin 
ulkopuolella sekä juuri Joensuun vierailun aikaan oli perus teilla lääkäriavusteinen 
päihdeklinikka sellaisille alkoholiongelmaisille, jotka eivät olleet vielä saaneet viral-
lista alkoholistiluokitusta.

Joensuu yritti saada aikaiseksi sekä yömajaa että kuntoutuslaitosta päihteistä irti 
haluaville miehille syksyllä 1946, sillä valtion laitoksiin ei otettu vapaaehtoisia vaan 
ainoastaan lääninhallituksen määräämiä potilaita. Hankkeissa näkyi selvästi Tukhol-
man esimerkki, sillä Joensuu vetosi johtokunnassa opintomatkansa tuloksiin. Hän toi 
esille sosiaalisen vapaaehtoisosaston (Sociala frivilligkåren), jollainen voitaisiin Tuk-
holman mallin mukaisesti perustaa Tampereellekin. Tällainen piti Tukholmassa yllä 
muun muassa ”pullakirkkoa” kodittomille, alkoholisteille ja asunnottomille. Nimet-
tö mäk si jäänyt nais hen ki lö lahjoitti Joensuun kautta Kau pun ki lä he tyk sel le 100 000 
markkaa toiveenaan, et tä sillä koetettaisiin parantaa juoppoja. Lah joit taja oli it se nai-
misissa al ko ho lis tin kanssa. Tämä oli sikäli rat kai se va tapahtuma, että Kaupunkilä-
hetys us kaltautui ko kei lemaan päihdeongelmaisten kun toutus lai tok sen ylläpitämistä 
al ku vuonna 1947 juuri tämän sekä Tampereen tuomio kirk ko seu rakunnan antaman 50 
000 mar kan lahjoituksen varassa. Samaan aikaan oli uhkana, että kesäsiirtola joudut-
taisiin luo vut ta maan pi ka-asu tus tar koi tuk siin, jos sen olisi katsottu olleen vajaakäytöl-
lä. Vas taa vas ti osa kau pun ki lä he tys vä keä pel käsi suun nitteluvaiheessa, että al ko ho lis-
tikoti oli si jatkossa vai keut tanut lasten ke sä siir to lan ylläpi tä mistä.

Alkoholistikodille valittiin oma johtokunta, johon kuuluivat lääkäri Reino Huttu-
nen, huoltotarkkaaja Paavo Lindén, MRA-yhteyksistä tuttu laitosmies Eino Tiihonen 
ja Joensuu. Emännän paikasta oli ollut ilmoitus Kotimaa-lehdessä. Joensuu sai Sosi-
aaliministeriöltä anomansa liina- ja työvaatteet, sekä sängyt patjoineen ja tyynyineen 
alkoholistikodin käyttöön. Nämä piti palauttaa käytön jälkeen.

Alkoholistikotiin tultiin vapaaehtoisesti ja ainakin osa asiakkaista kirjautettiin sel-
laisiksi Tampereen sosiaalilautakunnan huolto-osaston kirjan pitoon. Vapaa ehtoiseen 
laitoshoitoon pääsi tuossa vaiheessa tämän lisäksi ainakin Perniön, Lapinjärven ja Sai-
rilan alkoholistihuoltoloihin. Asiakkaille oli toimitettu Alkoholistilain 20 §:n mukai-
nen lääkärintarkastus ennen hoidon alkua.

144 CfNH SSM A1:11 Huvudstyrelsens Protokoll 1935–1946 HP 24.8.1945 § 10. Sosiaaliministeriö myi viisi parakkia 
lisätilaksi Ribbingebäckiin; TKLA TKL jtk 20.3.1946 § 10; SSM fvb 1946; Jansson & Johnsson 1953, 225–229, 
233–234, 312. Ribbingebäckissä aloitettiin päihdetyö kesällä 1938.

145 TKLA TKL jtk 14.9.1946 § 4-5, § 9; TKL vk 1947; Jansson & Johnsson 1953, 419−426. Tukholman Kaupunkilähetys 
halusi muodostaa Frivilligkåren´sta kaupunkilähetysseurakunnan, jolla olisi myös omaa, avustustyön ulkopuolis-
ta hengellistä elämää; Joensuu 1994, 103–104. Joensuu kertoi johtokunnalle lahjoittajan olleen tehdas, ilmeisesti 
peittääkseen henkilöllisyyden, mutta muistelmissaan tämän olleen alkoholistin puoliso, vuosikertomuksessa 1947 
mainitaan lahjoittajaksi ”yksityinen”. Tämän muistelmissa mainitun lahjoittajan puoliso ei kuitenkaan osallistunut 
TKL:n kuntoutuslaitokseen; Huhta 2005, 115–116.

146 TKLA Alkoholistikoti ja Pispalan lastentalo ja seimi-kansio kirjekonsepti Sosiaaliministeriölle 4.1.1947 ja lähetyslista 
30.5.1947; TKL vk 1947.

147 TKLA Alkoholistikoti ja Pispalan lastentalo ja seimi-kansio: lääkärintodistukset, esityslista Tampereen sosiaalilauta-
kunnan huolto-osaston kokoukseen 26.3.1947.
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Joensuu joutui näkemään suuren vaivan huoltolan vuoksi. Hän joutui hakeutu-
maan erään asiakkaan ehdonalaisvalvojaksi, järjestelemään hoidokkien hukkaamien 
säännöstelykorttien palauttamisia ja palkka-asioita, sekä asioimaan lukuisien muiden 
viranomaisten kanssa tämän neljän kuukauden kokeilun vuoksi. Suunnittelussa oli 
käytetty Perniön alkoholistihuoltolan järjestyssääntöjä, ruotsalaisen Vårnäshemmet 
-alkoholistihuoltolan toimintakertomusta vuodelta 1945, maa- ja sekatyöväen työeh-
tosopimusta sekä Luostarikoti-säätiön sääntöjä. Viimeksi mainituissa käytettiin asuk-
kaista nimitystä ”veljet”, joka oli Tampereen sään töjä laadittaessa korjattu asukkaaksi 
ja samoin ”isä” johtajaksi. Kortinpeluu, ki roilu, rivot kuvat sekä rivoiksi laskettavat 
laulut olivat kiellettyjä.

Suunnitelmien mukaan laitos laajenisi syksyyn 1947 mennessä 20 hoidokkiin. Hoi-
tojakso olisi kullakin puoli vuotta. Asunnottomina vapautuvat hoidokit suunniteltiin 
keväästä 1948 alkaen sijoitettavaksi miestenkotiin, jota Kaupunkilähetys yritti perus-
taa tuohon aikaan.

Ko din johtajana toimi helsinkiläinen Tore Ölander ja lää kä ri nä Reino Hut tu nen. 
Yh te nä kantavana toimintaideana oli jonkinlainen työ te ra pia, mutta sopivaa työ tä ei 
kek sitty. Alkuperäinen ajatus oli ollut teettää kun toutuvilla met sä töitä, mutta he oli-
vat sii hen liian heikkoja ja tottumattomia. Kevään ai ka na saatiin aikaiseksi joitakin 
korjauksia asuin paik kana käytetyssä Kau pun ki lä he tyksen ke sä siir to las sa. Varsinainen 
hoitomenetelmä oli saman ta pai nen kuin ny kyi sessä juomisen kertalopetukseen perus-
tuvassa Myl ly hoi dossa. Vuoden ku lut tua todettiin kolmen seitsemästä hoitokokeiluun 
osallistuneesta pysyneen rait tii na.

 Kau pun ki lä he tyk sen ko ko nais ku lut seitsemän miehen hoitokokeilusta oli vat yh-
teensä 244 857 mark kaa, jo ten asiasta saatu oppi oli kallista. Ver tailun vuoksi mai nit-
takoon että yhdistyksen 20-paik kai nen las ten koti toimi koko vuoden 497 612 markan 
ku luil la.

Kokeilu jäi monestakin syystä lyhyeksi, mutta muiden muassa Suomen Kir kon Si-
sä lähetysseura oli seurannut kokeilua alusta asti ja päättänyt perustaa kris til lisen alko-
holistikodin sopivan maapaikan löydettyään. Valmistelut aloitettiin samoihin aikoihin, 
jo syksyllä 1946. Erityisesti Kusti Korhonen ajoi hanketta ja se kirjattiin toimintasuun-
nitelmaan vuodelle 1947. Hanke toteutui vuon na 1950 Pieksämäen maalaiskuntaan 
perustettuna Tyynelän alko ho lis ti ko ti na, jo ka oli tarkoitettu aluksi vain nai sil le.

Alkoholistikotikokeilu oli luokiteltavissa jonkinlaiseksi aikansa miesprojektiksi. 
Kaupunkilähetyksen sosiaalinen työ oli lapsiin kohdistuvaa työtä lukuun ottamatta 

148 TKLA Alkoholistikoti ja Pispalan lastentalo ja seimi-kansio, mainitut asiakirjat. Vårnäshemmet teki yhteistyötä 
Tukholman Kaupunkilähetyksen Ribbingebäckin kanssa. Tampereen sääntöjen konsepteissa veli- ja isä-nimitykset oli 
yliviivattu ja vaihdettu.

149 TKLA Alkoholistikoti ja Pispalan lastentalo ja seimi-kansio. 
150 TKLA Kirjeenvaihto −1968-kansio Birgitta och Johan Bergström Rantalaiholle 10.4.1947. Ruotsin Sörflärkessä 

asuneet Bergströmit olivat Tor Ölanderilta kuulleet sotalapsena hoidossaan olevien lasten isän raitistuneen Kaupun-
kilähetyksen hoidossa ja tiedustelivat, pystyisivätkö vanhemmat nyt huolehtimaan lapsistaan itse; TKL vk 1947; 
Joensuun haastattelu 11.10.1999.

151 TKLA TKL jtk 26.10.1946 § 6; TKLA TKL jtk 19.12.1946 § 4; TKL vk 1947; Järventie 1959, 127–128; Joensuu 
1994, 103–104.

152 TKL vk 1947; Satka 1994a, 293–294; Huhta 2005, 115–117.
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sukupuolijakoista ja kohdistui naisten ja heidän lastensa auttamiseen. Laitoksissa oli 
pääsääntöisesti töissä naisia. Vanhainkotiin ei otettu miehiä. On kuitenkin oletettavaa, 
että diakonissojen avustustoiminta ainakin pieneltä osalta kohdistui myös miespuoli-
siin asiakkaisiin, vaikka pääpaino oli naisissa ja lapsissa. Sodanaikainen poikien am-
mattioppilaskoti oli poikkeus tästä sukupuoli sen si tii vi sestä auttamisesta. Tukholman 
ja Helsingin kaupunkilähetyksissä oli käynnissä miehiin kohdistuvaa sosiaalityötä ja 
osaltaan näiden johdosta Tampereellakin uskaltauduttiin kokeiluun. Tosin lasten ke-
säsiirtolatyötä ei haluttu vaarantaa alkoholistimiesten vuoksi. Aiemmin miesten hätä 
saatettiin katsoa heidän omaksi syykseen, mutta sodan paineissa olleet miehet saivat 
jo myötätuntoa. 

Tukholman Kaupunkilähetyksen alkoholistityössä oli vahvat merkit nousussa ol-
leesta medikalisoitumisesta, sillä heidän alkoholistityötään johti lääkäri. Heillä oli 
sosiaalihallituksen kanssa yhteistyössä perustettu Ribbingebäckin alkoholistikoti toi-
minut vuodesta 1937 alkaen. Tukholmassa oli kuultu tanskalaisista kokeiluista disul-
firamilla eli myöhemmin tunnetulla Antabuksella. Tämä aiheutti lääkkeen ottajassa 
voimakasta huonovointisuutta, mikäli tämä sattui ottamaan alkoholia. Lääkäri antoi 
Antabuksen pistoksena, joten siihen oli melkoinen kynnys. Tukholman Kaupunkilä-
hetys avasi oman poliklinikan alkoholisteille syksyllä 1946. Ruotsissa alkoholistien 
hoito oli käymistilassa kuten Suomessakin. Yhdistykset, säätiöt ja vastaavat tahot yl-
läpitivät suurin osaa hoitolaitoksista. Ruotsin valtio edusti vain 28 %:ia alkoholistien 
hoitopaikoista ja suuntaus oli tuolloin laskeva.

Tässä tamperelaisessa työmuotokokeilussa yhdistyivät alkoholismin nousun aihe-
uttama voimakas huoli, viranomaisten heikko oma toiminta kehittymättömien huolto-
lakien toteuttajina, TKL:n Teiskossa sijainneiden tilojen käytöntarve, Joensuun, Hut-
tusen ja Ölanderin yhteistyö sekä Joensuun henkilökohtaiset kyvyt hankkia rahoitusta 
tärkeäksi näkemiinsä hankkeisiin ja käynnistää niitä. Toiminta ei ollut medikalisoi-
tunutta, vaikka lääkäri olikin toiminnassa mukana, sillä parantumiseen pyrittiin vielä 
ilman lääkkeitä. Kaupunkilähetyksen rooli oli toimia rahoitusreittinä ja instrumenttina, 
sillä alkoholistityöhön ei liittynyt mitään jäsentoimintaa. Johtokunnassa oltiin ennem-
minkin huolestuneita vanhojen työmuotojen puolesta alkoholistihuoltoa vastaan. Tam-
perelaisten yhteinen katulähetystoiminta keskittyi evankelioimiseen.

Lumppurepimö vastaan sosiaalinen asuminen2.2.4. 
Tampereen Kaupunkilähetys oli pastori Joensuun aloitteesta ja ilmeisesti Tukholman 
ja Helsingin Kaupunkilähetyksen esimerkistä ryhtynyt valmistelemaan jo vuonna 1946 
miesten asuntolaa. Tämä oli noussut hänen kokemuksistaan avioliittoneuvontatyössä. 
Siinä hän havaitsi alkoholiongelmien vakavuuden ja hoidon tarpeen. Asuntolaan oli 
alun perin tarkoitus asuttaa yhdistyksen kyseisenä vuonna aloittamasta alkoholistipa-

153 CNLH SSM A 1:13 jtk 22.11.1948 § 10; Jansson & Johnsson 1953, 297–299, 302−307, 312−314; Stenius 1999, 
71−77; Edman & Stenius 2007, 341, 348; Thiesen 2007, 124−126. Antabukseen saattoi vielä tuohon aikaan kuolla.
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rantolasta vapautuvia, asunnottomia miehiä. Heitä oli tarkoitus varjella tällä asuntolal-
la vajoamasta jälleen kadulle.

Suunnitelman mukaan sinne voitaisiin majoittaa 10−12 miestä, ja he voisivat mak-
saa vuokraa sen verran, ettei yhdistykselle tulisi asuntolasta ylimääräistä menoa. Kau-
punkilähetyksen johtokunta päätti irtisanoa O.Y. Satakunnan Villan lumppurepi mölle 
vuok raa mansa tilat Ron  gan katu 8:n kellarista saadakseen paikan miesten asuntolan 
toi mi ti loik si.

Joensuun aikana Kaupunkilähetys ehti nimittää hankkeen miestenkodiksi. Tälle 
nimitettiin johtokunta, johon tuli kuulumaan hammaslääkäri Linnea Peltonen, rouva 
Esteri Poikkilinja, levyseppä Lauri Poikkilinja, viilaaja Urho Ervesalo, laitosmies Juho 
Lehto, konttoripäällikkö Viljo Saarinen, everstiluutnantti Erkki Stenbäck, laitosmies 
Eino Tiihonen ja teknikko Armas Viitanen. Suurin osa näistä oli mukana edellisessä 
alaluvussa esitellyssä MRA-toiminnassa ja heistä osa oli Tampellan ”rautakouria”, ku-
ten piispa Gulin heitä oli nimittänyt.

Martti Järventien tultua Joensuun tilalle johtajaksi hanketta nimitettiin miesten 
yömajaksi ja suunnitelmaan tuli katulähetysvaikutteita. Yhdistys tar josi yömajalle 
aiottujen tilojen tilalle lump pu re pi möl le Tammelan kiinteistöstään vastaavia tiloja. 
Irti sa no mi nen aiheutti yllättävän pit kän oikeustaistelun. Kaupunki oli hy väk synyt jo 
rakennusmestari Jaakko Au te reen laatimat muutospiirustukset yö ma jaa varten. Huo-
neenvuokralautakuntakin oli jo puol  tanut lumppurepimön irti sa no mis ta, mutta asia 
eteni kansan huolto mi nis  te riöl le asti. Tilat eivät vapautuneet pit kään aikaan Kaupun-
kilähetyksen käyttöön.

Helsingin seurakunnat olivat perustaneet vuonna 1945 nuorisokodin Leppävaaraan. 
Sinne voitiin sijoittaa 20−25 kotivaikeuksissa olevaa 15−25-vuotiasta tyttöä tai nuorta 
naista. Kodissa saattoi perehtyä taloudenhoitoon, ompelemiseen ja puutarhanhoitoon. 
Sieltä käsin monet kävivät töissä.

Helsingin kaupunkilähetyksellä oli jo aiemmin sekä poikakoti Korsossa että tyt-
tökoti Kilossa. Poikakotia johti diakonissa, mutta tyttökodin johtajatar mainittiin nei-
diksi. Tyttö- että poikakodit yhdistettiin vuonna 1947. Tätä uutta yhdistelmää varten 
Kilossa sijainnut tyttökoti remontoitiin ja laajennettiin. Kotien rahoitus tuli monista 
lähteistä. Kaupunkilähetys maksoi kuluista 10−20 %:ia, sosiaaliministeriö maksoi 
1940-luvulla vain noin 5 %:ia kuluista, erilaiset säätiöt ja testamenttirahastot kattoivat 
saman verran, jopa Tukholmasta tuli enemmän avustusta kuin Suomen valtiolta ja suu-
rin osa, noin 60 %:ia rahoista tuli lastensuojelulautakunnalta.

Helsingin Kaupunkilähetyksellä oli lisäksi Tyttöjen Työkoti Kylänpää, joka oli 
tarkoitettu 16−20-vuotiaille suojattomille tytöille. Heillä oli myös vastaanottokoti ”si-
veellisesti suojattomille nuorille naisille”. Siellä annettiin huoltoa ja ohjausta työnte-

154 TKLA TKL jtk 14.9.1946 § 4.
155 TKLA TKL jtk 14.9.1946 § 4.
156 TKLA TKL jtk 19.12.1946 § 6.
157 TKLA TKL jtk 30.1.1948 § 3 Katso myös asiakirjat TKL Kansanhuoltoministeriölle 1.2.1947.
158 Hja 8/1955 Verneri Louhivuori: Seurakuntien sosiaalinen työ Helsingissä.
159 HKL vk:t 1945−

Ihmisten ja instituutioiden rakennusta sota-ajan moraalitalouden hengessä (1939–1949)

KulhiaPeilit.indd   77 13.12.2011   23:26:50



78

koon sekä sijoitettiin sopiviin hoito- ja työpaikkoihin. Kotia johti diakonissa apunaan 
emännöitsijä. Sosiaaliministeriön tuki oli Työkodille noin 20 % kuluista ja vastaanot-
tokodille alle kolmanneksen kuluista. Helsingin seurakuntien antama yleinen toiminta-
avustus kattoi vain prosentin Kaupunkilähetyksen kokonaiskuluista.

Talvisodan jälkeen alun perin viipurilaispoikia varten käynnistetty ammattioppi-
laskoti mahdollistui val tion maksaessa kaikki sotasiirtolaisten kulut. Sotasiirtolaisten 
palattua Vii pu riin kus tan nus ra ken ne heikkeni, eikä siinä asuntotilanteessa löytynyt 
tarpeeksi edul lista kiin teis töä. Ammattioppilaskodeista oli kuitenkin pula, sillä vuon-
na 1946 koko maassa nii tä oli vain neljä. Uuden am mat tioppilaskodin perustamista 
voitiin kuitenkin harkita vakavasti, sillä niiden toimintaa tukemaan oli tulossa uusi 
säädös, jolla valtion opintoavustus ammattiopintoja harjoittavien siviiliorpojen tuki 
tasattiin sota-orpojen tasolle.

Tampereella oli jo vuonna 1926 silloinen lastensuojelujohtaja Alpo Lumme nähnyt 
ammattioppilaskodin tarpeen ja yritti saada Kaupunkilähetystä perustamaan sellaisen 
yhteistyökumppanien kanssa. Kau pun ki lä he tyk sen johtaja Matti Joensuu oli valittu 
vuo deksi 1946 Tam pe reen kaupungin huol to lau ta kunnan jäseneksi, mikä oli suh de-
toi minnan kannalta hy vä asia. Lisäksi sodan aikana hetken toimineen ammattioppilas-
kodin johtaja Toivo Hänninen tuli tämän uuden kodin johtokunnan puheenjohtajaksi. 
Hän oli siirtynyt Tampereen kaupungin sosiaalitoimeen nuorisohuoltajaksi vuonna 
1947.

Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen (SDP) eduskuntaryhmän puheenjohta-
jaksi kohonnut Alpo Lum me tar josi ammattioppilaskodin perustamista aktiivisesti 
Kaupunkilähetykselle. Miksi kaupunki ei itse järjestänyt riittävästi laitoksia, jää tässä 
tutkimuksessa syvemmin selvittämättä. Lumpeen taustana olivat Kris til liset Sosia-
lidemokraatit ja NMKY, joten hän ei karsastanut Kau pun ki lä he tys tä sen kristillisen 
taustan vuoksi. Lumpeen suosima Kristillisen Työläisnuorison Liittokin toimi Kau-
punkilähetyksen tiloissa. Lisäksi Tampereella vahvasti vallassa ol lut Suo men Sosiali-
demokraattinen Puolue otti puoluekokouksissaan 1946 ja 1949 aikaisempaa myön tei-
sem män asenteen kirkkoa kohtaan juuri Kristillisten Sosialidemokraattien toiminnan 
seurauksena.

Alkuvuonna 1948 Tampereen kaupungin lastensuojelulautakunta kääntyi Kau-
pun kilähetyksen puoleen, sillä paikkakunnalla ei sijainnut edes poikakotia. Joensuu 
neuvotteli asias ta muidenkin huoltoviranomaisten kans sa, sillä miesten yömajaa oli 
val mis tel tu pit   kään. Kaupungin viranomaiset pi ti vät lastenkodeista vapautuvien poiki-
en asiaa asun nottomia miehiäkin tär keämpänä asiana. Johtokunta asetti toimikunnan 
suun nit  telemaan järjestelyitä poikakotia tai vastaavaa laitosta varten yömajaksi tar koi-

160 HKL vk:t 1945−
161 Tarasti 1949; Pulma 1987, 221–222; Kulhia 2008a, 96.
162 TaKA Sosla Yl osasto Ca1:27 I osa 20.4.66 § 131; Treen k:gin kk kaup hltk 1946, 7; TKL vk 1948; Kulhia 2008a, 

69−70, 83; Kulhia 2009a, 62−63, 128; Aine 2010, 4.
163 TKLA TKL jtk 18.1.1947 § 6; Kallio 1989, 162–163; Soikkanen 1990, 468–470; Honka-Hallila 2003, 30−32; Kaarni-

nen 2006, 113; Kulhia 2008a, 93, 95.
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tet tuihin tiloihin. 1950-luvun alussa yömajaa suunniteltiin perustettavaksi Tammelan 
toimitaloon, mutta tiloihin sijoitettiinkin lasten kerhoja.

Kun pitkällisen hallintokierroksen kautta oli saatu lumppurepimö pois TKL:n ti-
loista Ron gan ka dulta, ammattioppilaskodin toiminta saatiin käyn nis tet tyä no peas ti. 
Ensim mäiset pojat tulivat kesäkuun 1948 alus sa kau pun gin eri lasten ko deista. Suu-
rin osa pojista meni opiskelemaan ammatti- tai il ta kou luun tai har joit te lijoiksi teh-
daslaitoksiin. Työssä käyvät mak soivat hoitomaksuna am  mat ti op pi  las ko dil le puolet 
pal kas taan, ja siitä vielä osa sääs tettiin poikien pank  ki ti leil le. Am mat ti op pilaskodin 
uudelleenperustaminen tapahtui siis eri tyi ses ti kau pun gin virkamiehen Alpo Lumpeen 
aloitteesta ja luottamuselimen pyynnöstä. Täs sä yhteydessä oli sovittu myös, että kau-
punki osal lis tui si riit tä väs ti rahoi tuk seen. Perustamiskustannukset kohosivat 310 000 
markkaan, johon saa tiin kaupungilta 200 000 mar kan avustus. Kaupunki myönsi 125 
000 markkaa yl lä pito kus tannuksiin en simmäiselle va jaa lle toi min ta vuodelle. Tosin jo 
syksyllä to dettiin ylläpitoavustuksen kattavan vain puolet hoito kus tannuksista. Poi-
kien oma vastuuosuudenkin jäl keen Kau pun ki lähetyksen mak set tavaksi jäi kol man nes 
ku luista. Kodin joh ta ja na toimi alkuun rou va An nik ki Kar hu ja poikien kait sijana Jaak-
ko Kaitila. Seu raa va na vuonna poi kien va paa eh toiseksi kaitsijaksi tuli Matti Joen suun 
pyynnöstä aktiivinen nuorisopiiriläinen, tek nik ko Leo Sirén, joka oli ol lut jo pienestä 
pojasta alkaen ollut mukana Kau pun ki lä he tyk sen toiminnassa.

Berliinin kaupunkilähetys perusti samoihin aikoihin ammattioppilaskodin 
14−21-vuotiaille pojille. Tämä oli tarpeellinen laitos sodasta kärsineissä maissa, sil-
lä isättömiä ja kodittomia poikia varten tarvittiin sijoituspaikkoja. Laitos perustettiin 
Berliiniin 35-paikkaisena ja kuten aluksi Tampereellakin, sitä johti rouvashenkilö. Hä-
net mainittiin äidilliseksi ja huolehtivaiseksi. Toinen yhtäläisyys Tampereen kanssa oli 
yhteiskeittiö naisten vanhainkodin kanssa.

Berliinissä ajatuksena ei ollut pelkästään antaa seinät, ruoka ja yösija, vaan teema-
na oli, ettei ihminen elä pelkästään leivästä (Matt. 4:4). Pojille tarjottiin levottoman 
suurkaupungin keskellä jonkin verran hengellistä ohjelmaa. Pian huomattiin, että isoil-
la pojilla oli isompia ongelmia kuin lastenkotien pienillä pojilla.

Berliinin kaupunkilähetys perusti tytöille turvakodin vuonna 1950. Tampereella 
NNKY oli jo hieman aiemmin perustanut tyttöjen ammattioppilaskodin, joka oli yl-
lykkeenä TKL:n poikien ammattioppilaskodin uudelleenperustamiselle. Ammattioppi-
laskotien samanaikainen perustaminen tapahtui toisistaan tietämättä, ilmeisesti saman-
kaltaisen sosiaalisen ongelman vuoksi.

164 TKLA TKL jtk 17.3.1948 § 4. Pöytäkirjassa ei ole merkintöjä periaatteellisista pohdinnoista, olihan ammattioppi-
laskotitoimintaa ollut yhdistyksellä aiemminkin. Johtokunnalle oli erityisen tärkeää, että perustamiskulujen korot ja 
kuoletukset lasketaan huolellisesti. Käynnistämisen periaatteeksi riitti kaupungin pyyntö; TKL vk 1953; Tammerkoski 
2/1942, 32; Kulhia 2008a, 98.

165 TKLA TKL jtk 23.4.1948 § 4; TKLA TKL jtk 1.6.1948 § 3-4; TKLA TKL jtk 10.3.1950. Kaitila osallistui Raamat-
tuopiston miesten kursseille TKL:n kustannuksella. TKL vk:t 1948, 1949, 1995; Leo Sirén 11.7.2007; Taimi Siren 
11.7.2007.

166 75 Jahre Berliner Stadtmission, 98. Syvä vertaileva tutkimus voisi saa selville Berliinin ammattioppilaskodin tarkem-
man syntyhistorian ja siinä ilmenevät muut yhtenevyydet ja eroavaisuudet.

167 75 Jahre Berliner Stadtmission, 98−100.
168 75 Jahre Berliner Stadtmission, 110−112; Kulhia 2008a, 83.
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Ammattioppilaskoti poikia varten tuli Kaupunkilähetyksen tehtäväksi kaupungin 
sosiaalisten tehtävien jaossa. Tampereen NNKY oli perustanut tyttöjen asuntolan ai-
emmin. Kaupunkilähetys oli ollut leimallisesti juuri pikkulasten, naisten ja vanhus-
ten parissa tekevä järjestö. Tosin tämä oli juuri vuonna 1946 joutunut taloudellises-
ti ylivoimaisessa tilanteessa luovuttamaan kaupungin hoiviin osan lapsityöstään. Nyt 
yhdistys, kokeiltuaan työtä tehdastyöntekijöiden parissa ja miesten alkoholistikodis-
sa, yritettyään järjestää kodittomien miesten yömajan, ryhtyi seuraavaksi pitämään 
poikien ammattioppilaskotia. Tämä voidaan nähdä osana Kaupunkilähetyksen pitkää 
siirtymää sääli- ja armeliaisuustyöstä kohti monialaisesti sosiaalipoliittisista tarpeista 
säännönmukaisesti huolehtivaksi kaupungin työrukkaseksi. Tähän asti diakonissojen 
monipuolinen koulutus ja kokemus sekä yhdistyksen johtavien pappien suorittama val-
vonta olivat riittäneet takaamaan laitosten ammattipätevyyden. Jotta toimintaa voitiin 
harjoittaa, täytyi käydä työläs kamppailu omien tilojen saamiseksi vuokralaisilta sosi-
aalityön asuntolatoimintaan.  Kaupunkilähetyksen johtokunnassa meni helpoimmin 
läpi sellainen toimintaehdotus, joka ei toisi lisärasitetta yhdistyksen omarahoitukseen.

Diakonian ja sosiaalityön roolit muuttuvat2.3. 

Julkisvalta kasvaa sosiaalityössä2.3.1. 
Vaikka hyvinvointivaltion käsite katsotaan aukikirjoitetuksi lordi William Beveridgen 
raportissa vuonna 1942, itse Beveridge uskoi vapaaehtoissektorin tarpeeseen edelleen-
kin. Beveridge oli työskennellyt nuorena Toynbeen setlementissä ja hänellä oli vankka 
kokemus yhdistysten toteuttamasta sosiaalityöstä. Hän näki, etteivät valtiot pysty heti, 
eivätkä varsinkaan kaiken kattavasti, täyttämään yksilöiden tarvetta toimia yhteisön 
hyväksi. Hän julkaisi vapaaehtoistoiminnan tulevaisuudesta erillisen tutkimuksen Vo-
luntary Action, a Report on Methods of Social Advance (1948), jossa hän käsitteli 
kristillistä ja filantrooppista hyväntekeväisyys- ja huoltotyötä sekä keskinäisen avun 
organisaatioita. Hän esitti näille yhteisölle muun muassa sosiaalityön innovaattorien 
roolia. Sosiaalityön systematisointi tuli kuitenkin suuren tutkimuksellisen mielenkiin-
non kohteeksi ja vasta 1970-luvulla kolmas sektori palasi teoreetikkojen ja tutkimuk-
sen mielenkiinnon kohteeksi.

Sosiaalipolitiikka oli kansakunnan eheyttämisen väline, tällä jatkettiin sodan ai-
kana syntyneen yhteiskunnallisen yhteisvastuun kantamista. Sodan jälkeisen Suomen 
sosiaalitointa leimasivat toimeentuloturvan laajennukset, kuten kansaneläkkeet ja 
lapsilisät. Osa näistä oli ollut päätettävänä jo sotaa edeltäneinä vuosina, jolloin myös 
huoltolait toivat säätelyä ja ammatillisuutta näiden aloille. Terveydenhuollossa vakiin-
nutettiin kunnanlääkärijärjestelmä ja terveys sisar toiminta. Kunnallinen kodinhoito 

169 Vuorikoski 1999, 80–82; Karkkola & Perttu 2003, 30–32; Kulhia 2008a, 93.
170 Blomstedt 1950; Waris 1950; Offer 2003, 235–237.

KulhiaPeilit.indd   80 13.12.2011   23:26:50



81

oli esimerkki uusista toimintamuodoista. Sosiaalihuoltajakoulutus oli alkanut vuonna 
1942 ja tämä kohotti sekä yhtenäisti sosiaalityön ammatillisen osaamisen tasoa.

Suomi oli eräillä hyvinvointi- tai sosiaalityön kentillä jäänyt jälkeen Pohjoismaista, 
kuten sairausvakuutuksen ja tulonsiirtojen osalla. Tämä ei kuitenkaan johtanut siihen, 
että sosiaalityön huoltotoimien järjestelyissä olisi ollut välttämättä yhtä suuria ero-
avaisuuksia. Missä oli tarve huoltotoimille eikä valtio tai kunta ollut ryhtynyt toimeen, 
kansalaisyhteiskunta pyrki paikkaamaan tilannetta mahdollisuuksien mukaan. Tämä 
tapahtui usein kristillisen eetoksen innoittamana. Eräät tutkijat ovat tulkinneet myös 
pohjoismaiden kehityksen hyvinvointiyhteiskunniksi osin myös luterilaisuuden ilmen-
tymäksi. Hyvinvoinnin muutossarjoissa on nähty myös erilaisia polkuriippuvuuksia 
(path-dependency) maittain, joka ilmenee esimerkiksi yhdistysten ja muiden kolman-
nen sektorin toimijoiden erilaisilla rooleilla eri pohjoismaissa.

Sodan aikana organisoidusta vapaan huollon toiminnasta oli hyviä kokemuksia. 
Vapaaehtoisjärjestöt olivat tehneet keskitettyä, yhteisesti suunniteltua ja osittain val-
tion ohjaamaa sosiaalityötä. Tämän purkaminen 1940-luvun lopulla harmitti muiden 
muassa sosiaalineuvos Paavo Mustalaa. Hän arveli koko vapaaehtoisjärjestöjen osuu-
den kärsivän, kun kukin toimisi jatkossa vain tahoillaan.

Vaikka vuoden 1936 sosiaalihuoltolain mukana köyhäinhoito vaihtui nimityksel-
tään sosiaalihuolloksi, niin vasta sodan jälkeen alkoivat todelliset muutokset. Esimerk-
kinä on käytetty sitä, että vuodesta 1948 alkaen sosiaalihuollon asiakkaat saivat pitää 
äänioikeutensa. Tulonsiirtojen kasvaminen muutti sodanjälkeisen huoltotyön luonnet-
ta. Huolto oli kuitenkin sikäli siirtymässä tavallaan hoidolliseen suuntaan, että asiak-
kaiden asioihin ryhdyttiin paneutumaan uudella tavalla. Sosiaalihuoltajan koulutusta 
pidettiin yhdistelmänä tiedettä ja käytäntöä, mutta ainakin kouluttajat toivoivat itse so-
siaalihuoltajilta päällimmäisimmäksi kutsumustietoisuutta ja oikeaa vaatimattomuutta 
ja nöyryyttä työnsä äärellä. Amerikkalainen ”social case work” eli henkilökohtaisen 
huollon menetelmä tuli Suomeen sosiaalihoitajien vuonna 1945 alkaneessa koulutuk-
sessa.

Sodan jälkeisessä Norjassa suurinta osaa vanhainkodeista, erilaisista lasten hoi-
tojärjestelyistä ja laitoksista pitivät yllä yksityiset järjestöt ja -henkilöt. Nämä saivat 
toimintaansa avustuksia valtiolta ja kunnilta. Yksityistä hyväntekeväisyyttä oli saanut 
harjoittaa ilman suurempia viranomaisrajoituksia. Suuntana oli kuitenkin se, että haet-
tiin yhteistoimintaa julkisen ja yksityisen toiminnan välillä. Viranomaisilla oli tarvetta 
harjoittaa valvontaa ja tarkkailua tukemissaan, mutta yksityisten toteuttamissa huolto-
toiminnoissa. Esimerkiksi vuodesta 1952 alkaen Oslo Idremisjon -kaupunkilähetysyh-

171 Laki terveyssisarista 1944; Waris 1944; Tunkelo 1946; Satka 1994a, 268, 290–294, 306; Vuorikoski 1999, 46, 79–82, 
85–90, 94; Anttonen & Sipilä 2000, 58; Jauho 2004, 92–95.

172 Rosenstand 1947; Kuhnle 2008, 4, 6, 10–12; Tarvainen 1959, 12−13; Allardt 1980, 97–99, 102–105; Urponen 1994, 
197, 208; Katso järjestöjen työstä Klausen & Selle 1996, 99–122; Hilson 2008, 93, 99; Arffman 2008, 312−316. Jo 
varhaisessa luterilaisuudessa paikalliset ratkaisut johtivat erilaisiin köyhäinhoitojärjestelmiin, eivätkä uusi usko ja 
oppi kitkeneet kerjäämistä kokonaan

173 Mustala 1949.
174 Waris 1944; Rosenstand 1947. Tanskassakin menetti äänioikeutensa vielä vuonna 1946 kunnes maksoi köyhäinavus-

tuksen takaisin. Satka 1994a, 311–312, 317–318; Urponen 1994, 215; Anttonen & Sipilä 2000, 64.
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distys alkoi muuntua vanhanaikaisesta hyvän teke väisyysjärjestöstä ammattimaiseksi 
sosiaalityön toteuttajaksi Oslon kaupungin kumppanina. Norjan kirkossa käytiin voi-
makasta keskustelua hyvinvointivaltion mahdollisesta kirkonvastaisesta luonteesta, 
mutta kristillissosiaaliset yhdistykset saattoivat kytkeytyä uuteen hyvinvointiyhteis-
kunta-ajatteluun kirkkoa notkeammin.

Suomessa valtion ja kuntien osuus vanhusten asumishuollosta kuului sodan jäl-
keen vielä kunnalliskotien piiriin. Näihin sijoitettiin myös psykiatrisia ja muita poti-
laita sekä varattomia henkilöitä. Ongelmana oli lisäksi kunnallisten huoltolautakuntien 
työvoiman määrä ja kouluttamattomuus. Jotta työtä olisi voitu tehdä valtiovallan vaa-
timusten tasoisesti, kaivattiin valtionapua pätevien virkailijoiden palkkauksiin. Isoissa 
kaupungeissa, kuten Tampereella, oli luonnollisesti useita kokopäivätoimisia virkaili-
joita. Samaan aikaan sosiaalityöntekijöiden ammatillinen järjestäytyminen kiihtyi.

Tampereella oli sodan jälkeen noin 500 paikkaa kunnalliskodissa ja näistä paikois-
ta oli vapaina noin 10 %:ia. Kolmannes paikoista oli sairaiden käytössä. Vuonna 1944 
kaupungin viidessä kunnallisessa lastenkodissa oli noin 150 paikkaa, joista vapaina 
oli noin viidennes. Seuraavana vuonna kaksi näistä päädyttiin sulkemaan. Vastaavasti 
Tampereella oli tuolloin kahdeksan yksityistä lastenkotia, joissa oli yli 150 lasta, osa 
jopa ylipaikoilla. Kaupunkilähetyksen osuus näistä oli tuolloin 36 lastenkotipaikkaa. 
Suoranaisesti sodan seurauksena näissä yksityisissä lastenkodeissa oli sotaorpoja ja 
-siirtolaisia yhteensä parikymmentä.

Suomessa yksityiset lastenkodit, jotka toimivat osin lahjoitusten, ja osin valtion 
ja kunnan avustuksilla, joutuivat taloudellisiin vaikeuksiin sodan jälkeen epävakaan 
poliittisen tilanteen aiheuttaman inflaation vuoksi. Ihmisten mahdollisuudet avustaa 
heikkenivät ja samaan aikaan yhteiskunnan avustukset sulivat devalvaatioiden, palkan-
korotusten, yleisten hinnannousujen vuoksi. Yhdistyksiä oli käytetty sotataloudessa 
lisäresursseina kuten Kaupunkilähetystäkin (kaavio 1), mutta sodan päätyttyä yhteis-
kunnan solidaarisuus yhdistyksiä kohtaan heikkeni, kun poliittinen ilmapiiri muuttui. 
Jos yhdistyksillä oli omia kiinteistöjä, joihin oli sijoitettu vuokralaisia, viranomaisten 
toimittama hinta- ja vuokrasäännöstely teki toiminnasta raskaasti tappiollista. Tämä 
oli tilanne myös TKL:n vuokraamissa asuintiloissa.

Yksityisiä huoltolaitoksia oli perustettu eri tavoin yhdistysten haltuun tulleisiin 
kiinteistöihin. Tämä puolestaan tuli ongelmaksi, kun alettiin kiinnittää kasvavaa huo-
miota paloturvallisuuteen sekä huollettavien kannalta riittäviin että monipuolisiin 
tilantarpeisiin. Samoin henkilökunnan määrästä, laadusta ja perehtyneisyydestä an-
nettuja määräyksiä ei voinut enää poikkeusluvilla loputtomasti kiertää. Määräykset 
tiukkenivat ja niiden vastaisissa rakennuksissa toimivilta yksiköiltä saatettiin kieltää 
esimerkiksi majoittaminen tietyissä tiloissa tai valtionapu.

175 Mohr 1947, 280; Kullerud 2005, 161−165; Kuhnle 2008, 11–12.
176 HMA HLSPA Db:1 III piirin huoltotoimen tarkastajan vuosikertomus vuodelta 1944, ja1945; Jalas 1945; Vuorikoski 

1999, 86–87; Anttonen & Sipilä 2000, 64–65.
177 HMA HLSPA Db:1 III piirin huoltotoimen tarkastajan vuosikertomus vuodelta 1944 ja 1945; TKL vk 1944 ja 1945.
178 TuKL vk 1946; AL 21.11.1945 Talonomistajan tehtävä velkaa; Urponen 1994, 219, 222.
179 MHA HLSPA Fc:1 kirjeenvaihto Epilän orpokodista; Hao n:o 16/1944; Kuusisto 1945; Ståhlberg 1946; TKL vk 1945; 
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Tampereen Kaupunkilähetyksen lastenseimi Hyhkyn Helmi Pispalan Lastentalossa 
oli ai heuttanut avus tuk sista huolimatta suuria kuluja Kaupunkilähetykselle. Seimen 
yh teydessä oli myös syksyllä 1941 perustettu alle 2-vuotiaiden lastenkoti.   

Kaupunkilähetyksen oli pakko luo pua koko Pispalan lastentalosta toimintoineen 
vuonna 1946. Sen ko ko nais menot olivat vuonna 1945 yh teensä 600 000 markkaa, 
johon oli saatu kaupungilta ja valtiolta yhteensä vain 92 000 markkaa avus  tuk sia. 
Kaupunkilähetys ei voi nut lah joi tusvaroilla näin suu res sa mit ta  kaa vas sa rahoittaa si-
nänsä kaupungille kuu luvaa huol to toi min taa, vaikka vuonna 1946 kau punki nostikin 
avustusmäärärahojaan. Taloa tarjottiin ensin seu rakunnille, mut ta nämä eivät olleet 
kiinnostuneita. Kaupunkilähetys oli itse ar vi oinut tarjouksis saan talon huomattavasti 
lopullista kauppahintaa kalliimmaksi.

Kaupungin las ten suojelutyön johtaja ja SDP:n kan san edustaja Alpo Lum me oli jo 
esit tänyt ni men omaan kaupungin tar vitsevan sei miä ja lastenkoteja, ja oli molemmille 
osa puo lille otollinen hetki tehdä kauppa kiin teistöä myö ten. Kau punkilähetys oli asi-
assa aloitteellinen ja tarjosi Tampereen kau pun gin hal li tuk sel le Pispalan Las ten taloa 
toimintoineen. Sekä las ten sei mi että pien tenlastenkoti siir tyivätkin kau pun gin toimin-
noiksi 1.7.1946 alkaen. Kaup pa sum ma 1 716 000 mark kaa käy tet tiin Hilja ja Kalle 
Kuus nie men tes ta ment ti lah joi tuk se na tul leen Vä limaankatu 10 muiden osuuk sien lu-
nas ta mi seen.

Vuonna 1946 Tampereen Kaupunkilähetyksen tapaan myös Turun Kaupunkilähe-
tys oli joutunut luovuttamaan lastenseimen eli alle kolmivuotiaiden päiväkodin kau-
pungin käsiin ylivoimaisten talousvaikeuksien vuoksi. Molemmat yhdistykset saivat 
asian vuosikertomuksissaan siedettäväksi kuvailemalla tapahtumia pioneerityön teh-
neiden yhdistysten urakan päättymisellä ja kääntymisenä uusiin haasteisiin.

Vasta Niilo Kotilaisen lastenkotikomitean työs kentelyn tu lok se na annettiin vuon-
na 1949 laki lastenkotien valtionavusta. Lain mukaan ta val li sel le lastenkodille voitiin 
myöntää avustusta kolmannes hyväk syttävistä net to me nois ta. Yhteiskunta edellytti, 
että muut tahot maksaisivat 2/3 lastenkotien net to me noista, mikä asetti kansalaisten 
yksityiselle hyvän te ke väi syy delle korkeita odo tuk sia.

Vaikka viranomaissäätely lisääntyi sota-aikana ja sen jälkeen, eivät valtionavut 
ja kunnalliset avustukset vastaavasti nousseet, vaan kolmannen sektorin harjoittama 
laitoshuolto joutui kriisiin. Kaupunkilähetys kykeni reagoimaan nopeasti ja perusta-
maan ja lakkauttamaan tarpeen mukaan sosiaalisia laitoksia, mutta hoivatyöllä ei ollut 

Kulhia 2008a, 95–96. 
180 TKLA TKL jtk 9.4.1941 § 4, 25.9.1941 § 2. Toiminta käynnistyi 10.10.1941. TKL vk 1941–1946; Kulhia 2008a, 81, 

84, 88, 95, 97.
181 TSA TO Ca 12 khk 18.1.1946 § 31; TKLA TKL jtk 21.4.1945 § 10. Jo keväällä 1945 oli selvää, että Pispalan talosta 

olisi päästävä eroon taloudellisten syiden vuoksi; TKLA TKL jtk 23.2.1946 § 3; TKLA TKL jtk 29.3.1946 § 2; TKL 
vk 1946; Kulhia 2008a, 97.

182 KA Sos.min. LST Ab 6 saap.kirje 19.6.1946 Tampereen Kaupunkilähetykseltä 33213/978 -46; TKLA TKL jtk 
18.8.1944 § 4. Tällöin päätettiin myydä kaikki Kuusniemen perinnöt, mutta odottaa parempia aikoja kiinteistön 
myynnin kannalta. TKL vk 1945 ja 1946; Tammerkoski 6/1944, 243; Pakkanen 1982, 366–367.

183 TuMA TuKLA Da:1 Turun kaupungin lastensuojelulautakunnalle 30.3.1945, 25.1.1946; TKL vk 1946; TuKL vk 
1946; Kulhia 2008a, 97.

184 Lastenkotien valtionavusta 1949; Kotilainen 1950; Pulma 1987, 221–222.
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aina siinä toivottavaa jatkuvuutta (kaavio 1). Tämä oli koko yhteiskunnalle ainakin 
väliaikainen tappio, sillä korvaavia laitoksia oli hankala saada aikaiseksi tuossa yh-
teiskunnallisessa tilanteessa. Epäonnistuminen seimien ylläpitämisessä ei johtunut 
Kaupunkilähetyksien kyvyttömyydestä, vaan force major-tyyppisistä olosuhteista 
poikkeuksellisen nopean inflaation syödessä annuaalisesti tilitetyt maksut. Kaupun-
git joutuivat itse ylläpitäessään seimiä syöttämään rahaa niihin juuri niin paljon kuin 
ne päivittäin tarvitsivatkin, mutta yksityisten osin omilla varainkeruillaan rahoittamat 
laitokset saivat kaatua. Ainakin bruttokansantuote nousi, kun päivähoito tuli entistä 
kalliimmaksi veronmaksajille.  

Diakonian, sosiaalityön ja kansanterveyshuollon 2.3.2. 
työnjako

Kun laki kunnallisista terveyssisarista tuli voimaan kokolailla samaan aikaan kun kirk-
ko määräsi joka seurakunnan palkkaamaan diakoniatyöntekijän, nämä yhdessä tarjo-
sivat kunnille ja seurakunnille mahdollisuuden yhdistää voimat ja palkata diakonissan 
yhteisin varoin. Tämä saattoi olla käypä ratkaisu pikkukunnissa, mutta Tampereella oli 
kunnallinen sairaanhoitajajärjestelmä ollut toiminnassa jo 1890-luvulta alkaen, jolloin 
Kaupunkilähetyksen ”diakonissa” siirtyi kau pun gin työntekijäksi palveltuaan aikansa 
saman kaupungin sairaita yh dis tyk sen palkkaamana.           

Kirkon diakoniapoliittinen huoli oli diakonian tulevaisuus. Oliko se sairaanhoidol-
lista koulutusta vaativaa vai enemmän sielunhoidollista ja sosiaaliasioissa auttamista? 
Diakonikoulutus, joka oli ollut lähinnä miesten ohjelma, oli lakannut yli kaksikymmen-
tä vuotta sitten ja kansanterveystyön kunnallistuessa saattaisi diakonian rooli muuttua. 
Näistä aiemmin koulutetuista diakoneista alle viidennes työskenteli seurakunnissa, 
muut olivat yhdistysten, mielisairaaloiden, kasvatuslaitosten, vankiloiden, kuntien 
sosiaalihuollon ja puolustuslaitoksen palveluksessa. Sisälähetysseura oli 1930-luvulla 
alkanut suunnitella diakoni- tai sosiaalityöntekijäkoulutuksen uutta alkua. Sota katkai-
si nämä suunnitelmat. Tosin vuonna 1947 Sisälähetysseuran kouluttamat diakonissat 
hyväksyttiin pitkän tauon jälkeen muiden diakonissalaitosten tapaan myös päteviksi 
sairaanhoitajiksi. Oikeuksia ei ollut myönnetty 1930-luvulla, sillä silloin katsottiin 
Suomessa olevan sairaanhoitajien ylituotantoa. Tämä liikakoulutus vaihtui työteki-
jäpulaan, kun laki kunnallisista terveyssisarista säädettiin vuonna 1943. Diakonissat 
olivat perinteisesti jakaneet aineellisia avustuksia, käyneet sielunhoidollisia keskus-
teluita ja ohjanneet ihmisiä elämässä eteenpäin, tukeneet heitä monin tavoin. Diakoni 
voisi tehdä tätä samaa vielä syvemmin sielunhoitoon ja sosiaalityöhön kouluttautu-
neen, mutta ilman sairaanhoidollista ”tekosyytä” päästä tekemisiin seurakuntalaisten-
sa kanssa. Aarnisalolainen linja näkyi jo 1930-luvulla Jorma Sipilän kirjoituksessa Ei 
sairaanhoitoa, vaan diakoniaa.        

185 Kansanaho 1964, 133−134, 289, 291−294, 34−348.
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Kaavio 1. Tampereen Kaupunkilähetyksen täytetyt hoitopaikat 1939−1948. Musta käyrä 
esittää yhteismäärää ja sen asteikko on oikeassa reunassa. Tässä ei kuvata kapasiteettia, vaan 
toteutuneita hoito päiviä. (Lähteet: TKLA TKL jtk ptk 1939−1948; TKLA TKL LK&KS tmk 
ptk 1939−1948; TKL vk:t 1939–1948)
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Kirkossa oli käynnissä jakautuminen kahdelle peruslinjalle suhteessa diakonian ja 
seurakunnan palvelustoimen suuntaamisessa, muutoshakuisen ja karitatiivisen toimin-
nan välillä. Jako ei ollut siis ikään kuin diakonin ja diakonissan toimenkuvien välillä. 
Muutoshakuisuus kalskahti poliittiselta, sillä haluttiin muutosta tässä ajassa ja jälkim-
mäinen vaikutti paternalistiselta, ylhäältä päin almuja jakavalta, näin ainakin ne nähtiin 
vastapuolen silmissä. Osittain samoja ihmisiä jakoivat myös teologiset linjat. Toisella 
puolella oli uuskansankirkollisuus lisänään lundilaiseksi nimetty teologia ja toisella 
puolella herätyskristillisyys. Näiden ryhmien perusintentiot voi ilmaista seuraavasti: 
ensiksi mainitut ajattelivat, että kirkko on olemassa, koska täällä eletään. Jälkimmäiset 
ajattelivat, että kirkko on olemassa, koska täällä kuollaan. Ensiksi mainitut halusivat 
siis keskittyä auttamiseen tämän elämän vaikeuksissa ja tuskissa, jälkimmäiset huoleh-
tivat taivaspaikasta. Uuskansankirkollisiin ja asevelipappeihin kuului tavallaan myös 
herätysliikkeiden, kuten evankelisuuden kannattajia, jotka ajoivat uudistuksia muun 
muassa nuorisotyössä, joten rintamalinjat olivat epäselvät. Myös Kaupunkilähetyk-
sen työhön vuonna 1948 tullut Martti Järventie kannatti sekä sosiaalista linjaa että 
herätyskristillisyyttä, sillä hän näki perinteisen sisälähetysaatteen mukaisesti ”uskosta 
nousevan rakkauden tekoja”.

Ruotsin kirkossa ei ollut tehty päätöstä ankkuroida diakoniatyö seurakuntien pa-
kollisiin virkoihin ja diakonia joutui 1940-luvulla aivan toisenlaisiin ongelmiin. Ruot-
salaiset poliitikot halusivat tehdä selvän eron sosiaalityölle ja diakonialle. Diakonia 
ei useiden mielestä kuulunut nykyaikaiseen sosiaalityöhön, sillä uskonnollisena sil-
tä puuttui tieteellinen pohja. Hyvinvointivaltio ei voisi olla riippuvainen yksityisistä 
aloitteellisuudesta eikä uskonnollisista motiiveista. Valtion muuttunut suhtautuminen 
kirkkoon kertoi maallistamispolitiikasta. Monille sosialidemokraateille kristinusko 
symboloi vanhaa luokkayhteiskuntaa.

Esimerkiksi lastenkotitoiminnan kasvavat vaatimukset psykologisesta osaamises-
ta, paremmasta hygieniasta ja avarammista tiloista johtivat Ruotsissa sodan jälkeen 
monien yksityisten laitosten, joista useimmat toimivat kristilliseltä pohjalta, lopettami-
seen. Samoin diakoninen kotisisartoiminta, nuorisotyö, diako nis so jen sairaanhoidol-
linen pätevyys ja epileptikkojen hoito kyseenalaistettiin pohtimalla niiden tieteellistä 
perustaa. Lehdissä kirjoiteltiin, että kaupunkien lastenhoito pitää saada pois uskonnol-
lisilta puoskareilta, ja että ”langenneita” tyttöjä kasvatetaan saarnaamalla synnistä, ja 
että diakonissat pitää saada pois sosiaalityöstä.

Kirkollinen diakonia joutui Ruotsissa kiistoihin työväenliikkeen ja sosiaalide-
mokraattisen liikkeen kanssa. Työväenliikkeen konflikti- ja luokkaperspektiivi oli 
näyttäytynyt 1900-luvun alussa kirkon piirissä harhapolulta ja itsekkyydeltä ja oli-
si tarvinnut ”todellista kristillistä rakkautta”. Oli ymmärrettävää, että monet johtavat 
sosiaalidemokraatit halusivat etäisyyttä kirkkoon ja sen paternalistiseksi väitettyyn 

186 Järventie 1959, 144, 172−174, 179−180; Murtorinne 1995, 309−313, 328−329. Lundilaisuus oli ruotsalaisen, Lundin 
yliopistossa harjoitetun Luther-tutkimuksen tulosten omaksumista. Malkavaara 2000, 206−207, 210, 214−215, 
218−219. Jako on henkilöity muun muassa Erkki Niinivaaraan ja Osmo Tiililään; Kakkuri 2011, 184−187.

187 Christiansson 2006, 141
188 Christiansson 2006, 141−142.
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diakoniaan. Gunnar Myrdal oli linjannut, että kaikki sosiaalinen auttamistyö tulisi ka-
navoida kuntien kautta. Tämä johti pitkään taisteluun diakoneja ja sosionomeja kou-
luttaneen Sköndal-instituutin valtionavusta.

Luterilaisen Maailmanliiton (LML) Lundin kokouksen yhteydessä vuonna 1947 
Ruotsissa alkoi vaikuttaa uudenlainen teologinen näkemys diakoniasta. Niin kuin 
kirkon muutenkin, tulisi diakoniankin saada maallikkovastuuta: tarvittaisiin yleistä 
pappeutta ja yleistä diakoniaa. Diakonia kuului luomisen teologiaan, evankeliointi ei 
kuulunut siihen. Lisäksi diakonia voitiin jakaa laupeudentyöhön (barmhärtighetsdia-
koni) ja yhteiskunnalliseen diakoniaan (samhällsdiakoni), joka tarttuisi yhteiskunnan 
sosiaalipoliittiseen rakennemuutokseen. Suo messa diakonia nähtiin puolestaan toisi-
naan näiden välillä joko−tai-kysymyksenä. Suomessa tätä kysymystä oli pohjustanut 
jo laajennetun piispainkokouksen päätökset vuodelta 1945, joissa uumoiltiin kirkolle 
aiempaa laajempaa yhteiskunnallis-diakonisen vastuun linjaa. Nämä pyrkimykset to-
dettiin ylivoimaisiksi jo vuonna 1948 ja kirkko pitäytyi karitatiivisen seurakuntadia-
konian linjoilla.

Suomen seurakunnilla ei ollut suurta intoa laitosdiakoniaan eli perustamaan sosiaa-
lityön alaan kuuluvia laitoksia, kuten lastenkoteja tai miesten yömajoja. Syitä oli mo-
nia. Yksi oli jo 1800-luvulla tehty perusjako, jossa vaivaishoidon perusvastuu siirtyi 
seurakunnilta kunnille. Tämä ei kuitenkaan johtanut kuntien edes kohtuulliseen vas-
tuunkantoon. Kuntien ja seurakuntien sijaan kristilliset ja filantrooppiset yhdistykset 
ryhtyivät paikkaamaan erilaisia sosiaalisia ongelmia perustamalla avustus- ja autta-
misjärjestelmiä ja erinäisiä hoitolaitoksia. Kirkon oma diakoniavastuu heräsi hitaasti, 
eikä sitä ollut kunnolla omaksuttu yleisesti vielä välittömästi sodan jälkeen. Helsingin 
seurakunnat olivat jossain määrin kehityksen kärjessä, mutta siellä olivat niin ongel-
mat kuin verotulotkin kasaantuneet. Miesten asuntolatoimintaa varten perustettiin sää-
tiöitä ja yhdistyksiä.  

Diakoniatyöntekijän palkkaamista edellyttävä kirkkolain säädös aiheutti tietynlais-
ta turbulenssia diakonissojen työmarkkinoilla. Ne, joilla oli sairaanhoitajan pätevyys, 
saattoivat siirtyä kuntien palvelukseen, sillä kuntiakin painoi kunnallisia terveyssisa-
ria palkkaamaan velvoittava uusi laki. Sairaanhoitajalla oli parempi palkka, työajat ja 
lupa jatkaa virassaan, vaikka avioituisikin. Tuohon aikaan diakonissalta edellytettiin 
naimattomuutta. Koska kaupunkilähetykset kilpailivat samoista työntekijöistä, niillä 
oli vähiten tarjota, sillä niiden työpaikkojen tulevaisuus oli epävarmempi kuin kirkon 
ja kunnan viroissa. Tukholman Kaupunkilähetyksessä kävi jopa niin päin, että moni 
sisar jätti vuonna 1945 työnsä ja tilalle palkattiin sairaanhoitajia. Tampereen Kaupun-
kilähetys joutui luovuttamaan kotikäyntityötä tehneet diakonissansa yksi kerrallaan 
seurakuntien palvelukseen.

189 Christiansson 2006, 142−143, 150−151.
190 Malkavaara 1999, 422, 432−433; Malkavaara 2002, 228, 230, 234−235; Christiansson 2006, 149−150.
191 Larkio 1980, 144−155, 161; Huotari 1980a, 202−203; Malkavaara 2002, 236−237.
192 CNLH SSM fvb 1945; Kansanaho 1964, 296−297.
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Kunnallisen terveyssisarelle kuuluivat erityisesti lapsiperheiden terveydenhuol-
to ja ehkäisevä terveystyö, joten diakonissan toimialaksi tulisi erityisesti vanhusten, 
sairaiden ja yksinäisten huoltaminen. Terveyssisaren väestövastuuksi oli määritelty 
Suomessa 4 000 asukasta, kun Ruotsissa vastaava luku oli 3 000. Terveyssisarten ja 
diakonissojen työnjako ja työntekijöiden vuoto kunnallisiin virkoihin oli Ruotsissa 
käynnissä 1930-luvun lopulla, kun Suomessa vasta sodanaikaiset uudet lait aloittivat 
vastaavan rajun kehityksen. Huolta aiheesta oli silti koettu Suomessa jo 1930-luvun 
lopulla. Diakonissaksi opiskelevien rekrytointiongelmakin oli Ruotsissa suurempi. Sa-
moin siellä uumoiltiin diakonissojen keskittyvän jatkossa sielunhoitoon sekä lapsi- ja 
nuorisotyöhön.

Seurakuntien diakonian tehtäväksi oli määritelty vuoden 1944 kirkkolaissa seu-
raavasti:

”kristillisen laupeudentoimen tarkoituksena on kristillisestä rakkaudesta johtuva hengelli-
sen, ruumiillisen ja aineellisen avun antaminen seurakunnan hädänalaisille, ja sen tulee eri-
tyisesti kohdistua niihin, joiden hätä on suurin tai joihin muu avustustoiminta ei ulotu”.

Varsinainen avustaminen oli siirtymässä sosiaalitoimen harteille ja diakonissat antoivat 
enää hätäapua. Suomen Huolto ja moni muu sota-ajan järjestö toimi sosiaalisen avus-
tamisen alalla jonkin aikaa sodan jälkeen. Lainsäädäntö oli tuonut invalidihuoltolain, 
perhelisän, josta kehittyi lapsilisä, sotilasavustuslain, ja uudistetun äitiysavustuslain 
1940-luvun loppuun mennessä. Universalistisen hyvinvointivaltion taimi nosti verso-
aan Suomessa. TKL:llä oli vuonna 1949 enää vain yksi diakonissa kotikäyntityössä. 
Kirkkolaki velvoittikin seurakuntia hoitamaan itse tätä laupeudentointa. Laitoksissa 
tehtävä diakoniatyö oli jo alusta asti ollut selkeästi järjestöjen tehtävänä, joitakin poik-
keuksia lukuun ottamatta.

Tampereella etsitään diakonian paikkaa2.3.3. 
Diakonian kehityskuluissa on 1910-luvulta alkaen havaittavissa joitakin eri tyis piir-
teitä. Aluksi Kaupunkilähetyksen harjoittamaa diakoniaa kutsuttiin tavallisesti joko 
kent tä työk si tai piirityöksi. Jälkimmäistä nimitystä käytettiin varsinkin sil loin, kun 
seu ra kunnassa oli useita Kaupunkilähetyksen palkkaamia diakonia työn te kijöitä ja 
heitä varten oli tehty piirijako. Dia ko nia oli usein luon teeltaan etsi vää työ tä, mutta 
usein diakoniatyöntekijöitä myös kut suttiin auttajiksi ko teihin. Vähi tel len diakoniatyö 
alkoi siirtyä yhä enemmän seu rakuntien omaksi työksi. Suo mes sa alkoi pääs tä voitol-
le näkemys, jonka mukaan diakonia oli kirkon omaa työ tä ja sel lai se na seurakuntien 
velvollisuus, eikä sitä voitu jättää vain yksityisten yh dis tysten ja nii den varainhankin-
nan varaan. Tämä oli ollut jo 1800-luvun lopulla an nettujen hiip pakunnallisten dia-
koniaohjesääntöjen henki, jota nä ky vimmin puo lus ti suo ma laisen diakonian suurmies 

193 Markkola 1999, 186−189; Huhta 2005, 95, 97.
194 Kirkkolaki 1944 § 88.
195 TKL vk 1949; Sihvo 1969, 12−13; Piirainen 1974, 240−244, 299−309; Määttä 2004, 15−16.
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Otto Aarnisalo. Vapaa eh toi silla varoilla oli niin ikään vai keata ylläpitää ja kehittää 
diakonissojen ran na tonta kenttätyötä ja hank kia heil le jaettaviksi avustusrahoja ja -ma-
teriaaleja infl aa  tion ede tessä ajoit tain kym me niä prosentteja vuo sit tain.

Toisen maailmansodan aikana Suomessa nousi uudenlainen yhteis vas tuul li suuden 
henki, jol loin tehtiin talkoita yhteisen hyvän eteen ja varsinkin ase veli toiminnan mer-
keissä. Ase velitoiminnan aatteeseen kuului sosiaalisen oi keu den mukaisuuden to teut-
ta mi nen. Tässä olivat mukana myös rintamalla toi mi neet nuoret papit. He korostivat 
kan sain välisestä teologisesta keskustelusta löy tä miään uusia yhteiskunnallisia lin jauk-
sia, jotka sopivat rintamalla raken tuneeseen yhteis vastuulliseen ajat te luun. Näi den 
pohjalta kirkon piirissä tartuttiin uusiin yhteis kunnallisiin työ muo toi hin, joi ta esimer-
kiksi Matti Joensuu Kau punki lähe tyksen piirissä kehitteli. Dia ko nialle ke hittyi perin-
teisen hoivaamislinjan rinnalle myös yhteiskunnallinen, tai kuten ajan ilmaus kuului, 
sosiaalinen nä kökulma.

Toisen maailmansodan jälkeen alkoi hyvinvointivaltion as teit tai nen ra ken ta mi nen. 
Sosiaaliset uudistukset ja tulonsiirrot, kuten kouluruokailu, lap silisät ja huol totoiminnan 
kehittäminen paransivat huo mattavasti sosiaalista turvaverkkoa. Tä mä osaltaan haas-
toi perinteisiä hyväntekeväisyystoimijoita, kuten yhdistysten dia koniatyötä ja vastaa-
vaa huoltotyötä harjoittavia seu ra kuntia pohtimaan uu del leen toimintojensa muotoja 
ja tar peel li suutta.

Seurakuntadiakonian rinnalla oli osittain jo aiemmin syntynyttä dia ko nis sa laitosten 
ja diakonia-alan yhdistysten lai tos dia ko niaa, jonka piiriin voitiin kat soa kuuluvan 
muun muassa sairaalatoimintaa vä hä varaisille sekä las ten, van hus ten ja vammaisten 
huoltolaitoksia. Tämä ei usein kaan so pinut seu rakuntien toi min tamuodoksi, sillä nämä 
kalliit työmuodot tar vit si vat muun yh teis kun nan ra hoi tusta, joka saattoi osaltaan pe-
rustua huoltolakien vel voit tei  siin. Laitosdiakonia ja seurakuntadiakonia alkoivat ke-
hittyä toisistaan erillisinä.

Tampereen Kaupunkilähetys ylläpiti diakonisia laitoksia, mut ta sen voi sanoa ol-
leen myös seurakuntadiakonian aloittaja, ylläpitäjä ja ke hit tä jä. Toi min taan sa se sai 
sekä vapaaehtoisia lahjoituksia ja ajoittain melko suuria tes ta ment te ja että valtion, 
kau pun gin  ja seurakunnan avustuksia. Näiden lisäksi sil lä oli Emmaus-ho tel li yh tiön ja 
-yhdistyksen sekä kiin teis töjen vuokratulojen kautta myös selvää oma rahoitusta. Tosin 
seurakunnat eivätkä Emmaus-tahot antaneet lainkaan avustuksia vuosina 1938–1942. 
Testamentit useasti rahastoitiin, joten ne eivät kirjautuneet suoraan tulostaseeseen 
käyttövaroiksi.

Kaupunkilähetyksen peri aate linjauksena oli välttää suoranaisia raha-a vus tuk sia, 
sillä niitä voitiin käyttää helposti väärin. Huoltotoiminnassa py rit tiin pää asias sa autta-

196 Mustakallio 2001, 48–54; Tilastokeskus Rahanarvonkerroin 1860–2005; Rinne 2006, 242.
197 Malkavaara 2000b, 26–28, 30; Malkavaara 2000c, 206–207. Koskelainen 2011. Yhteiskunnallinen näkökulma eriytyi 

diakoniasta yhteiskunnalliseksi työksi 1950-luvulla.
198 Tienari 1966, 211–212, 232. Väinö Leskisen ja Jaakko Hakalan yleisesti hyväksyttyjä ajatuksia. Satka 1994a, 

296–300; Urponen 1994, 215.
199 Rinne 2006, 246–249, 251–253, 257.
200 TKLA TKL jtk ptk:t 1938−1949; TKL vk:t 1938–1949; ST vuosikerrat 1938−1939.
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maan henkilöitä saamaan heille kuuluvaa apua viralliselta huol lolta ja muil ta huolto-
järjestöiltä, kuten Vapaan Huollon Keskukselta. Tämän li säksi dia ko nissan tehtävänä 
oli auttaa ihmisiä saamaan asiansa siihen kuntoon, et tä he voi si vat alkaa tulla toimeen 
omin avuin.

Kaupunkilähetyksessä oli vuonna 1945 edelleen neljä diakonissaa. Sisar Saa ra 
Rantalaiho oli pääasiassa huolehtinut avustus- ja huoltotoiminnasta, jonka mer keissä 
tehtiin tuona vuonna 525 kotikäyntiä ja kaikkiaan 902 asia käyntiä. Näi den li säksi asi-
akkaat olivat käyneet diakonissan luona 16 kertaa. Vanhojenkodin johtaja Eeva Pikka-
rainen oli suo rit ta nut joi tain ko ti käyn tejä lähinnä vanhusten luona. Amurin lastenkodin 
johtaja Sel ma Valtonen oli tehnyt kotikäyntejä lähinnä niissä perheissä, joista lapsia 
tuli ke sä siir tolaan, sa moin Pispalan pientenlastenkodin ja seimen johtaja Anna Jo ki-
nie mi oli pa kot ta vissa tapauksissa suorittanut sairaskäyntejä.

Kaikki diakonissat ja koivat avustuksia vaatteina, tavaroina ja elin tarvik kei na, suu-
rimman osan jouluavustuksina. Heidän lisäkseen tal vi so dan jälkeen vuonna 1940 alkoi 
Tampereen Aseveljet ry:n aloitteesta toimia huol to rengas, johon kuului ompeluseuro-
jen sekä nuorisopiirin jäseniä. Huol to ren gas oli järjestäytynyt ja se kuului myös Tam-
pereen Aseveljet ry:n alai suu teen vii mek si mainitun toiminta-aikana. Sen sihteerinä 
toimi aluksi Kaisa Vuo rela ja myö hem min Julia Raevuori. Renkaan avus tus toi min ta 
keskittyi so ta or poi hin ja jatkui, vaikka Aseveljet ry jouduttiin lakkauttamaan sodan 
jälkeen rauhanehtojen mukaisesti. Ren kaan ko koama avus tus sum ma oli vuonna 1945 
samaa luok kaa kuin useim pien dia ko nis sojen vuo tuinen työn teki jä koh tai nen avustus-
budjetti, noin 5 000 mark kaa.

Vapaaehtoisten auttamishalu oli ammattiavun rinnalla siis edelleen elossa. Vuonna 
1947 syntyi ”Sosi”-kerho, joka ryhtyi avustamaan suurperheiden vaate huol lossa muun 
muassa parsimalla sukkia. Saimi Retulainen, joka oli tullut vuon na 1946 johtamaan 
vanhojenkotia, ryhtyi ohjaamaan ”Sosi”-kerhon toimin taa nei ti Kerttu Sulin kanssa. 
Joka tehtävään ei enää voi tu kaan palkata diakonis saa, sillä heitä valmistui liian vähän 
tarjolla oleviin työtehtäviin nähden. Niinpä Kau pun ki lähetyksen työntekijöiksi kelpasi 
myös muulla tavoin pä te vöityneitä henkilöitä.

Kun diakoniatyöntekijöiden palkkaamiseen velvoittava määräys tuli kirk ko lakiin 
noudatettavaksi vuodesta 1944, johti se pohdintaan diakonia- ja huol to  toi minnan jär-
jestämisestä seurakunnittain. Hiippakuntien tuomiokapituleihin pal kat tiin laajennetun 
piispainkokouksen vuonna 1945 antamasta kehotuksesta dia ko niasihteerejä kehittä-
mään diakoniatoimintaa. Tuomiorovasti K.H. Seppälä oli aloit tanut diakonian seura-
kun nal lis ta mi sen ryhtymällä palkkaamaan dia konis so ja seu ra kun tansa pal ve luk seen 
vuo des ta 1929 alkaen. Tätä aiemmin kent tä työ oli ko ko naan Kau pun ki lä he tyk sen 

201 TKL vk:t 1939–1949.
202 TKL vk 1945.
203 TKL vk:t 1940 -1946; Tienari 1966, 152, 270. Huoltorengas v. 1942: jäseniä 50 jaettu 5.200 mk, v. 1943: jäseniä 33, 

jaettu 3.500 mk, Huoltorengas v. 1944: jaettu 2.400 mk, säästöön jäi 3.475 mk.
204 TKL vk 1947; TKL vk 1948. Retulainen oli neiti eli ei ollut naimisissa.
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ni missä tehtyä, tosin seurakunta oli vuo desta 1897 saak ka an ta nut vuo si avus tuksia 
diakonia työn hy väk si.

Lokakuussa 1945 K.H. Seppälä ehdotti Tuomiokirkkoseurakunnalle eri tyi sen sosi-
aalipapin asettamista. Rovasti Leo Böök otti tehtävän vastaan oman toi men sa ohella. 
Seurakunnan huoltotoimintaa alettiin pohtia ja järjestää. Koska kau pun gissa toimivat 
diakonian kenttätyössä Tuomiokirkon ja Harjun seura kun nat sekä Kaupunkilähetys, 
ryhdyttiin neuvottelemaan tulevaisuuden jär jestelyistä. Böökin ajatuksena oli perustaa 
huoltokeskus, joka olisi auki parina päivänä vii kos sa. Sen ja sosiaalipapin tukena olisi 
työvaliokunta, jossa olisi edus tajia muis ta kin kristillistä huoltotyötä tekevistä yhtei-
söistä. Tähän yhteistyöhön haluttiin mu kaan Kaupunkilähetys, NMKY, NNKY, Val-
konauhayhdistys ja Ahjolan set le ment ti.  Tämä työnäky nousi Suomen kirkon teke-
mästä linjauksesta ottaa koko nais val tai nen vastuu seurakuntadiakonian järjestelyistä. 
Tuomiorovasti Seppälä oli ollut sen kannalla jo 1920-luvulta alkaen, jolloin keskustelu 
aiheesta kirkon sisällä oli ollut vasta kesken.

Yhdistämisyritys Tampereen diakoniatyön kanssa2.3.4. 
Tam mikuussa 1946 Kaupunkilähetys oli tarjonnut Pis palan Lastentaloa seura kunnille 
ylläpidettäväksi, sillä tämä oli tuottanut raskaita tap pi oi ta yh dis tyk sel le. Melkein heti 
huo mat tiin, ettei seurakunnalla ollut halua eikä rahaa tämän mit ta kaa van las ten huol-
toon. Kaupunkilähetys tarvitsi kuitenkin yhteis työ kump pa nei ta ja seurakuntia puo-
lestaan velvoitti diakonian lakisääteisyys. Neu vot telu ko kouk sia huol totyön organi-
soi mi ses ta pi det tiin Kau pun ki lä he tyk sen ja seura kunnan edus ta jien kanssa useita, ja 
niis sä oli asian tun ti joi na Hel sin gin seura kun tien huol to kes kuk sen väkeä. Kau pun ki-
lähetyk sen johtaja Matti Joen suu ehdotti näis sä ko kouk sissa, että Kau pun ki lä he tyk sen 
ja seu ra kun nan huol to toi minta voi tai siin yhdis tää joko perustamalla jokin uusi yhtei sö 
tai säätiö tai muut tamalla Kau punkilähetys tähän tehtävään so pi vak si. Hänen pe rus te-
lunaan oli muun yh teis kunnan edessä yhtenä kristillisenä huolto-osastona esiin tyminen 
se kä avus tus ten hakijoiden juokseminen muussa tapauksessa useal la luukulla.

Helsingin huoltokeskuksen asiantuntijat, sen johtajat rovasti Verneri Lou hi vuori ja 
everstiluutnantti Sixten Frey tukivat tätä yhdistämisajatusta, vaikka Hel sin gis sä kes-
kit täminen Helsingin Kaupunkilähetyksen ja seurakunnan kesken ei ollut on nistunut 
tyydyttävissä määrin. Matti Joensuu ennusti omassa esi tyk ses sään seu raa vasti:

Jos sen sijaan seurakuntien huoltokeskusta aloitetaan rakentaa Kau pun ki lä he tyk sestä irral-
laan, on todennäköistä, kun otamme huomioon nykyiset olo suhteet, et tä tulee kestämään 

205 TSA TmksrkA II Cb 2 Tuomiokirkkoseurakunnan kn 22.10.1942 § 3. K.H. Seppälä kirkkoneuvostolle: Kun seura-
kunta on suuresti kasvanut ---  ja kun diakoniatyö nykyisin on kehittymässä yhä enemmän kirkon omaksi työksi; 
Laajarinne 1965, 67–68.

206 TSA TmksrkA II Cb 2 kn 15.10.1945 § 4.
207 TSA TO Ca 12 khk 18.1.1946 § 31; TSA TO Ca 12 khk 11.10.1946 § 368, liitteet 14: Pöytäkirja kokouksesta 

1.10.1946, jossa pohdittiin yhteistä huoltotyötä ja saman pykälän liite 15: ”Ajatuksia kirkollisen huoltotyön keskit-
tämisestä Tam pereella”. Tämä oli Matti Joensuun laatima selvitys neuvottelujen pohjaksi; TSA TmksrkA II Cb 2 kn 
31.10.1947 § 7, liite: Kirkollisen huoltotyön keskittämistä Tampereella tutkivan toimikunnan pöytäkirja 12.4.1947; 
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Ihmisten ja instituutioiden rakennusta sota-ajan moraalitalouden hengessä (1939–1949)

KulhiaPeilit.indd   91 13.12.2011   23:26:55



92

useita vuosia, ennen kuin se pääsee mi ten kään tuntuvasti toi mi maan --- ja kun se alkaisi kas-
vaa --- alkaisi (Kau pun ki lähetys) vähitellen tu le maan tehtävänsä tehneeksi, rap peutuvaksi 
yh dis tyk seksi, jonka kuolema kestäisi ot taen huomioon esim. sen suuren omai suu den usei-
den miespolvien ajan ja omai suus tulisi sinä aikana olemaan vä hemmän tehokkaasti huol-
totyötä pal ve le mas sa.

Joensuun ounastelema hiipuminen oli samaan aikaan kohtalona Tampereen Lut heri-
laisella Rukoushuoneyhdistyksellä. Kaupunkilähetyksen ja seurakuntien edus tajien 
jatkokokouksissa ei kuitenkaan päästy asiasta yksi mie li syy teen. Lopul ta jou duttiin 
jopa äänestämään, jolloin yh dis tä mis kan ta voitti. Pää tös ei kui tenkaan saa nut osapuo-
lien omien hal lin to elinten varauksetonta kan natusta; Kau pun ki lä he tyk sen pitkäaikai-
nen voimahahmo rehtori Ellen Cannelin jätti asias ta eriävän kan nan ottonsa erillisenä 
liitteenä. Yh dis tä mis asia katosi kes kus te luis ta vuo  den 1947 jälkeen.

Seurakunnat jatkoivat tahollaan sosiaalipapin toimen kehittelemistä. Vuonna 1949 
Tampereen seurakunnat perustivat päätoimisen so siaa li pas to rin viran, jonka toimen-
kuvaan kuului lähes kaikki diakoniaan vivahtavat työ alueet. Dia ko nissat siirtyivät jo 
alkaneen tavan mukaan Kaupunkilähetykseltä seurakuntien pal velukseen sitä mukaan 
kun vastaavia virkoja perustettiin niitä varten. Kau pun kilähetys perusti uusia toimin-
toja ja laajensi aikaisempia huoltolaitoksiaan edel leen kin.

Oli sel vin nyt, että seurakunta oli liian iso ja varovainen organisaatio no pei siin ja 
riski alt tii siin yrityksiin. Hallintoelimistä löytyi usein riit tä västi epäi li jöi tä ja vas tustajia 
ketteryyttä vaativien ja huolestuttavilta näyttävien uu  sien liik kei den py säyttäjiksi. 
Kaupunkilähetys ja vas taavat yhdistykset so pi vat tuohon aikaan seurakuntaa parem-
min uusien näkyjen toteuttajiksi.

Kun Matti Joensuu oli tehnyt päätöksensä lähteä Helsinkiin avioliitto-
neuvontatyöhön, hän kuitenkin vielä alkuvuonna 1949 osallistui työryhmään, joka laa-
ti Tampereen seurakuntien kirkkoneuvostolle ehdotuksen sosiaalipapin toimenkuvasta. 
Työryhmään kuuluivat Joensuun lisäksi pastori Oskar Paarma ja rovasti Leo Böök. He 
ehdottivat, että kirkkovaltuusto perustaisi ylimääräisen papin toimen, jonka haltijan 
tehtävänä olisi avioliittoneuvonta sekä hengellinen työ kaupungin teollisuuslaitosten 
keskuudessa. Neuvotteluissa oli sovittu, että Kaupunkilähetyksen johtokunta valitsisi 
papin tähän tehtävään. Aivan näin ei esitys kuitenkaan edennyt 29.4.1949 pidetyssä 
kirkkovaltuuston kokouksessa. Joensuu oli juuri muuttanut Helsinkiin, eikä ollut enää 
kirkkovaltuuston jäsen. Hän olisi voinut hen kilö kohtaisella karismallaan ja arvovallal-
laan ehkä pelastaa alkuperäisen esityksen muuttamattomana.

208 TSA TmksrkA II Cb 2 kn 31.10.1947 § 7, liite: Kirkollisen huoltotyön keskittämistä Tampereella tutkivan toimikun-
nan pöytäkirja 3.10.1947 liitteineen.

209 TSA TmksrkA II Cb 2 kn 31.10.1947 § 7, liite: Kirkollisen huoltotyön keskittämistä Tampereella tutkivan toimikun-
nan pöytäkirja 3.10.1947 liitteineen. Kokouksessa päätettiin pa la ta asiaan seuraavassa kokouksessa, mutta näin ei 
käynyt.

210 TSA TO Cc 12 Treen ev.lut. seurakuntien yhteinen kv 21.12.1943 § 4. Diakonissan toimen perustaminen Harjun 
seurakuntaan; TSA TO Cc 13 Treen ev.lut. seura kun tien yhteinen kv 20.12.1945 § 14 liitteet; TSA TO Cc 14 Treen 
ev.lut. seurakuntien yhteinen kv 9.12.1947 § 4-5. Lisää diakonissan virkoja; TSA TO Cc 14 Treen ev.lut. seurakuntien 
yhteinen kv 28.12.1948 § 15 talousarvioperusteet ja liitteet 45,46, 65; TKL vk:t 1945–1949. 

211 TSA TmksrkA II Cb 2 kn 15.10.1945 § 4; TSA TmksrkA II Cb 2 kn 26.7.1946 § 6; TSA TO Ca 12 Kirkkohallinto-
kunta 11.10.1946, liite 14; Honkkila 1965, 14−15.

212 TSA TO Cc 16 Tampereen evankelisluterilaisten seurakuntien kv 29.4.1949 § 4. Katso päätöksestä lisää luvuissa 
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Kun Martti Järventie siirtyi Joensuun paikalle Kaupunkilähetyksen toiminnan-
johtajaksi keväällä 1949, aloitettiin edellisiä vaatimattomammat yhteistyöneuvotte-
lut. Syksyllä 1949 pidettiin Vanhassa kirkossa ”sosiaalinen neuvottelutilaisuus”, jo-
hon osallistui kaupungin sosiaalityön edustajia, Kaupunkilähetyksen, seurakuntien ja 
muiden alan toimijoiden edustajia. Erityisenä kysymyksenä olivat yleiset odotukset 
seurakunnan toimia kohtaan. Erityistä tarvetta nähtiin huoltajan hylkäämissä perheis-
sä, vapaaehtoisten toimittamassa kotikäyntityössä sairaiden, yksinäisten ja sairaiden 
parissa ja toipilaskodin aikaansaamisessa. Tilaisuuden poh jalta todettiin, että yhteis-
kunnassa laajalti odotettiin kirkon panosta sosiaalityön kentillä. Odotukset ja paineet 
osaltaan kohdistuivat työnsä vasta kesän alussa aloit taneeseen sosiaalipastori Onni 
Honkkilaan. Hän sairastui työpaineittensa alla ja joutui vuodenvaihteessa 1949−1950 
olemaan pitkällä sairaslomalla. Kaupunki lähetyksessä kolmen papin työnä olleet avio-
liittoneuvonta, teollisuustyö ja yleinen toiminnan johtaminen ei voinut millään onnis-
tua yhdeltä mieheltä.

Kun Kaupunkilähetys anoi avustusta seurakunnilta, yhdistys ilmoitti toimintansa 
tarkoitukseksi ”työskennellä sisälähetys- ja diakonia-asian hyväksi Tampereella yh-
teistoiminnassa seurakuntien kanssa”. TKL:llä oli sama puheenjohtaja, varatuomari J. 
N. Lehtinen, kuin setlementtiliikkeeseen lukeutuvalla Ahjolan kannatusyhdistyksel-
lä. Molemmat anoivat kristillissosiaaliseen työhön avustuksia Tam pereen seurakun-
nilta. Setlementtiliike oli valtakunnallinen yhteisö, joka oli selkeästi kansainvälisen 
konseptinsa ja sen toimintatapojen ja teologian seuraaja. Vaikka se teki yhteistyötä 
seurakuntien ja TKL:n kanssa, ei sitä kuitenkaan rohjettu ottaa mukaan yhdistämis-
suunnitelmiin.

Ahjola ilmaisi toimintansa tarkoituksena:

herättää kristillistä vastuuntuntoa sekä siihen perustuvaa uskonnollista ja yhteiskunnallista 
toimintaa, erittäinkin pyrkien tyydyttämään teollisuuden ja liike-elämän palveluksessa ole-
van väestön uskonnollisia, sivistyksellisiä ja yhteiskunnallisia tarpeita.

Näistä toisistaan poikkeavista ilmauksista kuulsi yhdistysten toisistaan poikkeava 
tausta, sillä Kaupunkilähetys oli syntynyt ja kasvanut lähellä seurakuntaa ja luteri-
laista kansankirkkoa. Toiminnanjohtaja Järventie pohti Tampereen Kirkko sano mis sa 
Kaupunkilähetyksen asemoitumista:

On joskus kysytty, onko Kaupunkilähetys lähempänä seurakuntaa vai kaupunkia. Vastaus 
kuuluu: se palvelee molempia omalla vaatimattomalla panoksellaan. --- Kaupunki lähe tyk-
sen tunnussanaksi on omaksuttu Jeremian kirjan kehoitus: ”Harrastakaa sen kaupungin me-
nestystä, johon minä olen teidät siirtänyt, ja rukoilkaa sen puolesta Herraa, sillä sen menes-

3.1.1. ja 3.1.2.; TKLA TKL jtk 27.4.1949 § 5. TKL valitsi tehtävään pastori Pertti Rannan; TKLA TKL jtk 20.5.1949. 
Johtokunta totesi muuttuneen tilanteen, ja sen että Ranta kieltäydyttyä toimesta, seurakunnat valitsevat itse papin.

213 HMA HSPTA Fc:1 Tampereen evankelisluterilaisten seurakuntien Diakoniatyö. Kirkkovaltuuston 28.10.1955 
asettaman toimikunnan lausunto; TSA TO Cc 16 Tampereen evankelisluterilaisten seurakuntien kv 30.12.1949 § 13, 
liite 58; TKLA TKL jtk 16.9.1949 § 15. Johtokunnan odotettiin osallistuvan neuvottelutilaisuuteen; Martti Järventien 
haastattelu 19.10.1999. Joensuu kysyi Järventietä henkilökohtaisesti töihin TKL:een vuonna 1948 ja tämä tulikin, 
ensin alaiseksi; Honkkila 1965, 15.

214 TSA TO Cc 16 Tampereen evankelisluterilaisten seurakuntien kv 30.12.1949 § 13, liite 58.
215 TSA TO Cc 16 Tampereen evankelisluterilaisten seurakuntien kv 30.12.1949 § 13, liite 59. Uusi-Rauva 2000, 8−9, 

11, 13−15.
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tys on teidän menestyksenne.” --- Ei ole ratkaisevaa toimiiko Kaupunkilähetys lähempänä 
kunnallisia tarkoitusperiä vai seurakunnan työelimenä, kunhan vain kaikessa etsitään lähim-
mäistemme parasta ja palvellaan Jumalaa kanssaihmisissämme.

Tässä vaiheessa TKL oli selkeästi kulkemassa kohti yhteiskunnan ulkoistaman sosiaa-
lityön laitoshuollon toteuttajan roolia. Tosin tähän vaadittiin edelleen vapaaehtoistyön 
taloudellista että toiminnallista panosta. Laitostoimintaa leimasi kristillisen ohjelma-
sisällön tarjoaminen ja kristillisen rakkaudentoiminnan hedelmiksi katsotut erilliset 
lahjoitukset ja eleet. Perinteinen seurakuntadiakonia supistui Kaupunkilähetyksessä 
vähiin seurakuntien ottaessa sen itselleen ja diakonissapulan estäessä työn ylläpitämi-
sen. Tampereen seurakunnat eivät kyenneet tukemaan riittävästi vastuulleen ottamia 
TKL:n työmuotoja. Heiltä puuttui ymmärrys tehtävien vaativuudesta ja ulkopuolisen 
rahoituksen hankkimisesta. Kaupungin tuki Kaupunkilähetyksen avioliittoneuvonnal-
le oli ollut ehdollista, sitä myönnettiin, jos seurakunnatkin myöntäisivät tähän rahaa. 
Itse seurakuntia kaupungilla ei ollut mielenkiintoa tukea, sillä sitä varten koottiin erik-
seen kirkollisveroa.

216 TKS 13.10.1956 Kaupunkilähetystä ei tarvitse raahata perässä. Sen sosiaalinen työ palvelee ihmistä.
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KASVUN AIKA − RAKENNEMUUTOKSEN 3. 
ALKU (1949−1962)

Lastensuojelun kyynärsauvana3.1. 

Lastensuojelu valinkauhassa3.1.1. 
Jo 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa pienten lasten huolenpitoon liittyi käsite suojelu-
kasvatus. Tämä oli kansainvälinen termi, jota käytettiin tarkoittamaan sitä osaa yhteis-
kunnallista toimintaa, jonka tehtävänä oli toimittaa hoitoa ja kasvatusta laiminlyödylle, 
huonohoitoiselle, pahantapaiselle ja rikolliselle nuorisolle. Vähitellen alettiin panostaa 
myös ennaltaehkäiseviin toimiin. Vuoden 1905 komiteamietintö linjasi Suomessa ensi 
kertaa valtiovaltaa tukemaan kasvatuksellisten ongelmien ennaltaehkäisyä.

Komiteatyöhön perustuen vaivaishoidon tarkastaja Gustav Helsingius laati parin 
vuoden kuluttua käsikirjan Yhteiskunnan lastenhoito ja suojelukasvatus. Tässä kirjas-
sa lasten hoitojärjestelyt hahmoteltiin ehkäisevän köyhäinhoidon järjestelmäksi. Hel-
singiuksen tulkinnan mukaan yhteis kunnalliseen lastenhoitoon kuului kaikki, mihin 
yhteiskunnan toimesta ryhdytään alaikäisen kasvatuksen ja hoidon hyväksi. Kotikas-
vatuksen tukemiseksi järjestelmään kuuluivat lastenseimet, lastentarhat, kesälasten-
tarhat, 7−14-vuotiaille käsityökoulut ja työtuvat, kesäsiirtolat ja elätteelleanto kesäksi 
sekä lasten jumalanpalvelukset, lukusalit ja lainakirjastot. Erityisesti lastentarhojen 
opettajien tuli olla ennen kaikkea alalle sopivia, mutta myös tehtävään koulutettuja.

Lastensuojelulain uudistusprosessi vuoden 1936 lain jälkeen ei edennyt samaan 
tahtiin köyhäinhoitolain kanssa. Linja oli se, että valtionapua lisättiin kunnille ja huol-
lettavilta ja heidän elatusvelvollisilta perittäviä korvauksia rajoitettiin. Lasten suo jelun 
osalta uudistukseksi jäi lähinnä vuonna 1949 säädetty laki lastenkotien valtionavusta. 
Lisääntyneen valtionavun vastineeksi kunnille ja muille alalla toimineille tuli uusia 
velvoitteita ja valtion lastensuojelulaitosten nimistöä kaunistettiin, yhdysvaltalaisen 
mallin mukaisesti laitoksista tuli koteja ja turvakodista koulukoti.

Vuoden 1950 sosiaalihuollon hallinnosta säädetty laki ohjasi kuntia perustamaan 
sosiaalilautakuntia, joille lastensuojelulautakuntien tehtävät siirtyivät. Sosiaalilauta-
kunta voitiin jakaa yleiseen ja huolto-osastoon, kuten Tampereella tehtiin. Yleisen 
osaston alla olivat lastensuojelujaosto ja nuorisohuoltojaosto, jotka jatkoivat lasten-
suojelulautakunnan tehtäviä. Vuodesta 1922 vuoteen 1958 lastensuojelutyön piirissä 
olevien lasten määrä kasvoi 1 983:sta 17 240:een. Tämä luku sisälsi niin huostaanote-
tut kuin leikkikenttien lapset.

1 Välimäki 1999, 110–111.
2 Välimäki 1999, 111–113. 
3 Lapsi ja Nuoriso 1/1950 Ei enää laitoksia, vaan koteja. Maisteri Elina Rautanen oli tutustunut Yhdysvaltain lasten-

suojeluun American Association of University Women stipendiaattina; Piirainen 1974, 316.
4 Sosiaalihuollon hallinnosta 20 päivänä tammikuuta 1950 annettu laki; Treen k:gin kk 1958 Sosla vk; Tuppurainen 

1972, 33.
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Lastensuojelussa ja muussakin sosiaalityössä 1950-luku oli tieteellistymisen, mo-
dernisoitumisen ja ammatillistumisten kautta. Fil.toht. Bertel Nyberg julisti ennakoiden 
jo vuonna 1945, että yhteiskunnan lastensuojelu kaipaa tieteellistä poh jaa. Modernei-
hin ihmistieteisiin perustuva argumentointi korvasi vähitellen mo raalista ja uskonnol-
lista painotusta. Yksilöllinen kasvattaminen ja mekaanisesta kurinpidosta luopuminen 
olivat esillä alan julkaisuissa ja kokouksissa. Helsingin kaupunki perusti sosiaalilääkä-
rin toimiston, jossa työskenteli lääketieteen tohtoreita, psykologeja ja muita ammatti-
laisia ratkomassa muiden muassa lastensuojelutapauksia. Lasten laitos hoidon teorioita 
kommentoitiin uusilla tutkimuksilla ja sosiologia toi lastensuojelullisissa ongelmissa 
teollistuvan yhteiskunnan rakenteiden merkityksen esille.

Sosiologian ohella myös psykiatria ja psykologia nousivat suomalaisen lastensuo-
jelukeskusteluun, ammatilliseen koulutukseen ja hieman jopa kenttätyön menetelmiin. 
Lastensuojelun Keskusliitolla oli 1950-luvulla laaja kansainvälinen verkosto, joka toi 
ulkomaisia virtauksia Suomeen. Liiton julkaisu Lapsi ja Nuoriso toimi kanavana uusi-
en ajatusten maahantulossa. Lehti kertoi vuonna 1950 Englannissa ja Yhdysvalloissa 
kokeilluista vastaanottokodeista, joissa tutkittiin sijoitukseen menevät lapset ja nuoret, 
jotta saataisiin selville kullekin sopivin hoitomuoto.

Uskonnollisessa argumentoinnissa näkökulma siirtyi vanhatestamentillisesta 
enemmän uusitestamentilliseen, armoa korostavaan ja ymmärtävään suuntaan. Suo-
jelukasvatuskeskustelussa pahantapaisia alettiin nimittää sopeutumattomiksi. Tässä 
näkyi näkökulman avartuminen lapsen ja nuoren henkilökohtaisista ominaisuuksista 
hänen elämänhistoriaan, elinoloihinsa, perhetaustaansa ja yhteiskuntaan. Vaikka ide-
ologisesti oltiin menossa laitoshoidon painottamisesta kohti avohuollollisuutta, käy-
tännössä paino oli edelleen laitoshoidossa.  

Lastensuojelulla oli useita linjoja ja työn kohteita. Suojelukasvatus oli kehittynyt 
kytkeytyneenä kriminaalipolitiikkaan, koska sillä oli rooli rikollisuuden ehkäisykeino-
na. Turvattomuudella ja pahatapaisuudella oli ollut ideologinen ja organisatorinen ero. 
1950-luvulla turvattomuuden biologiset syyt, vanhempien kuolema tai heitteillejätöt 
vähenivät ja mainittu ero hämärtyi. Kasvatusneuvoloiden lisäksi kaupunkeihin alettiin 
perustaa nuorisohuoltajien virkoja, mikä puolestaan edisti avohuollon kehittymistä. 
Lastensuojelutyöntekijät hakivat vaikutteita Tukholmasta. Uudet ajattelutavat kulkeu-
tuivat usein ensin Helsinkiin ja sieltä muualle Suomeen.

Vuonna 1951 tuli asetuksella voimaan mainittu laki lastenkotien valtionavusta. Täl-
löin Kaupunki lähetyksen lastenkoti pääsi tuntuvien valtionapujen saajaksi. Laitoksen 
piti piirustuksineen ja palkkoi neen täyttää lain vaatimukset. Jo vuotta aiemmin työn-

5 Allardt 1958, 5−9; Laitinen 1954, 12−13; Nyberg 1945, 5−9; Suometsä 1961, 256−262; Lapsi ja Nuoriso 9/1954 
Lastensuojelutyössä tarvitaan yhä syvempää asiantuntemusta; Lapsi ja Nuoriso 6−7/1958 Soveltuvuus ja koulutus 
erityiskasvatuksen aloilla tärkeät; Lapsi ja Nuoriso 8/1958 Polikliinistä hoitoa olisi tehostettava lastensuojelussa; 
Hämäläinen 2007, 301−302, 310−312, 317.

6 Tarvainen 1950, 26−28. ”Michigan Children´s Institute”; Lapsi ja Nuoriso 1/1950 Tehokas koulutus ja yhteistoiminta 
johtavina pyrkimyksinä Englannin lastenhuollossa; Hämäläinen 2007, 312−317.

7 Hämäläinen 2007, 3001−303.
8 Pulma 1987, 224–226.
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tekijät olivat saaneet säädösten mukaiset palkankorotukset. Yöhoitoa varten palkattiin 
lisätyövoimaa. Toiminta kehittyi pala palalta kutsumus työstä ammattityöksi.

Tampereen kaupunki puolestaan lakkautti vuonna 1951 Palhoniemen poikakodin 
taloudellisista syistä, vaikka sille olisi ollut pedagogisista syistä tarvetta. Laitokseen 
oli vaikea saada pysyvää henkilökuntaa eikä kaupunki pitänyt rakennuksia kunnossa. 
Poikakodin lakkauttaminen aiheutti jatkossa ongelmia suojelukasvatussyistä huostaan-
otet tujen poikien sijoituksissa.

Pelastakaa Lapset ry:llä oli Tampereella Tyttöjen Ammattioppilaskoti, joka joutui 
lopettamaan toimintansa vuonna 1954 menetettyään toimitilansa vuokrasuhteen päät-
tymisen vuoksi. Samalla yhdistyksellä oli Helsingissä Poikien Ammattioppilaskoti, 
johon Tampereen johtajatar siirtyi.

Kaupunkilähetyksen lastenkoti edusti kokonsa puolesta 1950-luvun ihannetta, sillä 
se oli kyllin pieni. Lauri Tarvainen korosti pienten kasvatusyksiköiden mie lek kyyttä, 
sillä niissä oli henkilökohtaisuutta ja kodinomaisuutta. Näitä tarvittiin yksilöllisen kas-
vatuksen toteuttamisessa. Sosiaalihuollon piiritarkastaja lähetti vuonna 1955 kiertokir-
jeen, jossa hän ohjeisti lastenkoteja laittamaan voit rasioissa pöytiin, jotta päästäisiin 
kodinomaisuuteen, samoin pitkistä pöydistä ja penkeistä voisi siirtyä tuoleihin.

Kaupunkilähetyksen lastenkodissa ei ollut suurta vaihtuvuutta, lukuun ottamatta 
väliaikaisiksi tarkoitettuja sijoituksia, vaan lapset kasvoivat siellä usein 16-vuotiaiksi 
asti. Tampereen lastensuojelulautakunta joutui kokoontumaan vuoden mittaan lukuisia 
kertoja. Lautakunta teki 30−40 sijoitusta kussakin kokouksessaan.  

Tampereella toimineista yksityisistä lastenkodeista Kalliolan Orpokotiyhdistyk-
sen laitos Tahmelassa sai osuuden kirkollisen Yhteisvastuukeräyksen tuotosta vuonna 
1955 kodin laajennukseensa. Tampereen Kirkkosanomat kehotti seurakuntalaisia ryh-
tymään kerääjiksi tämän erityisen hyvän syyn vuoksi.

Eräs yksityinen ja kristilliseltä pohjalta toiminut lastenkoti oli Vapaakirkon piiriin 
kuulunut Toivontupa. 1950-luvun lopulla sinne tarjottiin jatkuvasti enemmän lapsia 
kuin oli mahdollista ottaa hoitoon. Yhdistys nimitti työtään kristillis-sosiaaliseksi.

Kaupungin- ja kunnanlääkäreiden ohjesäännöissä heidän velvollisuuksiinsa kuului 
toimia kunnallisten lastenkotien lääkäreinä. Koska Kaupunkilähetyksen las tenkoti oli 
yksityinen, se sopi erikseen lääkärin sitoutumisesta laitoksensa lääkäriksi. Lääkärin 
tuli tehdä säännöllisesti tarkastuksia lastenkodissa. Kaikesta päätellen nämä lääkärit 
tekivät tämän työn ilmaiseksi. Lastenlääkäri Saara Torma toimi pitkään yhdistyksessä. 
Hän oli perehtynyt muun muassa leikki- ja ryhmäterapiaan jo 1950-luvulla. Jättäes-

9 HMA HSPTA Db:1 vk 1951; TKLA TKL LK&KS tmk 14.2.1950 § 3, 30.10.1950 § 2 ja 5.11.1951 § 1 ja § 4. 
Yöhoidon järjestelyt 2 000 mk/kk lisäkorvauksella. Laki lastenkotien valtionavusta 852/1949; Asetus lastenkotien 
valtionavusta 130/1950.

10 Aine 2010, 33.
11 HMA HSPTA Fc:1 Lastenkodit Pelastakaa Lapset ry:n kirje 23.10.1954.
12 HMA HSPTA Da:1 Piiritarkastajan kiertokirje 12.5.1955 3/1955; Tarvainen 1952, 9−10.
13 TaKA Sosla Cg:1 Yl osasto lastensj pöytäkirjat 1948−1955.
14 TKS n:o 40 8.10.1955.
15 TaKA Sosla Ca I:13 Yl osasto 18.3.1959 § 81. Vuosikertomus Orpokoti Toivontuvan 40:stä toimintavuodesta vuonna 

1958.
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sään tehtävänsä TKL:n laitosten lääkärit saattoivat saada adressin, kukkalaitteen tai 
jonkin lahjaesineen palkkiokseen.

Kaupungin sosiaalitarkkaaja Hilkka Häggqvist oli osallistunut sosiaalisesti sopeu-
tumattomien lasten ja nuorten huoltoa koskevaan seminaariin syksyllä 1958. Luen-
noitsijoina oli tunnettuja alan asiantuntijoita, kuten professori Erik Allardt, jonka lu-
ennot käsittelivät epäsosiaalista käytöstä sosiologisena ilmiönä. Seminaarin tärkeänä 
viestinä oli: laitossijoituksissa ei pidä lähteä liian myöhään liikkeelle, sillä tulokset 
heikkenevät, mitä myöhemmin saadaan nuoren rikoskierre poikki. Mahdollisimman 
varhain tulisi päättää kyllin tehokkaista toimenpiteistä. Laitoksesta poistuvan jälki-
huoltoa pidettiin ratkaisevan tärkeänä. Seminaarissa katsottiin, että suurissa kaupun-
geissa pitäisi olla vastaanottokoteja Helsingin tapaan.

1950-luvun lopulla Tampereen kaupungin nuorisohuoltaja ja suojeluvalvojat laati-
vat nuorisohuoltojaostolle huolestuneen kirjelmän. He olivat havainneet, että useat ja-
oston esittämät pakkohuostaanotot hylättiin yleisessä osastossa ja tästä seurasi näiden 
nuorten nopeasti pahenevat käytösongelmat. Kun nuorisonhuollolla oli vuonna 1958 
ollut 379 tapausta, näistä seurasi 30 huostaanottoa. Näistä sijoitettiin lastenkoteihin 15 
poikaa ja 8 tyttöä, ammattioppilaskotiin 4 poikaa ja koulukotiin 10 poikaa ja yksi tyttö. 
Tampereella oli tuolloin ehdonalaisvalvonnassa 62 poikaa ja 7 tyttöä. Näihin laskettiin 
15−20-vuotiaat.

Nuorisohuoltotapausmäärät olivat nousussa, rikkomukset raskaampia, ja niitä il-
meni yhä nuoremmilla. Sijoituksissa oli paikkapula ja huostaanottoja oli sen vuoksi 
jouduttu siirtämään. Nuoret olivat päässeet tuuliajolle ja lopulta lastenkotisijoitus ei 
enää ollut asianmukainen ratkaisu, vaan tuli tarvetta jo koulukodille. Koulu- ja po-
liisiviranomaiset valittivat asiasta jatkuvasti, sillä nämä pahantapaiset nuoret veivät 
mukanaan toisia.

Sosiaalilautakunnan yleisessä osastossa nähtiin yksityiskotisijoitukset erityisen 
mielekkäiksi. Voisi kuvitella, että näihin lisätään määrärahoja kodinomaisuuden ja 
vastaavien sosiaalipedagogisten syiden vuoksi. Yleinen osasto perusteli lisämäärära-
haa ”koska sijoitustoimintaa yksityiskoteihin on taloudellisena sijoitusmuotona edel-
leen kehitettävä”. Näin lausuttiin auki erikoistuneessa ja todella vakavia ja traagisia 
ihmiskohtaloita ratkaisevassa elimessä kamreeriajattelun eli tarkan markan politiikan 
syvin olemus.

Kaupungin nuorisohuoltaja Toivo Hänninen oli käynyt syksyllä 1960 sosiaaliminis-
teriössä keskustelemassa valtion nuorisonhuoltolaitosten ahtaudesta. Nuorisohuoltoja-
osto päätti Hännisen antaman selostuksen johdosta velvoittaa toimiston järjestämään 
kaikille Pirkanmaan kansanedustajille keskustelutilaisuuden, missä heille selvitettäi-

16 TKLA TKL Tarkastuspäiväkirja Lastenkoti, Kesäsiirtola 13.I.1954−; Hokkanen 1954, 7−8; Torma 1954a, 9−10; 
Torma 1954b, 9−10; TKL vk:t 1949−1962. Lääkärit lopettivat TKL:ssä yleensä joko paikkakunnalta poismuuton tai 
kuolemansa vuoksi.

17 TaKA Sosla Ca2:3 Yl osasto nuorisohj 10.11.1958 § 227.
18 TaKA Sosla Ca2:3 Yl osasto nuorisohj 24.4.1959 § 99; Treen k:gin kk 1958 Sosla, 18. 
19 TaKA Sosla Ca2:3 Yl osasto nuorisohj 8.5.1959 § 110, liite 27. Nuorisohuoltajat Hilkka Häggqvist ja Osmo Nikkilä 

olivat laatineet uuden kirjelmän.
20 TaKA Sosla Ca I:13 Yl osasto 28.8.1958 § 337.
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siin valtion vastaanottokodin nuoria henkilöitä varten perustamisen kiireellisyyttä ja 
pyydettäisiin heitä yhteisesti ajamaan tätä asiaa.

Pian oltiin tilanteessa, että kaikki käytettävissä olleet sijoituspaikat olivat täynnä. 
Huostaanotot piti keskeyttää vuonna 1960. Huostaanottotarpeessa olevia poikia oli 
nuorisohuollon tiedossa kymmenen, mutta ei yhtään lastenkotipaikkaa, johon heidät 
olisi voitu sijoittaa. Keskusteltuaan asiasta jaosto merkitsi tiedoksi uusien lastenkotien 
rakentamistavoitteet, mutta niistä ei olisi apua sen hetken hätään eikä vielä vuosiin, 
vaikka heti olisikin päätetty aloittaa rakentaminen.

Lisääntyvät vaikeudet lastenkotilasten kasvatustyössä olivat kantautuneet sosiaa-
lihuollon piiritarkastajan tietoon. Hämeen läänin vuoden 1960 lastenkotien johtajien 
opintopäivillä oli aiheena ”lastenkotien kasvatusongelmat”. Seuraavana keväänä opin-
topäivät olivat Tampereella ja tulijat oli kutsuttu tutustumaan Hämeenpuiston Poika-
kotiin. Maisteri Thor-Björn Bredenberg esitelmöi lastenkotikasvatuksen ongelmista ja 
lastenpsykiatri Eeva Kauppi lasten epärehellisyydestä.

Turun Mielenterveysseuran järjestämillä neuvottelu- ja luentopäivillä kevääl-
lä 1961 käsiteltiin nuorisorikollisuuskysymyksiä. Tarkastaja Kotilainen oli kertonut 
yleisölle, että Tampereelta tuli koulukoteihin villiintyneempää nuorisoa kuin muual-
ta, koska heidät lähetetään liian myöhään koulukotiin. Näitä ei voitu usein sielläkään 
enää auttaa. Tampereelta tuli lisäksi enemmän nuoria koulukoteihin kuin Helsingistä. 
Tampereella tulisi olla vastaanottokoti, joita Helsingillä oli jo useita. Jaosto päätti tä-
män johdosta esittää taas kerran Yleiselle osastolle ryhtymistä kiireellisesti suunnitte-
lemaan vastaanottokoteja, joiden tarve kasvaa kaupungin jatkuvasti kasvaessa. Kau-
pungin olisi pitänyt tarkistaa myös nuorisonhuollon virkojen riittävyys ja tarvittaessa 
ryhtyä lisäämään niitä.

Pohjoismaissa lastenkodit olivat perinteisesti olleet suhteellisen pieniä verrattuna 
Keski-Euroopan suuriin löytölastenkoteihin. Vuoden 1961 tilastojen mukaan Tans-
kassa keskimääräinen paikkaluku oli 26, Suomessa 25, Ruotsissa 23 ja Norjassa 13. 
Ruotsi oli vuoden 1960 lastensuojelulaissaan luopunut nimikkeestä ”tavallinen lasten-
koti” ja eriyttänyt ne pikkulastenkodeiksi, vastaanottokodeiksi, erityislastenkodeiksi 
ja hoitokodeiksi. Margit Törnudd on katsonut Ruotsin ja Suomen lastenkotien olleen 
lähempänä toisiaan kuin muiden pohjoismaiden lastenkodit. Ruotsi maksoi vastaanot-
tokotien kuluihin suuremmat valtionavut kuin helppohoitoisemmille lastenkodeille, ja 
Suomi toimi samoin.

Törnudd oli myös havainnut, että lastenkotilapset olivat Ruotsissa ja Suomes sa 
muuttuneet entistä vaikeahoitoisemmiksi, sillä he olivat suurelta osin psyyk kisesti 
epänormaaleja. Kehittyvä sosiaaliturvajärjestelmä mahdollisti kyvyk käim pien, mutta 

21 TaKA Sosla Ca2:3 Yl osasto nuorisohj 21.9.1960 § 247.
22 TaKA Sosla Ca2:3 Yl osasto nuorisohj 16.12.1960
23 HMA HSPTA Da:1 Piiritarkastajan kiertokirje 5.3.1960 1/1960; Pakkanen 1982, 237−238. Kauppi oli Tampereen 

kaupungin kasvatusneuvolan ja Väestöliiton avioliittoneuvolan psykiatri 1960−1963. Kauppi valittiin Kokoomuksen 
listalta eduskuntaan 1970.

24 TaKA Sosla Ca2:3 Yl osasto nuorisohj 20.4.1961§ 99.
25 Törnudd 1962, 256−257, 259.
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vaikeuksiin joutuneiden perheiden selviävän entistä vähemmillä huostaanotoilla. Näin 
huostaanotetuiksi joutuivat vain kaikkein huonoimmassa tilassa olevien perheiden lap-
sia, joilla oli muutenkin aiempaa keskimääräistä huonommat mahdollisuudet kuntou-
tua. Kasvateiksi kasvatuskoteihin 1950-luvun alussa päätyneistä helsinkiläislapsista 
noin 78 %:ia oli Törnuddin mukaan kehitty nyt suhteellisen normaaleiksi yksilöiksi. 
Hyvä tulos johtui hänen mukaansa siitä, että kasvateiksi seuloontuivat muutenkin 
harmittomammat lapset kuin lastenkoteihin. Jo tuolloin Suomessakin oli vaadittu ta-
vallisten lastenkotien lakkauttamista ja lastenpsykiatristen hoitolaitosten perustamista 
niiden tilalle. Taustalla oli kasvatuksen medikalisointi-ideologia ja käytännön koke-
mukset lastenkotien lasten laajasta häiriintyneisyydestä.

Lastentarha − sisälähetystä vai diakoniaa?3.1.2. 
Aluksi lastentarhat olivat yksityisiä, mutta vuodesta 1919 alkaen perustettiin myös 
kunnallisia tarhoja. Laki lastentarhojen valtionavusta säädettiin vuonna 1927. Valtion 
budjetissa oli ollut säännöllisesti jo kymmenen vuoden ajan määrärahoja lastentar-
hatoimintaa varten. Vuoden 1936 lastensuojelulaki velvoitti kunnat tarpeen mukaan 
joko itse perustamaan tai ylläpitämään kotikasvatusta tukevia ja täydentäviä laitoksia 
sekä ryhtymään muihin vastaaviin toimenpiteisiin tai avustettava yksityisten tahojen 
vastaavia laitoksia ja toimintoja.

Valtiovallan ohjaus ja kuntien vastuuttaminen lastenhuollossa vahvistui, kun vuon-
na 1944 annettiin lait kunnallisista äitiys- ja lastenhuollon neuvoloista sekä kunnalli-
sista terveyssisarista ja kätilöistä. Lisäksi sota-aikana alkanut valtiojohtoinen vapaa 
huoltotyö jatkui yli 30 järjestön osallistuessa Suomen Huollon toimintaan. Jo sota-
aikana alkoi tulla maahan myös ulkomaista apua lasten huoltoon, aluksi Ruotsista ja 
Tanskasta, sodan jälkeen myös USA:sta ja pian myös Unicefilta.

Naimisissa olevia naisia tutkinut valtionkomitea (1945−1948) oli yrittänyt selvittää 
päivähoidon tarvetta. Komitea havaitsi, että naimisiinmeno sinänsä ei enää johtanut 
työpaikan jättämiseen, vaan vasta lasten saaminen. Teollisuuden harjoittama sosiaali-
työ eli pienten lasten hoitojärjestelyt mahdollistivat monien äitien työssäkäynnin.

Lasten laitospäivähuoltoa arvosteltiin 1950-luvulla lasta rasittavana ja osin sitä 
pidettiin sijaiskasvatuksena. Suomessa tämä näkyi esimerkiksi vuoden 1951 päiväko-
timietinnössä, jossa pohdittiin yhteiskunnan lapsista kantaman vastuun laajenemista 
ja jo tuolloin ehdotettiin seimien ja koululaisten päiväkotien valtionapujen tuomista 
lastentarhojen tasolle. Tämä ei kuitenkaan toteutunut vielä tuolloin. Entinen sosiaa-
liministeri, kansanedustaja Tyyne Leivo-Larsson ajoi muun muassa Lapsi ja Nuori-
so -lehden artikkelissaan voimakkaasti kunnollisia ja luotettavia päiväkoteja Ruotsin 

26 Törnudd 1962, 257−259.
27 Välimäki 1999, 116–119. 
28 Pulma 1987, 198–205. Suomen Huolto oli valtioneuvoston perustama yhteistyöelin.
29 Mäkinen-Ollila 1952, 26−28. Kirjoittaja oli komitean puheenjohtaja ja piti kehnoa kotihoitoa parempana kuin kehnoa 

päivähoitoa.
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malliin Suomeen, sillä yhteiskunta tarvitsi naisten työvoiman ja heilläkin tuli olla oi-
keus perheeseen. Hän kannatti vaihtoehdoksi myös äidinpalkkaa.

Vuonna 1947 eduskunnan lakialoitekeskustelussa päiväkodin käsite ja yli 3-vuo-
tiaisiin laajennettu seimi kulkivat rinnakkain. 1950-luvulla päiväkoti-käsit teellä ryh-
dyttiin kuvaamaan vanhempien työssäolon ajaksi annettavaa alle koulu ikäisten lasten 
kokopäivähoitoa erotuksena osin rasitteiseksi muodostuneesta lastentarhan käsittees-
tä. Hoitopaikkojen tarjonnan vähäisyys kysyntään nähden oli suuri ongelma. Vuosina 
1944–1947 olivat syntyneet niin sanotut suuret ikäluokat, noin 390 000 lasta. Vuoden 
1951 komiteamietintö linjasi kokopäivähoidon annettavaksi vain pakottavista syistä, 
kuten työssäkäynnistä tai huoltajien vakavasta sairaudesta johtuen. Kuitenkin katsot-
tiin, että olisi hyvä esiopetuksen merkeissä olla lastentarhassa vuoden verran ennen 
koulua.

Ruotsissa oli selvitetty 1940-luvun lopulla päivähuoltopaikkojen tarvetta. Göte-
borgissa arvioitiin tarvittavan hoitopaikka 15 %:lle alle kouluikäisistä. Tukholmassa 
elinkeinorakenteen erilaisuudesta johtuen arvioitiin hoitopaikkaa tarvitsevan 5,5 %:ia 
vastaavista ikäluokista. Vastaavat luvut olivat Unkarissa 25 %, Neuvostoliitossa 30 % 
ja Englannissa jopa 40 %.

Tampereella oli ollut lastentarhoissa vuonna 1945 vielä 179 kokopäiväpaikkaa, 
320 puolipäiväpaikkaa ja 356 seimipaikkaa, mutta paikkojen määrä laski vuoteen 1950 
mennessä 135 kokopäiväiseen, 277 puolipäiväiseen ja 277 seimipaik kaan. Päivähoi-
don tarve sai aikaan paikkojen lisääntymisen, vuonna 1955 koko päiväisiä paikkoja oli 
217, puolipäiväisiä 479 ja seimipaikkoja peräti 1077.

Laki kunnallisista kodinhoitajista astui voimaan vuonna 1950, näin kuntien sosi-
aalitoimi eteni uusille osa-alueille. Kodinhoitajien tuli auttaa lähinnä vähävaraisten 
suurten perheitten kodinhoidossa silloin, kun perheen äiti ei synnytyksen, sairauden 
tai muun pakottavan syyn vuoksi voinut hoitaa perhettään. Velvoite antoi siis ymmär-
tää, että normaalisti kodista huolehtiminen on erityisesti naisen tehtävä. Samaan ai-
kaan kuntien terveydenhoitajien ja seurakuntien diakonissojen välillä vallitsi sellainen 
työnjako, että terveydenhoitajat huolehtivat lasten kotisairaanhoidosta ja diakonissat 
vastaavasti aikuisten ja vanhusten.

Äitien työssäkäynnille löydettiin myös perheen ja erityisesti lasten kannalta edulli-
sia näkökulmia. Näitä esiteltiin Lapsi ja Nuoriso -lehdessä vuonna 1955. Ulkomaisissa 
tutkimuksissa oli havaittu, että äidin asenne lapsiinsa oli tärkeämpi kuin äidin kotona 
viettämä tuntimäärä. Kotiäitien lapsissa oli havaittu ansioäitien lapsia enemmän luon-
nevaikeuksia sekä huonoa koulumenestystä. Kotiäideillä oli todettu ansioäitejä enem-
män henkilökohtaista tunne-elämän epävakautta. Kotiäidit käyttivät lapsiaan kohtaan 

30 Leivo-Larsson 1952, 4−7; Välimäki 1999, 119–120. 
31 Hänninen & Valli 1986, 147; Välimäki 1999, 124–125.
32 Koiso-Anttila 1952, 8−10.
33 Rasila 1992, 411–415.
34 Rasila 1992, 418; Ryökäs 2006, 138; Malkavaara 2007, 106–108.
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enemmän rangaistuksia kuin ansioäidit. Tuolloin tunnettiin jo niin sanottu ”laatuaika 
lapsen kanssa”.

Lastensuojelun Keskusliitto teetti vuosina 1956−57 tutkimuksen ansiotyössä olevi-
en äitien lasten päivähoidosta. Alle 7-vuotiaiden äideistä 29 %:ia oli kokopäivätyössä, 
63 %:ia kotona ja vain 8 %:ia osapäivätyössä. Ansioäitien työssä ollessa alle koulu-
ikäisistä 64 %:ia hoidettiin kotona, suurimmalta osin isoäiti tai muu sukulainen oli 
hoitajana. Kotiapulainen oli seuraavaksi yleisin hoitaja kodeissa. Seimessä tai tarhassa 
oli vain 21 %:lla lapsista, ja heistä suurin osa kokopäivähoidossa. Jokin toinen perhe 
hoiti lasta 16 %:ssa tapauksista. Äitien työssäkäynti perustui suurelta osin sukulaisten 
käytännössä palkattomaan hoivaan. Osa lapsista joutui viettämään viisikin tuntia päi-
vittäin yksin kotona. Tämä nähtiin todelliseksi ongelmaksi. Yhteiskunnan päivähoito-
tarjontaa ei haluttu lisätä, sillä se olisi tullut kalliiksi ja olisi ”houkutellut yhä useampia 
äitejä siirtymään ansiotyöhön”. Lapsi ja Nuoriso -lehti halusi kuitenkin kohottaa päi-
vähoidon tasoa pienentämällä ryhmäkokoja ja uusimalla valtionapuehtoja.

Lastensuojelu, -huolto ja -kasvatus olivat olleet myös osa 1800-luvulta alkanutta, 
pietismin sävyttämää diakoniaa. Lapset ovat olleet aina yhteiskunnan puolustuskyvyt-
tömiä ja niitä, joiden suojaamiseen voidaan johtaa perusteluita Jeesuksen opetuksista. 
Lastenkodit, seimet ja pyhäkoulut on katsottu osaksi erityisesti pedagogista eli kate-
keettista diakoniaa. Lastensuojelun voitiin sääntöjen perusteella katsoa olevan yksi 
Tampereen Kaupunkilähetyksen toimialoista.

Kaupunkilähetyksellä oli ollut Pispalassa 1940-luvulla lastenseimi, jotta äidit 
pääsivät ansiotyöhön. Seimi siirtyi taloudellisista syistä vuonna 1946 kaupungin vas-
tuulle. Turun kaupunkilähetykselle oli käynyt samoin. Voimakas inflaatio ja julkisten 
avustusten pienuus johtivat siihen, että heidän Itäharjun seimensä siirtyi vuonna 1945 
seurakuntien hoidettavaksi. Seuraavana vuonna yhdistyksen Betania -seimi siirtyi 
kaupungin haltuun ja kokonaan kustannettavaksi. Näinä vuosina oli myös yksityisten 
lahjoitusten virta heikentynyt.

Turun seurakunnat olivat aloittaneet lasten leikkikoulun tyttötyöntekijän johdolla 
jo vuonna 1946. Tampereella NNKY käynnisti vastaavan toiminnan pienimuotoisesti 
jo ennen sotia, mutta laajennettuna sodan jälkeen. Alle kerhoikäisten päiväsaikainen 
kerhotoiminta oli suunnattu perheenäitien arjen avuksi. NNKY tulkitsi itse sen nimen-
omaan ”sosiaaliseksi työksi”. Tampereen seurakunnat aloittivat myös lasten päiväker-
hotyön syksyllä 1949. Sosiaalipastori Onni Honkkila tulkitsi työn diakoniseksi, koska 
se kevensi äitien työtaakkaa. Hänellä itsellään oli seitsemän lasta, joten hän saattoi 
tietää jonkin verran äitien taakoista.

35 Lapsi ja Nuoriso 10/1955, 13−16.
36 Raitasuo 1957, 18−22; Lapsi ja Nuoriso 12/1957 Pääkirjoitus.
37 TKL säännöt 1941; Kansanaho & Hissa 1979, 90–105; Ryökäs 2006, 132, 136.
38 TMA TuKLA Da:1 Turun kaupungin Lastensuojelulautakunnalle 30.3.1945 ja 25.1.1946; TSA TO Cc 17 Tampereen 

evankelisluterilaisten seurakuntien kv 19.12.1950 § 12, liite 52; TKL vk 1946; TuKL vk 1945 ja 1946. Turun Kau-
punkilähetys päätti Betania -seimestä päästyään keskittyä vanhuksiin.

39 Malkavaara 2000, 11−12; Karkkola & Perttu 2003, 59.
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Pian Tampereella koettiin tarvetta lastentarhojen perustamiselle, kun suuret ikäluo-
kat tulivat tarhaikään. Tampereella oli siis pula näistä paikoista, kaupungilla oli vuon-
na 1950 vain viisi tarhaa ja yksityisillä neljä. Näissä ja lastenseimissä oli tilaa noin 690 
lapselle. Tuona syksynä suomenkielinen ja ranskankielinen lastentarha hakivat TKL:n 
tiloihin vuokralaisiksi. Kaupunkilähetys pohti itse lasten päiväleikkikerhojen perusta-
mista. Jo edellisenä vuonna oli kaupungin lastensuojelulautakunta toivonut, että esi-
merkiksi seurakunnat voisivat perustaa päiväkoteja ja lastentarhoja.

Kuva 1. Kaupunkilähetyksen johtokunta vuonna 1950. Vasemmalta Paavo Lehtinen, Yrjö 
Hirvonen, Kustaa Tarmo, Oskar Paarma, puheenjohtaja Juho Lehtinen, Aarno Kartila, Mauri 
Ojanen, Maija Vartio, Helmi Rannikko, Jenny Puukari, Martti Järventie. Siiri Gummerus oli 
poissa, Ossi Kalkkala on ilmeisesti kuvaaja. Kuva Maija Kartilan kokoelmasta.

Tampereen seurakunnat pitivät yllä pienten lasten päiväkotia 1950-luvun alussa.Ennen 
vuotta 1951 tämän kulut olivat sijoitettuna eri seurakuntien diako nia määrä rahoihin. 
Tampereen kaupunki oli kaupunginjohtaja Erkki Lindforsin kirjeellä kääntynyt vuon-
na 1951 seurakuntien puoleen ja pyytänyt, että seurakuntien tulevissa toimitaloissa 
aloitettaisiin lastentarha- ja lastenkotityötä. Tähän ei seurakuntien päättäjillä ollut 
mahdollisuuksia, mutta kirkkoneuvosto päätti palkata lisää väkeä nimenomaan diako-
niaan, jotta päiväkerhoja saataisiin lisää. Tuohon aikaan Tampereen seurakunnissa tä-
mänkaltainen työ luokiteltiin diakoniaksi. Toiminnan laajentuessa vuonna 1951 kulut 
siirrettiin yhteistalouden kohdan ”Vapaa seurakuntatyö” alakohtaan diakonia ja siinä 
vielä omaksi luvukseen. Seurakunnan toiminta oli saavuttanut perheenäitien suosion 

40 TaKA Lsltk C I:30 27.1.1949 § 26; TKLA TKL jtk 9.11.1949 § 15. Päiväleikkikerho saattoi tarkoittaa lastentarhaa. 
TKLA TKL 14.9.1950 § 6; Rasila 1992, 414.
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ja siihen tarvittiin vakituisen henkilökunnan lisäksi tilapäistäkin työvoimaa päiväker-
hoihin. Vuodeksi 1952 kulut lähes kaksinkertaistuivat.

Aloitteen lastentarhan perustamisesta TKL:n omana toimintana tuli johtokunnan 
tuoreelta jäseneltä, Aarno Kartilalta. Kaupunkilähetys kävi vuonna 1950 neuvotte-
luita kaupungin lastensuojelutoimiston kanssa ja piti yhteyttä sosiaaliministeriöön. 
Molemmat viranomaistahot olivat suhtautuneet lastentarhahankkeeseen myönteisesti 
ja jotain avustusta olisi saatavilla näiltä tahoilta. Yhdistyksen johtokunta oli päätynyt 
järjestämään niin paljon lastentarhapaikkoja kuin suinkin kykenisi vuoden 1951 alusta 
alkaen (kuva 1). Ainakin Tammelan toimitalo olisi osin vapaana tähän tarkoitukseen ja 
Puisto-Emmauksessakin olisi saatavana huoneisto lastentarhakäyttöön. Päätöksen yh-
teydessä kaavailtiin toiminnan pyörivän ilman Kaupunkilähetyksen omaa taloudellista 
panosta, seurakunnan, valtion ja kaupungin tuilla.

Kaupunkilähetyksen lastentarhaa suunnitteli varsin pätevä toimikunta. Sen jäseni-
nä olivat lastentarhanopettaja Inkeri Keravuori, opettaja Aarno Kartila, Maija Vartio 
ja Martti Järventie. Lastentarhan johtokuntaan valittiin edellisten lisäksi lastentarhan-
opettaja Hebe Backman. Lastentarhan johtajaksi valittiin lastentarhanopettaja Sirkka-
Liisa Paloheimo. Toiminta oli ammatillista heti alusta alkaen.

Kaupunkilähetys anoi Tampereen seurakunnilta lastentarhatoimintaan 80 000 
markkaa. Hakemuksessa esitettiin, että lastentarhatoiminta olisi merkittävää sosiaalista 
avustamista, jos lapset otettaisiin lastensuojelulautakunnan suosittamista varattomista 
suurista perheistä. Lisäperusteluna oli se, että lastentarha olisi merkittävä yhteyden 
synnyttäjä perheisiin, joihin näin voitaisiin viedä kristillisiä vaikutteita. Hakemuksessa 
toiminta nähtiin kristillissosiaaliseksi ja missionaariseksi työkentäksi. Toimintaa oltiin 
lisäämässä, vaikka Kaupunkilähetys alkoi velkaantua kiinteistöjen tuottaessa tappiota 
vuokrasääntelyn vuoksi. Tarkoitushan oli kustantaa lastentarha muiden rahoilla, lasten-
tarha oli tavallaan maksava vuokralainen. Vuosi 1951 oli yhdistykselle lähes 242 000 
markkaa alijäämäinen.

Kaupunkilähetys ei ollut ilmaissut selkeästi, millä tavoin yhdistyksen las ten tar ha 
eroaisi kaupungin muista lastentarhoista. Ihmisillä ei ollut tuohon aikaan juu ri kaan 
valinnanvaraa, jos he halusivat lapsensa neljäksi tunniksi turvalliseen hoi toon. TKL:n 
tarhan 25 paikkaan tuli 65 hakemusta. Kaupunkilähetyksen lastentarhan päiväohjel-
massa oli tarjolla kris til lis tä kin sisältöä. Tämä ei tuntunut vaivaavan lasten vanhempia. 
Lastentarhan van hem pain illoissa oli tullut ilmi, että lapsi toi kotiinsa as ti kristillisestä 
uskosta op pi miaan asi oita. Tämä ”evankeliumin kulkureitti” oli ollut tie dos sa jo var-

41 TSA TO Cc 17 Tampereen evankelisluterilaisten seurakuntien kv 19.12.1950 § 12 liitteet 38–39. Määräraha oli 187 
000 mk. TSA TO Cc 17 kv 7.12.1951, liite 38. Määräraha 356 000 mk; Malkavaara 2000, 18−19.

42 TSA TO Cc 17 Tampereen evankelisluterilaisten seurakuntien kv 19.12.1950 § 12, liite 12; TKLA TKL jtk 14.9.1950 
§ 6; TKLA TKL jtk 2.10.1950 § 6; TKLA TKL jtk 8.11.1950 § 4; Martti Järventien haastattelu 19.10.1999. Kartila oli 
aloitteen tekijänä.

43 TKLA TKL jtk 2.10.1950 § 6. Hämeenpuiston huoneistoista päädyttiin vuokraamaan tilat suomenkieliselle lastentar-
halle. TKLA TKL jtk 8.11.1950 § 4.

44 TSA TO Cc 17 Tampereen evankelisluterilaisten seurakuntien kv 19.12.1950 § 12, liite 52; TKLA TKL jtk 9.1.1951 
§ 7. Tampereen kaupunki myönsi vuodelle 1951 TKL:n lastentarhatyöhön 250 000 mk. TKL vk 1950; TKL vk 1951; 
Kulhia 2008a, 126.
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haisissa py hä kou luis sa. Kaupunkilähetyksen toiminnanjohtaja, pastori Martti Järven-
tie vaikutti tulevien lastentarhanopettajien uskonnollisiin näkemyksiin, sillä hän toimi 
Tampereen Lastentarhaseminaarin uskonnonopettajana vuosina 1955−60.  

Kaupungin intressinä olisi ollut saada enemmän kokopäivähoitopaikkoja. Ne oli-
sivat palvelleet työssäkäyviä naisia ja siten tuoneet lisää kunnallisverojen maksajia, 
kun taas puolipäivähoito palveli kotiäitejä. Sosiaalilautakunnan yleinen osasto kääntyi 
Kaupunkilähetyksen puoleen asiassa loppuvuonna 1959. Johtokunta käsitteli asiaa, 
mutta tuloksetta.

Voidaan sanoa, että kaupungin näkökulmasta kristillinen lastentarha- ja päiväker-
hotyö oli sosiaalihuoltoa ja Kaupunkilähetyksen näkökulmasta sisälähetystä, joka si-
sälsi sekä diakonisen että missionaarisen puolen. Perheille lyhytkin hoitopaikka oli 
helpotus.

Suojelua, turvaa vai kasvatusta?3.1.3. 
Kaupunkilähetys verkostoitui lastenhuoltokysymyksissä toisten toimijoiden kans sa. 
Helsingin Poika kodin väki tutustui TKL:n ammat ti  op  pi las ko din toi mintaan ja tiloihin 
vieraillessaan vuon na 1951 Tampereella. Retkillä, joilla ammattioppilaskodin pojat 
olivat mukana, tutustuttiin yleensä muiden kohteiden lisäksi toimialaa sivuaviin lai-
toksiin, kuten Ruotsin Västeråsissa ammattioppilaskotiin, Riihimäen keskusvankilaan 
ja Ryttylän koulukotiin. Pojat saivat ilmeisesti ajateltavaa näissä kohteissa.

Ammattioppilaskodin elämään kuuluivat pienet muutokset. Vuonna 1951 koti sai 
oman keittiön ja omat ruuat. Siihen asti oli syöty yhteisen keittiön tuot tamia, van-
hainkodin asukkaiden vaatimusten mukaan valmistettuja aterioita. Syk  syllä vaih tui 
joh tajaksi neiti Liisa Huttunen, ja vuoden päästä hänen läh det ty ään johtokunta halusi 
tehtävään ensisijaisesti miespuolisen henkilön. Johtajaksi tuli so siaalihuoltajaksi mai-
nittu Lau ri Rau ha la, jolle maksettiin lähes kak sin ker tai nen palk ka edeltäjään verrat-
tuna. Hänellä oli tapana lukea nuorille kolmesti viikossa hartaus kir jal lisuutta, muun 
muas sa Sig frid Si re niuk sen tekstejä. Kirkossa tosin käytiin vain muutaman kerran vuo-
dessa. Kau pun ki   lähetyksen joh ta jan, pas tori Martti Jär ven tien vie railut olivat poikien 
mie lestä vielä kos ket ta vam pia kuin luetut hartaudet. Kris tillinen kasvatus oli tuot tanut 
jotain tulos ta, sil lä osa po jis ta osallistui Kau ni ais ten Raamattu opis tolla pidet tyihin 
kurs sei hin. Am matti  op pi las kodilla oli johtokunnan lisäksi ahkera ompelu seura, joka 
pe rinteiseen tapaan rukoili työn puolesta ja valmisti teks tii lejä myy jäi siin ja pojille.

45 TKLA TKL jtk 9.1.1951 § 8; Järventie 1959, 130–131; Kohonen 1963, 164.
46 TaKA Sosla Ca 1:13 Yl osasto 8.10.1959 § 292; TKLA TKL jtk 4.12.1959 § 8.
47 TaKA Sosla C 1:13 Yl osasto 18.3.1959 § 81; TKLA Helsingin Poikakoti/Y. Aittokosken kirje Järventielle 21.5.1951; 

Lapsi ja Nuoriso 11/1950. ”Pojasta ammattimieheksi. Helsingin Poikakoti 30-vuotias”. Laitos oli 1920-luvulta toimi-
nut yksityinen ammattioppilaskoti. Kulhia 2008a, 127.

48 TaKA Sosla C 1:13 Yl osasto 10.4.1958 § 149. Rauhalaa nimitetään sosiaalihuoltajaksi Ammattioppilaskodin lähet-
tämässä vuosikertomuksessa. Iltahartaus pidettiin kolmesti viikossa. TKLA TKL jtk 28.5.1951 § 3. Annikki Karhu 
irtisanoutui 15.6.1951 töistään. TKLA TKL jtk 26.9.1951 § 2. Neiti Olga Maria Eliisa (Liisa) Huttunen ao-kodin 
johtoon 1.9.1951. TKLA TKL jtk 29.5.1952 § 8. Huttunen lähti kouluasuntolatyön kurssille, pääjohtokunta haluaisi 
johtajan vaihtuessa seuraavaksi miespuolisen. TKLA TKL jtk 15.10.1952 § 15. Rauhala oli aiemmin Mannerheim-
Liiton Hämeen piirin toiminnanjohtaja, hänelle määrättiin lähes tuplasti palkkaa (V22) edeltäjäänsä (K17) verrattuna. 
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Oliko kristilliseltä arvopohjalta toimivassa lastensuojelulaitoksessa odotettavis-
sa parempia hoitotuloksia kuin kunnallisessa laitoksessa? Reino Salo totesi vaa-
salaisnuoria käsitelleessä väitöskirjassaan, että alaikäisinä pahantapaisuutta osoit-
taneita henkilöitä oli lähes mahdotonta saada irti elämänasenteestaan. Jälkihuol lon tuli 
olla todella kiinteätä, jotteivät laitoksissa saavutetut hoitotulokset katoai si heti. Salo 
totesi aineistonsa ja muiden tutkimusten pohjalta, että uskonnollinen herätys näytti 
tehokkaimmalta tieltä pois taparikollisuudesta.

Kau pun ki oli ol lut aktiivinen perustettaessa toistakin ammattioppilaskotia. Vuon na 
1952 aloitettiin valmistelut toisen osaston perustamiseksi Pis palan Hyhkyyn. Kaupun-
gin lastensuojelutyön johtaja Kaarina Rantanen oli osallistunut sopivien huo neistojen 
etsimiseen.  

Kaupunkilähetyksen ammattioppilaskotia varten vuokraama, Hyhkyntie 14 B:ssä 
sijainnut kaksikerroksinen omakotitalo oli varustettu kes kuslämmityksellä. Pi hamaalla 
oli saunarakennus sekä yli 60 ome na puuta. Kaupunki myön si perustamis- ja ylläpito-
kustannuksiin kaikkiaan 800 000 mark kaa. Uu teen kotiin muutti 28.2.1953 11 poikaa. 
Tässä vaiheessa Lau ri Rauhala toimi molempien osastojen johtajana, ja uutena avus-
ta ja na oli opettaja Eljas Lemmetyinen. Seuraavana vuonna so si aa li huol taja Margareta 
(Marketta) Rauhala tuli miehensä Laurin palkatuksi apu lai sek si. Pojat arvostivat ja 
ihailivat rouva Rauhalaa, joka toi viehättävää äi dil li syyttä ko tien elämään. Pariskun-
tien saamista lastenhuoltolaitosten vetäjiksi pidettiin jo 1950-luvulla erittäin korkeana 
ja tavoiteltavana ihanneratkaisuna.

Ammattioppilaskotien vapaa-aika oli tasokasta aikakauteensa näh den. Osa pojista 
retkeili Lapissa ja Norjassa, ja monet kodissa asuneet pojat osallistuivat Kirkon nuo-
ri sopäiville sekä muille mat koil le. Lisäksi heille oli tarjolla opis kelu- ja muuta kerho-
toimintaa. Kotiin saatiin televisio poikien ansiotuloilla ja lahjoitusvaroilla jo vuonna 
1958. Heidät kaikki käy tettiin lääkärin- ja ham mas lää kärin tar kas tuksissa. Huolenpito 
ja elin taso oli vat korkealla tasolla verrattuna keski mää räi siin kotioloihin 1950-luvulla. 
Lastenkodin ryhmähuoneista oli mu ka va siirtyä kah den hengen huo nei siin. Huoneto-
vereista saattoi tulla hy vät  ys tävykset.  

Nuoret saatiin oppimaan kurinalaista ja tavoitteellista toimintaa, kun säästämista-
voitteina olivat seuraavan kesän retket. Kesällä 1955 osa po jista pääsi johtajansa Rau-
halan kanssa Suomen NMKY:n Liiton järjestämälle kah den viikon Itämeren risteilylle, 
jolla poikettiin muun muassa Tanskassa ja Sak sassa. Toiset pojat pääsivät vesibussiris-
teilyille kotimaassa.

Järventie kirjoitti kaupun gin val tuus tolle vuosittain avustusanomuksia. Näissä hän 
ve to si muun muassa siihen, että yhdistyksen ylläpi tämänä am mat ti op pi las ko ti oli kau-

TKL vk 1951; Bisterin haastattelu 23.10.2006; Kulhia 2008a, 126. Karhun ja Huttusen ammattipätevyydestä ei ole 
merkintöjä asiakirjoissa.

49 Salo 1956, 281−282.
50 TKLA TKL jtk 17.12.1952 § 2 ja § 3; TKL vk 1952.
51 TKL vk 1953−1959; Bisterin haastattelu 23.10.2006; Lapsi ja Nuoriso 2/1957, 28. Helmi Mäki: ”Lastenkoti yhteis-

työn kenttänä”. Kulhia 2008a, 127.
52 TKL vk 1953, TKL vk 1954; Bisterin haastattelu 23.10.2006; Kulhia 2008a, 127.
53 TKL vk 1955.
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pungille halvempi ratkaisu verrattuna siihen, jos kaupunki itse perustaisi vastaavan 
laitoksen toimitiloineen ja ylläpitäisi sitä.

Tampereen NNKY, NMKY ja Kaupun ki lä he tys olivat niin sanottuja Em maus-
yhdistyksiä, sillä nämä olivat yhdessä perustaneet keskinäisen yhdistyksen omista-
maan Em maus Oy:tä, joka harjoitti hotellitoimintaa ja jakoi vuosittaisen liikevoittonsa 
yh dis tyksille. Näiden yhdistysten ja Emmaus Oy:n kesken teh tiin vuonna 1955 pää tös, 
että vanha puinen Puisto-Emmaus purettaisiin ja sen pai kal le raken net tai siin ki vinen 
kerrostalo. Asiaa oli suunniteltu jo useita vuosia.

Uudesta Puisto-Emmauksesta oli suunnitelmien mukaan tulossa niin valtava kom-
pleksi, että siitä riitti jo pelkästään Kaupunkilähetykselle noin 800 m2. Li säk si taloon 
suunniteltiin NNKY:n ja NMKY:n tilat, suuri palloiluhalli ja tilaa myös 30 yk sityiselle 
osak keen omistajalle.

Heti alkuun Uuteen Puisto-Emmaukseen ajateltiin tiloja myös Kaupunkilähetyk-
sen ammattioppilaskodille. Rahoitus tuli ongelmaksi, mutta monien käänteiden jäl-
keen Am mat tioppilaskodin pojat pääsivät 1.8.1957 muuttamaan Hyhkynkatu 14 B:n 
puu talosta ai kan sa mo der neim paan ja tarkoituksen mu kai sim paan asun to laan. Sosiaa-
liministeriö hyväksyi 7.10.1957 uuden laitoksen yksityiseksi lastenkodiksi. Kodissa 
kävi runsaasti koti- ja ulkomaisia vierailijoita, kuten Kasvattajaopiston ja Tampereen 
lastentarhaseminaarin opintoryhmiä, Pohjoismaisen lastensuojelukon gressin ryhmiä ja 
Ruotsin sosiaaliministeriön virkailijoita. Kodin entiset pojat vierailivat siellä perhei-
neen vielä aikuistuttuaan.

Ammattioppilaskodin ja muun lastenhuoltotoiminnan tulevaisuutta varten oli poh-
dit tu kehittyneempiäkin ratkaisuja kuin am mat ti op pi las ko din si joit taminen keskikau-
pungin kerrostaloon, josta pojat pääsivät nopeasti katuelämään. Kaupungin las ten-
suojelu johtaja Kaarina Rantanen oli ideoinut opintomatkan, jolla Kaupunkilähe tyksen 
toi min nan joh taja Jär ventie, ammattioppilaskodin joh ta ja Rau ha la sekä kaupungin nuo-
risonhuoltaja Toivo Hänninen tutustuisivat sellaisiin keskieurooppalaisiin kohteisiin, 
jollaisia ei Suomessa ollut. Hännistä kiinnostivat lastenkodit, poikkeavien yksilöi-
den huoltolaitokset ja lapsi- ja nuorisopsykologiset ongelmat, joihin hän tehtävis sään 
joutui paneutumaan. Kaupunkilähetyksen edustajat tarkkailisivat kolmannen sektorin 
sosiaali siin ongelmiin kohdistuvaa huoltotyötä. Mat kan anti pyrittäisiin käyttämään 
mahdolli sim man tehokkaasti kaupungin parhaaksi.

54 TKLA TKL:n kirje Sosiaalilautakunnan Yleiselle osastolle 17.9.1951. Hoitomaksujen korotuspyyntö 1.700 −> 3.000 
mk/kk, marginaaliin oli tehty lyijykynämerkintä: Myönnetty. Kulhia 2008a, 127−128

55 TKLA TKL jtk 17.12.1952 § 3. Johtokunta sijoittaa ammattioppilaskoti uuteen Puisto-Emmauk seen, jos sellainen 
rakennetaan. Hakala 1957, 48–49, 68.

56 TKL vk 1957; Hakala 1957, 68–70; Kulhia 2008a, 128.
57 HMA HSPTA Fc:3 Piiritarkastajan kirje 7.9.1956 Tampereen Kaupunkilähetykselle. Eeva Salo halusi vielä että am-

mattioppilaskodilla on kellarissa riittävät varastotilat likapyykille, askartelulle, ulkoiluvälineille ja keittiötarvikkeille. 
HMA HSPTA Fc:3 Sosiaaliministeriön päätös 7.10.1957; TaKA Sosla C 1:13 Yl osasto 10.4.1958 § 149; TKLA TKL 
ylim. yhdistyskokous 10.4.1956 § 4; Kulhia 2008a, 129.

58 TaKA C 1:324 Tre kh 21.2.1955 § 537. Rauhala, Hänninen ja Järventie anoivat 75 000 mk kullekin, saivat 35 − 
45 000 mk kukin. TKLA TKL jtk 4.2.1955 § 8; TKL vk 1955. Hänninen oli Ammattioppilaskodin johtokunnan 
puheenjohtaja samaan aikaan.
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Ryhmä te ki keväällä 1955 kuukauden opintomatkan Sveit siin ja Itä val taan YK:n 
stipendillä ja Tampereen kaupungin apurahalla. Matkaan kuului myös Tanskan ja 
Ruotsin laitoksia. He tu tus tuivat eri laisiin lasten ja nuor ten huoltolaitoksiin, kuten 
Inns bruckin lähellä si jait se vaan SOS-Kinderhof Imst -koko nai suu teen. Itävaltalainen 
Her mann Gmei ner oli käynnistänyt vuonna 1949 ensimmäisen SOS-lapsikylän Itä-
vallan Imstiin so dassa vanhempansa menettä neille lapsille. Sodassa leskiksi jää neistä 
nai sista oli tul lut näille lapsille lapsikylä-äitejä.

Tästä syntyi ajatus ra ken taa Tam pereelle Poikien ky lä rauhal li seen paikkaan jolle-
kin esi kau pun ki alueel le. Han ke olisi vaatinut huo mat tavia sum mia perustamiskuluina, 
joten suun ni tel mista luo vuttiin taloudellisten syiden vuoksi. Tässä vaiheessa päädyt-
tiin kuitenkin rakennuttamaan Puisto-Emmauksen ison ker rostalon kes kelle mo der nit 
asun to latilat. On ollut yleinen käsitys, että opiskelija Kaija Laitinen olisi tuonut idean 
Suo meen 1960-luvun alussa, sillä hänen sinnikkään toimintansa kautta en sim mäinen 
SOS-lap sikylä perustettiin vuon na 1962 Espoon Ta pio laan.

Kesät olisivat olleet levotonta aikaa ammattioppilaskodin po jille, jos he oli si vat 
viet täneet sen Tampereen ydinkeskustassa. Koska isot pojat ei vät sopi neet lasten ke-
säsiirtolaan Teiskoon, heille vuokrattiin vuo des ta 1956 eteen päin Pirkkalan Haikasta 
Tam pe reen kau pun gin omis ta ma en ti nen Haikan kartano. Ammattioppilaskoti muut-
ti tästedes ke sä kau sik si Pirkkalaan. So si aali huoltaja Marketta Rauhala toimi Haikan 
emän tänä, ja kau pun gissa si jait se va huoneisto oli suuren osaa kesästä sul jet tu na. Po-
jat asui vat Haikassa melko oma toimisesti. Laitoksesta lähtiessä heistä siirtyi kolme 
vanhempiensa luokse ja 11 omavaraiseen elämään vuonna 1958. Keskimäärin 5 kävi 
oppikoulua, 10 ammattikoulua, 6 kansakoulua ja loput eli puolet oli työssä tai työpai-
kan ammattiopissa.

Ammattioppilaskodin kaupungille osoittamat maksujen korotusesitykset eivät ai-
heuttaneet 1950-luvulla kuin hieman keskustelua. Lisäavustusten tarve saattoi johtua 
esimerkiksi siitä, että arvioitua suurempi osa pojista oli vain koulussa, eikä heillä ollut 
työtuloja. Kaupunkilähetys sijoitti laitokseen omia varojaan. 1960-luvun alussa alkoi 
sosiaalilautakunnan piirissä kuulua ikävämpiä kysymyksiä laitoksen kustannuksista. 
Vaikuttiko asiaan poliittinen nokittelu, sillä tuolloin Kaupunkilähetykseen integroi-
tunut pastori Honkkila (SDP) tuli lautakunnan puheenjohtajaksi, vai talouskas vun 
vaikeudet? Ammattioppilaskodin rahoituksesta jopa äänestettiin sosiaalilau ta kunnan 
Yleisessä osastossa. Honkkila ei jäävännyt itseään, vaikka kuului Kau pun kilähetyksen 
johtokuntaan samaan aikaan.

Huostaanotettujen lasten osalta oli vuosina 1950–1960 erityisesti suo je lu kas va tusta 
tarvitsevien alaikäisten määrä kolminkertaistunut Suomessa. Suo je lu kas va tussyistä 

59 TKLA TKL jtk 22.4.1955 § 6-7; TKL vk 1955, 1960; Järventie 1959, 120–121; Sos-lapsikylä; Kulhia 2008a, 129. 
60 TKLA TKL jtk 4.2.1955 § 8; TKLA TKL jtk 22.4.1955 § 6-7; TKL vk 1955; Järventie 1959, 120−121;Sos-lapsikylä; 

Kulhia 2008a, 129. 
61 TaKA Sosla C 1:13 Yl osasto 18.3.1959 § 90; TKL vk 1956; Bisterin haastattelu 23.10.2006; Kulhia 2008a, 129−130.
62  TaKA Sosla Ca 1:13 Yl osasto 10.4.1958 § 149. Yleinen osasto pohti hoitomaksun korotusta kolme kuukautta, hanka-

lia kysymyksiä esitti SKDL:n edustaja. Laitoksen 11 Mmk:n budjetista tuli 2 Mmk yhdistykseltä, mutta seurakunnilta 
vain 150 000 mk. TaKA Sosla Ca 1:16 Yl osasto 19.10.1960 § 372; TaKA Sosla Ca 1:16 Yl osasto 14.12.1960 § 440; 
TKL vk 1960.
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huostaan otettujen poikien ylläpitoon ja kas vattamiseen myön nettiin val tionapua puolet 
hyväksyttävistä menoista. Täl laiset pojat oli pää asi as sa otettu huos taan, koska heidän 
kotiolonsa eivät olleet vastanneet nor maa leja kas vu olo suh tei ta. Useat näistä pojista 
olivat jää neet moneen kertaan poliisille kiin ni kepposistaan. Tamperelaispojista tehtiin 
461 suojelukasvatusilmoitusta vuonna 1960 ja näis tä ilmoituksista 290 tuli poliisilta. 
Näistä 58 tapausta johti huostaan ot toon.  

Tampereella oli vuonna 1960 yhteensä 779 huostaanotettua lasta. Heistä 210 oli 
kaupungin omissa lastenkodeissa, 110 yksityisissä lastenkodeissa ja yksityiskoti-
hoidossa 298. Loput olivat sairaaloissa, kehitysvammalaitoksissa ja koulukodeissa. 
Kyseisenä vuonna toimitettiin Tampereella yhteensä 293 huostaanottoa ja 253 huos-
tasta poistamista. Huostaanotoista 68 johtui lapsen epäsosiaalisesta toimin nasta, 63 
asuntovaikeuksista ja 67 vanhempien kuolemasta. Vain 40 huostaan ot toa johtui kel-
vottomista vanhemmista. Lisäksi kaupungissa oli 140 kasvattilasta, joista 80 oli yksi-
tyisissä lastenkodeissa ja perheissä 60 lasta.

Ammattioppilaskotiin osoitettiin 1950-luvun lopulla sellaisia nuoria, jotka olisi 
huostaanottoperusteiden mukaan pitänyt sijoittaa poikakotiin, koulukotiin tai muuhun 
tehostettuun laitokseen. Monia näistä täytyi siirtää nopeasti eteen päin asianmukaiseen 
hoitoon. Tämä läpikulku toi levottomuutta kodin elämään.  

Am mattioppilaskotitoimintaan tulikin osittain tämän vaativamman hoitotarpeen 
vuoksi 1950–1960-lukujen taitteessa muutoksia. Monet  kodin po jista täyt ti vät suoje-
lukasvatuksen ehdot, ja poikien huol to pää tettiin jakaa kah tia. Koti muut tui 1.6.1960 
Hämeen puiston poikakodiksi suo je lu kasvatus syistä huostaan ote tuille. Kis san maal-
la sijainneeseen oma ko ti ta loon tuli 16-paik kai  nen ammatti op pilasko ti. Vuonna 1960 
sinne oli sijoitettu 11 huostaanotettua poikaa ja 29 poi kaa oli sijoitettuna TKL:n Hä-
meenpuiston poikakotiin. Ammattioppilas ko dissa oli 10 huonetta, as kar te lu huo ne, au-
totalli ja sau na. Kiinteistön kaup pa hin ta oli 7,3 mmk:aa, ja siihen hankittiin mil joo nan 
mar kan  arvoiset ka lus teet. Juh lal li nen vihkiminen ta pah tui lokakuussa tuo mio rovasti 
Oskar Paar man joh dolla, val tio val lan ter veh dyk sen toi yli tarkastaja Nii lo Kotilainen, 
ja Tam pe reen kaupungin so siaali lau ta kun nan ter vei set toi vot ti vat pastori Honk kila 
ja joh taja Kaarina Rantanen. Tam pe reen kau pungin tu ki oli tär keää, ja sii hen saattoi 
luottaa, vaikka ensimmäiset merkit tilanteen huonontumisesta oli nähty sosiaalilau-
ta kunnan yleisessä osastossa. Tam pe reen kau pun gin val tuus to myönsi tam mi kuussa 
1961 uuden am mat ti op pi las ko din pe rus tamis- ja yl läpito kus tannuksiin 2,5 mil  joo naa 
markkaa.  

63 Treen k:gin kk 1960 Sosiaalilautakunnan Yleisen osaston ja lastenvalvojan toimintakertomus vuodelta 1960, 17−19; 
Pulma 1987, 218–219.

64 Treen k:gin kk 1960 Sosiaalilautakunnan Yleisen osaston ja lastenvalvojan toimintakertomus vuodelta 1960, 15−17. 
Selvityksestä ei ilmene syiden päällekkäisyys, vaan ainoastaan pääsyy.

65 TaKA Sosla Ca2:3 Yl osasto nuorisohj käsitteli näitä tapauksia mm. kokouksissa 25.3.1958, 30.1.1959, 5.6.1959, 
3.7.1959. 

66 19.000 € v. 2005 rahassa.
67 TaKA Sosla Ca2:3 Yl osasto nuorisohj 27.5.1960 § 129. Ammattioppilaskodissa oli jakovaiheessa ollut 17 suojelukas-

vatussyistä huostaanotettua. TKLA TKL jtk 5.2.1960 § 7. 2,5 miljoonaa markkaa oli 47.500 € v. 2005 rahassa. TKL 
vk:t 1960–1961.
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Hämeenpuiston ammattioppilaskodista oli osa pojista muuttanut tähän uuteen Kis-
san maan ko tiin. Uusi ympäristö koettiin myönteisenä muutoksena, sillä poi ka  ko tiin 
jäivät hoidettaviksi joukon villeimmät pojat. Tästä huolimatta nuoriso huoltojaosto si-
joitti edelleenkin ammattioppilaskotiin suojelukasvatussyistä huostaan otettuja poikia. 
Apukoulun johtaja, Kaupunkilähetyksen johto kunnan jäsen Kartila oli poikien jakoa 
suunniteltaessa epäil lyt Poikakotiin tulevan niin vaikeaa ainesta, ettei Kaupunkilähe-
tys selviäisi heidän kanssaan. Heille koetettiin jär jes tää Hä meen puiston kerrostalossa 
työtoimintaa ylimääräisen tarmon ka na voi mi sek si hyö ty käyttöön. Kaupunki ei antanut 
tähän työtoimintaan lainkaan tukea, mutta yksi tyisten lahjoittajien tuella saatiin työt ja 
koneet käyntiin.

Poikakodissa jatkettiin ammattioppilaskodin työtapoja. Koti-iltoihin kuului luen-
toja ja harjoituksia. Aiheina olivat perhekasvatus, yhteiskuntaoppi, työlainsäädäntö ja 
käytännön psykologia. Lisäksi oli tietokilpailuja, leikkejä ja keskusteluita. Pojat saivat 
mahdollisuuden harrastaa urheilua ja kävivät otteluita muita vas taan. Monet kuuluivat 
talon ulkopuoliseen urheiluseuraan. Poikakodilla oli näy tel märyhmä, joka kävi esiin-
tymismatkoilla. Vierailijat tarjosivat po jille ohjelmaa, esimerkiksi Tampereen piispa 
Gulin piti käydessään iltahartauden.

Koulukodeista poiketen Poikakoti oli keskellä isoa kaupunkia ja pojat sinne siirty-
essään jatkoivat yleensä aiemmissa kouluissaan ja harjoittelupaikoissaan. Toiminta oli 
avomuotoisempaa kuin koulukodeissa, mutta kuri ja järjestys säilyivät hyvinä. Pojat 
saivat totuttautua omaan rahaan ja tämä näkyi kasvaneena vastuuntuntona ja kohon-
neena omanarvontunteena. Karkailu oli tuolloin erittäin harvinaista, sillä ammattioppi-
laskotiaikana vuodesta 1948 mukaan lukien vain kaksi oli karannut ja heistäkin toinen 
tuli itse takaisin.

Vuonna 1961 laitoksessa olleista pojista 13 % oli syntynyt avioliiton ulkopuolella, 
ja avioliitossa syntyneistä vain 18 %:lla oli ehjä perhe. Heistä 27 % oli asunut aiem-
min vain omassa kodissaan, 30 % oli asunut ainakin yhdessä sijoituspaikassa, lopuilla 
oli useampia sijoituspaikkoja ennen Poikakotia. Pojat olivat normaaliälyisiä, mutta 
joka neljännellä oli psyykkisiä ongelmia. Poikien lapsuudenkodeissa oli yli puolella 
huoltaja(t) joko mielenterveysongelmaisia, irtolaisia tai alkoholisteja. Kaikkiaan koti-
oloissa 70 %:lla oli joko toinen tai molemmat vanhemmat elämäntavoiltaan epäsään-
nöllisiä. Ehkä tästä seikasta johtuen yli puolella poikien oman kodin talous oli heikko 
tai varaton. Poikakodin poikien sosiaalisesta taustasta tutkielman tehnyt Valvi Man-
ninen päätyi käsitykseen, etteivät ta lou delliset asiat olleet ratkaisevia seikkoja poiki-
en elämänoloissa heidän tullessaan Hä meenpuiston Poikakotiin, vaan poikien aiempi 
henkinen ahdinko koti- ja laitosoloissa. Manninen havaitsi, että Poikakodin rakasta-
va ja ymmärtävä kasvatus saattoi poistaa aiemmista oloista mahdollisesti johtuneita 
ongelmia. Sosiaalilautakunnan yleisen osaston keskusteluissa pohdittiin tuolloin nuo-

68 TaKA Sosla Ca2:3 Yl osasto nuorisohj. Näitä tapauksia käsiteltiin 21.10.1960 ja 17.11.1960; TKLA TKL jtk 5.2.1960 
§ 7; TKL vk 1961; Bisterin haastattelu 23.10.2006; Kulhia 2008a, 131.

69 Hja 20/1961. ”Palkittuja tutkielmia YKK sosiaalihuoltajatutkintoa varten”; Manninen 1961, 3−4.
70 Manninen 1961, 4−5.

KulhiaPeilit.indd   110 13.12.2011   23:26:56



111

rison käytösongelmien syyksi näiden suurten ikäluokkien kasvuolosuhteita. Kasvuko-
tien avioliitot olivat arvion mukaan solmittu rauhattomissa oloissa.

Laitoksia tarkastivat monet tahot. Sosiaalihuollon piiritarkastaja Eeva Salo kä-
vi 17.1.1961 tarkastamassa uuden am matti op pilaskodin. So siaa li mi nis teriön yli-
tarkastaja Niilo Kotilainen suoritti tarkas tus käyn nin Hä  meen puiston poikakodissa 
ja ammattioppilaskodissa 16.2.1961, ja ka ma ri neu vos Eric Söderström Raha-au to-
maattiyhdistyksestä kävi tar kas ta mas sa tilit 18.2.1961. Saatujen avustusten ehtojen 
täyttymistä valvottiin huolellisesti. Tarkastaja-tittelit kuvastivat hyvin suun nittelu- ja 
val vontakulttuuria sosiaalityössä, sillä työ oli enemmän valvontaa kuin kehittämistä, 
tu kemista ja edistämistä. Tähän jälkimmäiseen suun taan oltiin kuitenkin menossa vuo-
desta 1955 alkaen. Eeva Salo arvosteli itse toimenkuvaansa 1960-luvun alussa vuo-
sikertomuksessaan. Piiri- ja muiden tahojen tarkastajien työn ja roolin muutoksista 
sosiaalityön kehittyessä olisi hyvä tehdä oma tutkimuksensa. Olisi tarpeen saada koko-
naiskuva eri instanssien ohjaustoiminnan ja -filosofian muutoksista prosessissa kohti 
hyvinvointivaltiota.  

Uusi evankelioimistyö kirkon rinnalla3.2. 

Kurjille pullaa ja kirkkoa3.2.1. 
Kaupunkilähetyksen sääntöjen mukaan sen tehtävänä oli ”-- työskennellä hen gel lisen 
ja aineellisen hädän poistamiseksi Tampereen kaupungin väestön kes kuu dessa” ja 
edelleen että tätä tulisi toteuttaa muun muassa ”Jumalan sanan julistuk sella ja ope-
tuksella sekä etsimällä elämässä eksyneitä ja kristinuskosta vieraan tuneita edistäen 
kristillis-siveellisen elämän juurtumista kodeissa”. Tätä erityis tä työtä olivat olleet 
varsinkin perheneuvonta, työ teollisuusväestön parissa, evan ke lioi miskokoukset, ka-
tulähetys ja alkoholistikotikokeilu. 1950-luvun alussa näis tä toi min noista oli suurin 
osa jäänyt pois. Järventie kävi pitämässä runsaasti har tauk sia yhdistyksen laitoksissa, 
kuten vanhainkodissa, sekä lukuisissa ompelu seu roissa. Kahdessa viimeksi mainitus-
sa oli kuulijakuntaa huolellisesti evanke lioitu vii koit tain vuosikymmenien ajan, joten 
heitä ei voinut pitää enää kristin uskosta vie raan tuneina eikä elämässään eksyneinä. 
Evankeliumista etäänty neet tuli etsiä muualta. Järventie toimi sotainvalidien luotto-
pappina ja kokei li jonkin aikaa jär jes tää tapaamisia liikeväen kanssa, kuten oli aiem-
min tehty tehdas työn teki jöi den kanssa.

Helsingin seurakunnat olivat perustaneet vuonna 1933 Diakoniakeskuksen eri-
tyisesti pula-ajan avustamistyön organisoimiseksi. Tämän piirissä alkoi myös evan-
kelioimistyötä, joka alkoi muotoutua jo 1930-luvulla katulähetystyöksi. Aluksi nimi oli 

71 TaKA Sosla Ca I:17 Yl osasto 23.5.1961 § 233; Manninen 1961, 10−15, 23−25, 28.
72 HMA HSPTA Da:1 III piirin huoltotoimen (Hämeen läänin sosiaalihuollon piiri-) tarkastajan kiertokirjeet vuodet 

1944−1960. Näistä kirjeistä huomaa koulutuksellisuuden tulleen mukaan vuodesta 1955 alkaen; HMA HSPTA Db:1 
III piirin huoltotoimen tarkastajan vuosikertomus 1963; TKLA TKL jtk 24.1.1961 § 2; TKL vk 1960–1961.

73 TKL vk 1949, 1953 ja 1954.
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vakiintumaton, työtä nimitettiin esimerkiksi pelastustyöksi, yö lä he tykseksi, katulähe-
tykseksi tai sisälähetykseksi. Katu- eli yölähetys alkoi Hel sin gissä vakiintua Helsingin 
seurakuntien Diakoniakeskuksen palkatessa 26.2.1943 kak si naistyöntekijää etsivään 
työhön, erityisesti alkoholistien pariin. Keväällä 1944 aloitti myös miestyöntekijä. Va-
paaehtoisia avustajia kut sut tiin aluksi jokapäiväisiin rukouskokouksiin. Saman vuoden 
joulukuussa Dia ko nia keskus avasi Agricolan kirkon kryptaan miesten yösuojan, johon 
mahtui 160 yö pyjää. Toimintaan kuului myös vankila- ja työleirivierailuja. Alkujaan 
se oli tar koi tet tu kotiutettaville rintamamiehille, joilla ei ollut muuta paikkaa yöpyä. 
Helsingin kau punki avusti toimintaa 100 000 markalla.

Diakoniakeskuksen nimi vaihtui Huoltokeskukseksi kuvatakseen laajen tu nut ta ja 
yhteiskunnan sosiaalihuoltoon vertautuvaa toimintakenttää. Sen toimintarahat oli vat 
kuitenkin riittämättömät ja siitä seurasi ongelmia. Huoltokeskuksen poh jal ta jouduttiin 
perustamaan kaksi yhdistystä. Toinen oli tukijärjestönä naisten asun to lalle ja toinen, 
jonka johtoon siirtyi Arvid von Martens Huoltokeskuksesta, pe rus ti aluksi kaksi mies-
kotia sekä sittemmin myös kodin naisille. Näillä yh dis tyk sil lä oli 1950-luvun lopussa 
yhteensä 9 asuntolaa. Helsingissä toimi lisäksi Pe las tus ar mei ja sekä muutama muu 
asuntoloiden tarjoaja. Huoltokeskuksen oma niin sanottu pelas tava toiminta jatkui sen 
miesten asuntolassa Toivonkodissa. Avustustoiminta oli vahvasti suku puoli ja kois ta, 
sillä yksi näiset miehet saivat avustuksensa Hätäapuasemalta, perheet ja naiset taasen 
sai vat apunsa paikallisseurakuntien diako nis soil ta.

Katulähetys oli otettu käyttöön vuosina 1945−1946 Helsingin lisäksi ainakin Tu -
russa, Kuopiossa, Hämeenlinnassa, Kotkassa, Mikkelissä, Kuopiossa, Porissa, Ka-
jaanissa, Lappeenrannassa, Vaasassa ja Pieksämäellä. Porin ja Hämeenlinnan kau-
pungit olivat antaneet toiminnalle tun tu vaa tukea. Tampereen piispa Gulin esiin tyi 
helmikuussa 1946 Helsingin Messuhallissa suurkokouksessa. Katutason toi min nan 
nähtiin olevan sukua Anna ja Alba Hellmanin Vaasassa aloit tamalle vas taavalle toi-
minnalle 1800-luvulla.

Tampereen seurakunnat eivät aloittaneet vastaavaa toimintaa, vaan pastori Paa vo 
Lehtinen aloitti sen yksityisesti oman päätyönsä ohella vuonna 1945 ja kut sui siihen 
mukaan kristillisiä yhdistyksiä, kuten Kaupunkilähetyksen, sekä va pai den suunti-
en yhteisöjä. Tuohon aikaan Tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherra, tuo mio rovasti 
K. H. Seppälä ja rovasti Leo Böök tekivät aloitteen erityisen sosiaali pastorin toimen 
ja Huoltokeskuksen perustamisesta. Böök ryhtyi virkansa ohella toimimaan sosiaa-
lipastorina. Myöhemmin vapaiden suuntien edus tajia jäi pois yhteistyöstä ja lisäksi 
Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen pai kal lisosasto piti Luther-talollaan omaa katu-
lähetystyötään. Lehtisen epävirallinen katu lähetys sai seurakuntien talousarviosta 
15 000−30 000 markan toiminta-avus tuksen ja kaupungin raittiustyön varoista saman 
verran. Kaupunkilähetys antoi työntekijänsä työpanosta toimintaan. Anonyymit Al-

74 Kmaa 9.11.1943, 8.2.1944, 12.9.1944, 5.1.1945; Larkio 1980, 160−161; Huotari 1980b, 202.
75 Louhivuori 1963. Diakonissat eivät tulleet toimeen miesasiakkaiden kanssa ja siksi heidät ohjattiin muualle; Taipale 

1982, 249−250, 254; Huotari 1980b, 203; Antikainen 2006b, 133.
76 Hja 1946, 108; Rengas 1, 1946 Yö- ja katulähetyspäivät 22−24.2.1946.
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koholistit (AA)- raitis tumis ryh mä sai kokoontumistiloja sekä seurakunnilta että Kau-
punkilähetykseltä kunnes sai vat omat tilat. AA-liikkeen lähtökohdat olivat NMKY- ja 
Oxford-ryhmäliikkeessä ja siinä on ollut eräänlainen hengellinen perusvire.

Matti Joensuu oli esitellyt Kaupunkilähetyksen johtokunnalle alko ho lis ti huol tolaa 
perus tet taes sa Tukholman Kaupunki lähe tyk sen ”pulla kir kon” jo vuonna 1946. Nämä 
keskustelut olivat unohtuneet ilmeisesti joh ta ja vaih dok sen jälkeen. 

Järventien ja Kaupunkilähetyksen nuorisopiirin vuotuisia retkiä tehtiin lähi seu-
tujen laitoksiin, kuten Hä meen lin nan kes kus van ki laan ja keuh kotauti paran to laan Kan-
gasalle. Järventie ja nuoret kävi vät evankelioimassa ja laulamassa näissä lai toksissa, 
kuten edellisetkin johtajat olivat tehneet.   

Järventie vieraili Tukholmassa erään nuorten retken yhteydessä vuonna 1949. Hän 
tiesi Tukholman Kaupunkilähetyksen osoitteen ja oli lähettänyt sinne kir jeen. Voidaan 
olettaa hänen käyneen tutustumassa Tukholman Kau pun ki lä he tyk sen toimintaan, sillä 
arkistomapissa on kirjekonseptin vieressä rypistynyt ja tah riintunut esite Några fak-
ta om Stadsmissionen, joka kertoi sikäläisestä toimin nasta, kuten pullakirkosta. Tuk-
holman Kaupunkilähetyksellä oli yömajatoimintaa kuten Helsingin seura kunnillakin. 
Kun Kaupunkilähetys vuonna 1949 perusti ammattioppilaskodin mies ten yömajaksi 
varattuihin tiloihin, yhdistys yritti vielä 1950-luvun alussa hank kia miesten yömajalle 
tiloja ja rahoitusta. Näihin toimintoihin asetettiin toimi kunta, johon valittiin rovasti 
Paavo Lehtinen, sosiaalipastori Onni Honkkila, laitos mies Eino Tiihonen ja Martti Jär-
ventie. Toimikunnan piti hakea mallia hel sin kiläisestä yömajatoiminnasta.

Tukholman Kaupunkilähetys oli aloittanut rukoushetkillä varustetun yösijan ja lei-
vänjakelun kodittomille miehille Evankelisen Isänmaasäätiön Betlehem-kir kos sa jo 
vuonna 1909, mutta säätiö ei halunnut jatkaa toimintaa lainaamalla kirk koaan tähän 
työhön. Vuonna 1931 aloitti Sosiaalinen Vapaaehtoisosasto (Social Fri villigkåren) toi-
mintansa Tukholman Kaupunkilähetyksessä ja vuonna 1933 he alkoi vat kutsua yöma-
jojen ja katujen miehiä sunnuntaiaamuiksi Kaupunki lä he tyk sen omaan kirkkosaliin 
jumalanpalveluksiin ja niiden yhteydessä tarjottavalle syö tä välle. Toimintaa alettiin 
kutsua melko pian pullakirkoksi (Bullkyrkan).

Helsingin seurakunnissa oli 1930-luvun lopulla järjestetty erityisesti yö ma jo jen 
miehille jumalanpalveluksia seurakuntasaleissa. Osallistujien määrä vaihteli 60−200 
välillä. Seurakuntasalien käyttö kirkkojen sijaan voisi viitata jon kin lai seen tarjoiluun 

77 HMA HLSP Fc:1 Tampereen evankelisluterilaisten seurakuntien Diakoniatyö. Kirkkovaltuuston 28.10.1955 
asettaman toimikunnan lausunto; TKL vk 1945–1950; Mäkelä et al 1996, 10, 14, 19, 21. Oxford-ryhmäliike vaihtoi 
myöhemmin nimekseen MRA, Moral Re-Armament; Vapaat suunnat on Suomessa yleisnimitys protestanttisille ja 
reformoiduille uskonnollisille ryhmille, jotka eivät kuulu luterilaiseen tai ortodoksiseen kirkkoon, joilla on lainsää-
däntöä. Näihin luetaan muiden muassa helluntailaiset, metodistit, Pelastusarmeija ja vapaakirkot.

78 TKLA TKL jtk 13.5.1941 § 6; TKLA TKL jtk 20.1.1945 § 3; TKL vk 1936–1951; Joensuu 1994, 81; Leo Sirénin 
haastattelu 11.7.2007; Uusi-Rauva 2000, 127.

79 TKLA Kirjeenvaihto −1968-kansio. Huomio Tukholman vastauksen puuttumisesta kirjoitettu Järventien käsialalla 
kirjekonseptiin, joka oli päivätty 28.3.1949; TKLA TKL jtk 25.4.1952 § 5, 29.5.1952 § 7, 15.10.1952 § 14; Jansson & 
Johnsson 1953, 233−234; TKL vk 1953.

80 Jansson & Johnsson 1953, 417-419, 422; Björkqvist & Kylberg & Stenberg 2003, 45-46.
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tilaisuuksien yhteydessä. Helsingin seurakuntien diakoniatyön vai heis ta teh tävä tutki-
mus voisi tuoda esille tuon toiminnan luonteen ja syn ty his to rian.

Syksyllä 1949 Tukholman Kaupunkilähetys järjesti ekumeenisen kristillis so siaa-
lisen konferenssin, jossa käsiteltiin muun muassa päihdetyötä ja kristillistä ihmiskä-
sitystä. Tukholmalaiset ha lusivat mahdollisimman laajan osanoton konfe rens silleen ja 
maksoivat vähä va rai sille osallistujille heidän matka- ja majoitus ku lu jaan. Järventie on 
itse ilmoit ta nut käyneensä Tukholmassa opintomatkalla vuon na 1949, joten on mah-
dollista, et tä hän on osallistunut Tukholman Kaupunki lä he tyk sen konferenssiin.

Tamperelainen AA-kerho pyysi Kaupunkilähetystä vuonna 1952 harkitsemaan vie-
lä alkoholistikodin perustamista. Osa johtokunnasta kävikin Suoniemellä katsomassa 
myytävänä ollutta lepokotia, mutta tämä ei vaikuttanut sopivalta. Tämä antoi johto-
kunnan mielestä syyn lopettaa periaatteellisen keskustelun mahdollisesta toiminnasta 
alkoholistien parissa. Näiden sijaan voitaisiin harkita erillistä vanhainkotia miehille.

Kun Järventie matkusti Toivo Hännisen ja Lauri Rauhalan kanssa Keski-Eu roop-
paan tutustumaan sikäläisiin sosiaalisiin laitoksiin vuonna 1955, hän oli varan nut 
paluumatkalle aikaa tutustuakseen myös Tukholman sosiaalisen työn eri muo toi hin. 
Martti Järventie oli tutustunut Tukholman Kaupunkilähetyksessä ainakin pulla kirk-
koon ja sen toteutukseen. Hän kertoi siitä Tampereen katulähetysväelle, joka aloitti 
välittömästi vastaavan toiminnan. Se oli luontevaa jatkoa aiemmin Joensuun ja pastori 
Paavo Leh tisen harjoittamalle yö lä he tys toiminnalle. Sun nun tai aamuisin pul la kirkon 
osan ottajat tulivat vaih te le vil ta yö si joiltaan Luteri lai sel le Rukous huo neen alasaliin. 
Ensin pi det tiin ju malanpalvelus, ja sen jäl keen tar joil tiin ravit sevat pul la kahvit jokai-
selle.

Tamperelaisen katulähetystyön kymmenvuotisjuhlassa pitivät puheen vuoroja 
edustajat Hämeen linnan, Helsingin, Turun ja Porin katu lä he tyk sistä. Katulähetysvä-
ki kokoontui valtakunnallisesti ainakin kerran vuodessa. Pulla kirk ko for maatti otettiin 
Tam pe reen mallin innoittamana samana vuonna käyttöön Lah des sa. Katu lähe tys työs sä 
ol leet omaksuivat nopeasti muualla aloitet tu ja toiminta mal leja, kuten kut su toimin nan 
anniskeluravintoloissa. Samat tahot ajoivat myös yö maja hank kei ta.

81 Larkio 1980, 161. Olisi outoa, jos Järventie ei olisi tiennyt jos Helsingissä olisi ollut pulla kirkkoja.
82 CNLH SSM A 1: 13 jtk 22.11.1948 § 3; CNLH SSM A 1:13 jtk 10.11.1949 § 22; SvKT 4.8.1949; SvMB 30.8.1949; 

Kohonen 1953, 298, 512. Tarkka oli ilmoittanut nuorten retken opinto- ja edustusmatkakseen vuoden 1953 matrikke-
liin, Järventie ei; Kohonen 1963, 164. Järventie ilmoittaa käyneensä 1949 Ruotsissa opintomatkalla; Martti Järventien 
haastattelu 19.10.1999.

83 TKLA TKL jtk 17.12.1952 § 2−3. ”(V)anhojenkotia, lähinnä ehkä ’ukkoja’ sijoittamalla”.
84 TKLA TKL jtk 22.4.1955 § 9. Pullakirkko aloitti 24.4.1955. Oli mielenkiintoista, ettei Järventie v. 1949 Tukholman-

matkallaan ollut huomannut pullakirkkoa, ehkä sunnuntai ei ollut osunut matkan ajalle; TKL vk 1956; Kohonen 1963, 
164; Lemmetyinen 1989, 53–54; TKS n:o 17 30.4.1955.

85 Vuorenmaa 1955. Artikkelissa kerrotaan Järventien tuoneen pullakirkon Tukholmasta. Louhivuori 1963. Katulä-
hetyksen historiaa käsittelevästä kirjoituksesta voisi saada käsityksen, että pullakirkkoja olisi ollut 1930-luvulla 
Helsingissä, mutta tämä on ainoa maininta asiasta. Koska kyse oli 30 vuoden takaisesta asiasta, saattoi 77-vuotias 
Louhivuori ilmaista itseään epäselvästi tai jopa sekoittaa toimintamuotoja keskenään. Pullakirkko-formaatin mukaan 
tilaisuus pidetään jollain tapaa seurakunnallisessa tilassa sunnuntaiaamuna ja aloitetaan kirkonmenoilla. Louhivuoren 
mukaan NMKY:n naiskomitealaiset järjestivät tarjoilun; Pulkkinen 1956. Kirjoituksessa kerrotaan Helsingissä olevan 
pullakirkko toiminnassa vuonna 1956. Mikään ei viittaa sinänsä siihen, että se olisi toiminut vuosikymmeniä; Rengas 
vuosikerrat 1946−1948. Näissä ei ollut mitään mainintaa, että missään olisi ollut pullakirkkoja; TKS n:o 44 4.11.1955; 
Jämbäck 2010, 152−153; Vrt. Leinonen 2010, 10.
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Yhteistyön aikaa sisälähetyksessä3.2.2. 
Kau punkilähetys toimi useasta syystä yhteistyössä Tampereen NNKY:n ja NMKY:n 
kanssa. Hotellin tuotoilla kukin yhdis tys pystyi ylläpitämään perustoimintoja, kuten 
tarvittaessa kokopäiväistä joh tajaa. Kaikki nämä yhdistykset pitivät jonkin verran var-
haisnuorten kerhoja ja nuorten tilai suuksia. Näihin käytettiin usein Puisto-Emmauksen 
tiloja.

Järventie, jo ka oli ollut Kaupunkilähetyksen nuorisopiirin toi minnassa mukana jo 
olles saan Tuomiokirkkoseurakunnan pappi, piti nuorille myös ru kous piiriä yh dis tyk-
sen van ho jen  kodilla. Retket olivat vuotuisia ta pahtumia. Työkeskus Ahjolan ja TKL:n 
johtajat tunsivat toisen sa hyvin ja yhteisiä tilaisuuksia järjestettiin, mutta harvaksel-
taan. Osa Kau pun ki lähetyksen nuorista osal listui huhtikuussa 1949 Setle ment ti Ahjo-
lan Tuk hol maan to teut ta maan suurretkeen, joka tehtiin 271 hen gen voi min ret ke läis-
ten käyt töön vuok ratulla Brahe-lai valla. Tällä matkalla käytiin muun muassa tu tus-
tumassa Evan kelisen Isänmaasäätiön Betlehem-kirkon nuoriin ja hei dän hen gel liseen 
toimin taansa sekä tietenkin matkailukohteisiin. Matkaa johti vat Ahjolan pas tori Topi 
(Toivo) Tarkka, seurakuntien nuorisopastori Eero Venes koski ja Kau pun ki lä hetyksen 
pastori Martti Järventie. Ohjelmassa oli väl jyyttä, mikä mahdollisti hen ki lö koh taiset 
tutustumiskohteet.   

Järventie oli ennen Tukholman-retkeä lähettänyt Tukholman Kaupunki lähe tykselle 
kirjeen. Hän kertoi tulevasta opinto- ja tutustumisretkestä ja antoi ym mär tää sen olevan 
Setlementti Ahjolan ja Kaupunkilähetyksen jär jes tämä. Järven tie pyysi tukholmalaisia 
järjestämään noin 50 naispuoliselle osan ottajalle majoi tustiloja esimerkiksi jostain 
koulusta. Pojille oli ilmeisesti aiemmin löytynyt majapaikka. Tukholman Kaupunki lä-
he tys ei jostain syystä vas tan nut kirjeeseen.

Evankelioiminen eli uskosta vieraantuneiden kutsuminen henkilökohtaiseen us-
kon elämään ja seurakuntayhteyteen oli Kaupunkilähetyksen johtajalle Martti Jär-
ventielle läheinen työmuoto. Jo sota-aikana aloitetut suuret herätyskokoukset olivat 
aluksi Asevelipapit ry:n järjestämiä ja niissä oli yhtenä puhujana Frank Mangs. Evan-
kelioimistyölle omi nais ten he rä tys ko kouk sien jälkeen pidettiin myös jälkikokouksia, 
joissa uskoaan et siviä ihmisiä lä hes tyt tiin sielunhoidollisesti. Tampereella nämä kyt-
keytyivät osaksi Kaupunkilähetyksen ja paikallisseurakuntien toimintaa.  

Kansan Raamattuseuralla (KRS) oli tapana tehdä työtään yhteistyössä eri paik-
ka kunnilla jo toimivien seurakuntien tai yhdistysten kanssa. Kaupunkilähetys oli 
1950-luvulla yksi tärkeimpiä KRS:n yhteistyökumppaneita Tampereella. Kun KRS:n 

86 Järventie 1959, 167−168; Sointu 1989, 46−47, 55, 57. NMKY:n johtajina oli ollut esimerkiksi Topi Tarkka, Jaakko 
Hakala, Oiva Pohjanpirkka ja Erkki Sovijärvi; Karkkola & Perttu 2003, 36; Kulhia 2008a, 118, 145.

87 TKLA TKL jtk 13.5.1941 § 6; TKLA TKL jtk 20.1.1945 § 3; TKL vk 1936–1951; Joensuu 1994, 81; Leo Sirénin haas-
tattelu 11.7.2007; Nuori Tampere n:o 1 helmikuu 1948. Kaupunkilähetyksen ryhmää kutsuttiin yleisesti Tammelan 
nuorisopiiriksi; Nuori Tampere lokakuu 1949 n:o 5. ”Turinaa Tukholmasta, kirj. Impi-Irene Kanerva”; Uusi-Rauva 
2000, 127.

88 TKLA Kirjeenvaihto −1968-kansio.
89 TKL vk 1949–1956; Leo Sirénin haastattelu 11.7.2007; Kakkuri 2011, 56−59, 69. Tilaisuuksia järjestivät myös 

SLEY:n järjestöt, Tampere oli vahva toimintakeskus.
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Sana-lehdellä oli nimikkokesäpäivät Tampereella 27.−30.7.1950, Martti Järven tie toi-
mi kesäpäivien käytännön järjestelyiden joh tajana.

Keväällä 1951 järjestettiin Luterilaisella Rukoushuoneella evan ke lioi mis päi vät, 
joilla olivat puhujina muiden muassa piispa Eelis Gulin ja vel jek set Toivo ja Eljas 
Lemmetyinen. Seuraavana syksynä Kaupunkilähetys osal lis tui jäl leen aktii visesti 
Kansan Raamattuseuran evankelioimispäiviin sekä antoi kor vauk set ta ti lojaan Puisto-
Emmauksesta Kansan Raamattuseuran muihin evan ke li oi mis ti lai suuk siin. Tampereen 
Kaupunkilähetys puolestaan kutsui Helsingin Kau punki lä he tyk sen johtajan teol.tri 
Veikko Päivänsalon puhumaan kaupunki lä he tys työstä Tam pe reelle. Jär ventie katsoi, 
että näin Kaupunkilähetys täyttää teh tä vään sä koti kau pun kinsa sanajulistustyössä.

Syksyllä 1952 yhdistyksen koko johtoryhmä oli vieraillut Suomen Kirkon Si sä-
lähetysseuran (SKSS) laitoksilla Pieksämäellä, ja yhteistyöstä syntyi Tampe reel le 
”Sisä lähe tys päivät”. Järventie piti yh teyt tä Sisälähetysseuran toiminnan joh ta jan apu-
laiseen Toivo Mar ti kai seen, jonka kans sa Kaupunkilähetys ryhtyi jär jes tä mään näitä 
ti lai suuk sia. Mu kaan otet tiin myös Järventien edellinen työyhteisö Tam pereen tuo mio-
kirk ko seu ra kun ta. Ta pah tu ma sar jal la oli valtakunnallista kan ta vuutta, sillä Aleksante-
rin kirkon ju ma lan pal velus ra di oi tiin. SKSS:n 50-vuotis päi vil le 12.−14.8.1955 tehtiin 
retki yhdessä seu ra kuntaväen kanssa. Samassa kuussa Kau punkilähetys lahjoitti Raa-
mat tutalo Oy:n osakkeensa SKSS:lle.

Samana syksynä Kaupunkilähetys järjesti retken Helsinkiin. Kohteina olivat Hel-
singin Kaupunkilähetys, Helsingin Poikakoti ja Diakonissalaitos, joiden kans sa oli ver-
kostoiduttu monenlaisessa yhteistyössä. Uutuutena käytiin tutus tu mas sa seu ra kuntien 
uuteen vanhainkotiin. Näistä saatiin mietittäväksi uusia virik kei tä.

Yhdistyksen  ju lis tus toi minta lai tos tensa ja omien kerhojensa ul ko puo lella oli aal-
lonpohjassaan vuon na 1953, jol loin muu ta mia kirk koiltoja lukuun ottamatta ei teh ty 
mai nittavaa evan kelioimistyötä ko kous sar joi na tai muina tapahtumina. Yhdistyksen 
tiloja oli vuokrattu Tampereen Vapaakirkolle heidän kirkkonsa rakennusajaksi. Jär-
ven tie oli ollut opintomatkalla Palestiinassa eli Israelin ja Jor danian alueilla. Mat kan 
tuli ai si na hän piti muutaman tilaisuuden, ku ten py häin päivänä Alek san te rin kir kossa. 
Kansan Raamattuseuran maal lik ko evan kelista, opettaja Eljas Lem me tyi nen oli Jär-
ventien ohella pitänyt ammatti op pi las ko din po jille ilta hartauksia.

Seuraavana vuonna oli koko maassa paljon erilaisia evan ke lioi mis ta pah tu mia. 
Kau punkilähetys toimi näissä yhdessä Sisälähetysseuran, Suomen Raa mattu opis ton, 
Kansan Raamattuseuran sekä Tam pe reen uusien ja vanhojen seurakuntien kans sa. Jär-
ventie teki KRS:n johtajan kanssa yhteistyösopimuksia myös suul li sesti. Näistä ei ole 
dokumentteja. Kaupunkilähetys järjesti KRS:n kanssa Hip pok sen kentällä telttapäivät 

90 TKLA TKL jtk 10.3.1950 § 14; Järventie 1959, 143; Malkavaara 2003, 39−40; Huhta 2005, 125, 132.
91 TKLA Kirjeenvaihto −1968-kansio kirje teol.tri Veikko Päivänsalolle 10.6.1951; TKLA Kirjeenvaihto −1968-kansio 

Evankelioimispäivät Tampereella syyskuun 27−30 pv 1951-ohjelma. Pääpuhujina olivat Toivo Lemmetyinen, Raili 
Kilpi, Veikko Vanha-Perttula, Järventie; TKL vk 1951.

92 TKLA TKL jtk 24.8.1955; TKLA Martikainen Järventielle 29.9.1952 Sisälähetyspäivät Tampereella 9.-12.11.1952 
Ohjelma; TKLA Kirjeenvaihto −1968-kansio Kirje KOP:n notariaattiosastolle 26.8.1955.

93 TKL vk 1952.
94 TKLA TKL jtk 4.3.1953 § 8; TKL vk 1953; Lemmetyinen 1989, 53; Malkavaara 2003, 93.
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elokuussa 1955. Tilaisuuden kolehtitulot olivat 185 000 mark kaa, josta Kaupunkilähe-
tys sai 70 000 markkaa järjestämiskuluihin ja loput me ni vät KRS:n evankelioimistyön 
hyväksi.

Suomen NMKY:n Liitto ja Tampereen NMKY järjestivät miesten päivät Tampe-
reella 3.-6.11.1955. Näillä päivillä ei ollut kyse joukkokääntymyksen tavoittelusta, 
vaan niillä harjoitettiin myös älyllistä pohdiskelua. Puhujina oli piispa Gulinin lisäksi 
professoreita, tohtoreita, kenttärovasti, tuomiorovasti, muita rovasteja, sosiaalipastori 
Onni Honkkila sekä Järventie että opettaja Lemmetyinen.

Helsingin Kaupunkilähetys eikä Turun Kaupunkilähetys eivät olleet mukana suu-
rissa evankeliointikokouksissa. Helsingin Kaupunkilähetyksellä oli ollut kesällä 1955 
yhteistyötä vain Helsingin Kristillisen Työväenyhdistyksen kanssa ja sekin oli puhe-
tilaisuuksia Herttoniemen siirtolapuutarhan kulmalla. Samana vuonna loppuivat sikä-
läisen kaupunkilähetyksen kotikirkkotoiminta ja ulkoilmasaarnat Harjun edustalla ja 
Johanneksen kirkon kentällä. Näitä oli pidetty jo 1940-luvulla. Turun toimintaan eivät 
varsinaiset julistustilanteet kuuluneet, vaan partiossa, ompeluseuroissa ja vanhusten 
kesäretkellä pidettiin hartauspuheita. Vuonna 1956 heillä oli yksi kirkkoilta, jossa oli 
ohjelmassa kaksi puhujaa ja urkumusiikkia.

Tammikuussa 1956 Pyynikin seurakunta, Kaupunkilähetys ja Suomen Raamattu-
opisto eli Suomen Sisälähetyssäätiö järjestivät viisipäiväiset raamattu- ja evankelioi-
mispäivät. Raamattuopiston pastorit Martti Häkkinen ja Eino Honkanen, seurakunnan 
papit, Järventie ja Lemmetyinen toimivat puhujina. Alttarikutsu tilaisuussarjan lopussa 
koski tällä kertaa perinteistä ehtoollisenviettoa eikä hengellisen ratkaisun tekemistä.

Amerikkalainen maallikkosaarnaaja Tommy Hicks kävi Suomessa puhumassa suu-
rissa evan ke lioi mistilaisuuksissa vuosina 1955−1956. Jälkimmäisen kesän tavoitteena 
oli tavoittaa miljoona suomalaista, toimintaa nimitettiin ristiretkeksi. Kesällä 1956 
yhteiskristillinen Telttatemppeli ry ja KRS järjestivät kokouksia myös Tampereelle. 
Viinikan kirkkoherra, katulähetyspappi Paavo Leh tinen oli kokousta valmistelevan 
toimikunnan puheenjohtaja. Hän kävi esit te le mässä asiaa Kaupunkilähetyksessä. Tam-
pereen Kaupunkilähetys osallistui ko kouk sissa ”jättäytyneiden jälkihoitoon”. Kokous-
ten jälkeen Tampereella kiivailtiin puolesta ja vastaan Hicksiä. Alkuvuodesta Hicks oli 
joutunut Ruot sis sa vaikeuksiin paikallisen lääkintö hallituksen puuttuessa Hicksin väit-
teisiin suo rit ta mis taan ihmeparantamisista. Jopa evankelista Frank Mangs suhtautui 
epäilevästi Hicksin parannus- ja käännytystoimintaan, sillä kokouksissa kääntyneille 
ei järjestetty jatkohoitoa riittävästi. Toiminta oli niin poikkeavaa, että jopa kirkon vas-
taisen SKDL:n Vapaa Sana-lehden ”kävi sääli rehellisten pappien ja koko terveen jär-
jen voi mat tomuutta” Hicksin edessä.

95 TKLA TKL jtk 24.8.1955 § 4; TKLA Kirjeenvaihto −1968-kansio Mauri Tiilikaisen kirje Järventielle 26.11.1954; 
TKLA Kaupunkilähetyksen evankelioimistyön päiväkirja 1/1 1955-; TKL vk 1954; TKS n:o 37 17.9.1955 Evankelioi-
mispäivät katulähetyspappi Paavo Lehtisen Viinikan seurakunnassa; Malkavaara 2003, 12, 39.

96 TKS n:o 44 4.11.1955 ja n:o 45 12.11.1955.
97 HKL vk:t 1945−1959; TuKL vk:t 1946−1956.
98 TKS n:o 4 28.1.1956.
99 TKLA TKL jtk 18.5.1956 § 9; TKLA Kirjeenvaihto −1968-kansio Kaupunkilähetyksen evan ke lioi mistyön toimikun-

nan kokouksen esityslistat 8.6.1956, 13.9.1956; TKLA Kirjeenvaihto −1968-kansio Tohtori Tommy Hicksin evanke-
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Evankelista Frank Mangs piti kokouksia Tampereella 3.−6.12.1955. Jälleen 
Kau punkilähetys oli mukana toteutuksissa, lähinnä työpanoksella. Kolehtien ja kau-
tumisesta ei ole löytynyt mainintaa Kaupunkilähetyksen arkistosta.

MRA-toiminta ei ollut 1950-luvulla Kaupunkilähetyksessä paljoakaan esil-
lä. Herätys kristillinen Sana-lehti kirjoitti usein lämpimään sävyyn MRA:sta, kuten 
”MRA:lla on iskuvoima, joka oli alkuajan kristityillä”. Jutuissa tuotiin esille myös 
Ruot  sin MRA:n johtohahmoja, kuten piispa Bengt Jonzon. Tampereen Kirkkosanomi-
en päätoimittaja, Kaupunkilähetyksen johtokunnan jäsen, tuomiorovasti Oskar Paar-
ma kirjoitti keväällä 1956 haltioituneen kirja-arvion MRA-teoksesta Uuden ihmisen 
luominen. Tamperelainen ko koo mus lainen vaikuttajapappi, 1950-luvulla Aamuleh-
den päätoimittajana ja kansanedusta jana työskennellyt Jaakko Hakala oli toiminut 
MRA:ssa jonkin verran. Martti Järven tie lämpeni lopulta MRA:lle ja teki opintomat-
kan maailman kon gres siin liik keen kou lu tus kes kuk seen Sveitsin Caux´hon vaimonsa 
kanssa vuonna 1960. Aamulehti ra por toi Jär ven tien edistäneen rotujen ja sukupuolten 
välistä tasa-arvoa tar joilemalla musta ihoisille osanottajille ja tiskaamalla toisten astiat. 
Hän lupasi jat kaa tiskaa mista vielä kotonaankin.

Tampereen tuomiorovasti Oskar Paarma otti vahvasti kantaa joukkokääntymysko-
kouksien ja evankelioimistyön puolesta. Hän uskoi, että se oli kaupunki ym pä ristössä 
mitä tehokkainta hengellistä työtä. Samaan hengenvetoon hän muis tutti, että kirkon 
kasvatus- ja valistustyötä sekä diakoniaa olisi tehostettava.

Valtakunnalliset sisälähetysyhdistykset ja -toimijat käyttivät paikallisia seurakun-
tia ja toimijoita, kuten Kaupunkilähetystä, sillanpääaseminaan rantautuessaan paikka-
kunnille. Tässä hyödynnettiin monia verkostoja, kuten asevelipappiyhteyksiä, opiske-
luaikojen tuttavapiirejä ja eri tilaisuuksissa tavattuja henkilöitä.

Herätyskristillinen toiminta oli pinnalla laajalti toisen maailmansodan jälkeen 
1950-luvulle. Ilmiö oli kansainvälinen. Maailmansodan jälkeisenä aikana koettiin tar-
vetta alentaa raja-aitoja ja toimia ”yhteiskristillisesti”. Tässä oli mukana angloamerik-
kalaisia vaikutteita ja puhujia. Tämä tarkoitti yleensä juuri tällaisten kokoussarjojen ja 
katulähetyksen järjestämistä herätyskristillisessä hengessä luterilaisten, erilaisten kris-
tillisten yhdistysten ja vapaiden suuntien kanssa, välttäen osapuolien opillisesti eriävien 
näkemysten esiintuomista. Tätä oli nimitetty myös allianssitoiminnaksi. Tämä ei ollut 
sinänsä ekumeenista toimintaa, sillä sellaisessa pyritään myös opillisiin ja käytänteitä 
koskeviin lähentymiskeskusteluihin. Kaupunkilähetysten kansainvälinen syntyhisto-

lioimiskokoukset Suomessa 14.7.− 9.9.1956 - moniste. Kokoussarjan oikeuskelpoiseksi toteuttajaksi oli perustettu 
Telttatemppeli ry, jonka jonka jäsenistö koostui päätoimikunnasta (mm. Heimer Virkkunen, Kosti Kankainen, Paavo 
Kiuru, Hannu Pietilä, Mauri Tiilikainen, Åke Ahlbom, Juho Lehto, Ensio Lehtonen) ja muutamista muista, kuten Yrjö 
Nummi, Simo Talvitie, Tor Wahlström; Kmaa n:o 76 23.9.55. ”Suuret joukkokokoukset vaativat rinnalle sielun-
hoitoa”. TKS 25.8.1956. Kirjoittaja katsoi Hicksin kutsuneiden pappien rikkoneen pappisvalansa suosimalla vääriä 
oppeja; TKS 1.9.1956 Hannu Lehtinen puolusti kokouksia; TKS 8.9.1956. Kirjoittaja arvosteli Hicksiä joukkoparan-
tamisyrityksistä; Junkkaala 1990, 272; Helin 1996, 176−179. Hicks oli ollut nuorena baptisti ja häntä luonnehdittiin 
mukaansatempaavaksi pu hu ja ksi, jolla ei ollut teo lo gista koulutusta.

100 TKLA TKL jtk 9.12.1955 § 2.
101 KA EGG kansio 1 Matti Joensuu Gulinille 30.9.47; TKLA TKL jtk ptk:t 1949−1962; Sana n:o 39 23.9.1954; Sana n:o 

1 6.1.1955. MRA Bengt Jonzon. TKS n:o 10 29.3.1956; AL 16.10.1960 Valkoinen tarjoili neekerille.
102 TKS n:o 13 21.4.1956.
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ria liittyy sellaiseen angloamerikkalaiseen herätyskris tillisyyteen, joka edellyttää herä-
tykseen tulleen henkilön toteuttavan lähimmäi senrakkautta käytännön toimina. Tämä 
sama eetos löytyy myös suomalaisesta sisälähetys- ja diako nia ideologiasta. Lähim-
mäisenrakkauden toteutusta kutsutaan myös kristillissosi aali seksi toiminnaksi.

Oma evankelista sisälähetyksen myyntitykkinä3.2.3. 
Tukholman Kaupunkilähetys järjesti evan ke lioimistilaisuuksia. Tukholman Kaupunki-
lähetyksen puheenjohtajana toimi pit kään kansankirkkoaatteen lipunkantaja, Tuk-
holman piispa Manfred Björkquist, joka oli aiheuttanut hämmennystä saar naamalla 
helluntaiseurakunnassa. Hän teki yhdistykselle aloitteen erityisen evankelioimistyön 
aloittamisesta ja siihen palkattiin vuonna 1949 yksi pappi. Kun julkisuudessa päivitel-
tiin sitä, että sunnuntain jumalanpalveluksissa kävi vain sadasosa seurakuntalaisista, 
tilanne ei häirinnyt Björkquistia. Muutamia vuosia myöhemmin hän kiitteli yhdistyk-
sen menestyksekästä evankelioimistyötä. Björkquist oli avoin yhteiskunnan eri tahoja 
koh taan ja teki myös suosittuja tehdasvierailuja. Kun eräs Kaupunkilähetyksen dia-
konissa oli kääntynyt helluntailaiseksi, hän joutui siirtymään talon sisällä toisiin tehtä-
viin, sillä silloisessa tehtävässä vaadittiin kirkon jäsenyys, mutta muuten uusi usko ei 
vaivannut työnantajaa.    

Helsingin Kaupunkilähetyksellä (HKL) oli 1950−60-luvulla miesten työsiirtolan 
johtajapappi pois lukien kaksi pappia, teologian tohtori Veikko Päivänsalo sekä saar-
naajana ja nuorisopastorina hänen veljensä Olavi Päivänsalo. Lisäksi yhdistyksen lap-
si- ja nuorisotyöntekijänä oli ollut vuosina 1937−1946 naisteologi Helvi Mustakallio. 
Hänen jälkeensä tehtävään tuli naisopettaja. HKL:llä oli vahvat perinteet lukuisissa 
kirkkojuhlissa, olihan yhdistyksellä oma kirkko Betania-talossa. Lisäksi heillä oli 
henkilökohtaiseen kutsuun perustuvia kotikirkkotilaisuuksia kortteleissa, naapuri-il-
toja eli eräänlaisia kaupunkilaiskinkereitä, kutsukokouksia kerho- ja pyhäkoululaisten 
vanhemmille, viikoittaiset seurat ja kahdet ulkoilmasaarnat kesäsunnuntaisin. Turun 
Kaupunkilähetyksellä ei ollut erityistä evankelioimistyötä.

Tampereen Kaupunkilähetyksen itsenäinen hengellinen toiminta suuren yleisön 
parissa oli varsin marginaalista ja säännöllinen julistustoiminta rajoittui lähinnä har-
tauksiin omissa ompeluseuroissa ja laitoksissa. Tilanne oli ymmärrettävä, sillä yksi 

103 Huotari 1980b, 174−176; Junkkaala 1990, 216−221, 240, 248−250; Malkavaara 2000c, 210, 229; Brohed 2005, 
234−241, 317−319, 323−326; Heiene 2005, 146; Lauha 2005, 29; Krapu 2009, 163−164, 174−175, 178, 233−235, 
238. E.G. Gulin luki pneumatologisessa ekumeenisessa metodissaan tosin ekumeniaksi lähes kaiken eri ryhmittymien 
yhteistoiminnan, joten aikalaisille ekumenia ja yhteiskristillisyys menivät helposti päällekkäin.

104 CNLH SSM A 1:13 jtk 11.10.1948 § 8; CNLH SSM A 1:13 jtk 1.9.1949 § 17; CNLH SSM A 1:13 jtk 10.11.1949 § 
23; CNLH SSM A 1:13 jtk 15.5.1954 § 4; SvMB 26.8.1949 Kyrkorna; Bexell 2008, 187, 191−202; Kulhia 2009c, 
245−246.

105 HKL vk:t 1945−1956; Kohonen 1953, 356, 386, 566; Kohonen 1963, 266, 335−336, 476, 540. Työsiirtolan johtajana 
toimi Artturi Manninen vuosina 1937− 1955. Helvi Mustakallio tuli 1956 HKL:n johtokunnan jäseneksi. Veikko Päi-
vänsalo oli aktiivinen kirkkovaltuutettu ja kunnallispoliitikko vuosikymmenien ajan. Olavi Päivänsalo oli luottamus-
henkilönä ensin Helsingissä ja sitten Espoossa niin kirkon kuin kunnankin puolella. Kallion seurakunnan kappalainen 
Kaarlo Johannes Sylvander (1881−1952) oli pitkään HKL:n puheenjohtaja ja rovasti Walter Lampén (1862−1960) 
oli pj 24−45, ja varapj 46−55. Lampén jäi kappalaisen virastaan eläkkeelle vasta 90-vuotiaana. Johtokunnasta jäätiin 
yleensä pois vasta kuollessa; Myllykylä 2007.
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ainoa kokopäiväinen pappi, joka hoiti organisaatiota, ei voinut olla merkittävä tekijä 
tamperelaisessa julistustyössä. Seurakunnat huolehtivat luonnollisesti tästä teh tävästä 
yli kymmenen papin voimin.

Tampereella oli vanhat juuret evankelioivalla herätyskristillisyydellä ja jouk ko ko-
kouk sissa jo vuosisadan vaihteen hannulalaisuudessa. Martti Järventie halu si nostaa 
evankelioivan julistustoiminnan osuuden Kau pun ki lähetyksen toi min nassa uudelle 
tasolle. Hän toi keväällä 1952 johtokunnalle suunnitelman, että Kau punki lähetykseen 
palkataan sopiva maallikko evankelioimis- ja katu lähe tys työ hön. Tammelan toimita-
lon alakerta olisi otettu samalla katulähetystyön yö ma jan käyttöön. Yömaja ei eden-
nyt, mutta Järventie toi kesällä 1954 ehdotuksen evan ke lis tan palkkaamiseksi syksystä 
alkaen.

Samaan aikaan tunnettu evankelista, opet taja Eljas Lem me tyinen oli puhunut ää-
nensä rikki ja mietti, mitä tehdä elä mäl leen. Alkukeväällä 1954 hän oli aluksi parin 
kuukauden sairaslomalla ja hän kipuili evankeliointikutsumuksensa ja perheelle mie-
luisan kotona olon vaiheilla. Martti Järventie oli kuullut, että Lem metyinen olisi kui-
tenkin käy tet tä vis sä rajoitetusti evankelioimistyöhön. Urak ka alkoi jo vuoden 1954 
loka kuussa, jolloin Lemmetyinen palkattiin aluk si osa-ai kai seksi evankelioimistyön-
tekijäksi Kaupunkilähetykseen. Hänen pai nu nut ää nen sä vaati äänentoistolaitteiden 
han kintaa, joiden avulla hän pystyi pu hu maan viisi tois ta mi nuut tia illassa. Samaan 
aikaan hän aloitti Tampereen seurakuntien Dia ko nia keskuksen sivutoimisena mies-
työntekijänä. Tähän toimenkuvaan kuului niin leik ki kalujen valmistusta kuin sielun-
hoitoa vankiloissa.

Kaupunkilähetyksen evankelioimistyön tarkoituksena ei ollut perustaa omaa ryh-
mää jo olemassa olevien, kuten Muroman Sisälähetyssäätiön tai KRS:n rinnalle. Tär-
keintä oli viedä julistustyötä sellaisiin kau pun ginosiin, mis sä kirkossakäynti oli hei-
kointa. Tilaisuuk sia järjestettiin suun ni telmallisesti mui hin tiloihin kuin kirkkoihin ja 
rukous huo nei siin. Kokouksia oli  kou luilla ja työ väentaloilla, joissa kyseisten alueiden 
ihmiset olivat tottuneet käy mään muuten kin.

Työssä panostettiin erityisesti valmisteluihin ja mainontaan. Tilaisuuksista ilmoi-
teltiin laajalti ja kutsukortteja jaettiin koululaisille, jotta he veisivät niitä koteihinsa. 
Kullekin kokoukselle valittiin huomiota herättävä ja vetävä yleisotsikko. Nämä aiheet 
haettiin ihmisten arkipäivästä ja näin haluttiin tarjota apua näiden ratkaisemisessa sa-
malla kun kuulijoita evankelioitiin. Kokouksien järjestelyissä pyrittiin pitämään pai-
kallinen seurakunta yhtenä osapuolena.

106 TKL vk:t 1949−1962; Helen & Kallio & Seppälä & Silfverhuth 2007, 282−283; Silfverhuth 2007c, 160−162.
107 TKLA TKL jtk 6.2.1952 § 6 ja 3.6.1954 § 5. Järventiellä saattoi olla juuri Lemmetyinen mielessä ehdotusta tehdes-

sään, sillä tämä oli pitänyt ohjelmaa, kuten hartauksia TKL:ssä palkkiotoimisesti tuolloin; Silfverhuth 2007a, 54−55.
108 TKLA TKL jtk 24.9.1954 § 10 ja 12.10.1954 § 5; TKL vk 1954; Lemmetyinen 1989, 53; Sana n:o 22 27.5.1954; 
Martti Järventien haastattelu 19.10.1999; Honkkila 1965, 71.
109 Kmaa 11.3.1955 Meidän tehtävämme on rukoilla ja julistaa.
110 Kmaa 11.3.1955.
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Työhön suunniteltiin myös yhteyksiä eri ammattiryhmiin, kuten Järventie oli yrit-
tänyt jatkaa tavallaan teollisuustyötä. Tämä jäi kuitenkin sivuun evan ke lioi mis kokouk-
sien ja ehkä monen muunkin työn viedessä päivät ja voimat.

Lemmetyisen sopimus Kaupunkilähetyksen palveluksessa laajeni vuo den vaih-
tees sa kokopäiväiseksi. Tämä alkoi 1.1.1955 Nokian NMKY:n jär jes tämillä Mies ten 
päivillä Nokialla. Tilaisuussarjaan osallistui ar viol ta 150–200 mies tä. No kialla oli vat 
äs ket täin ol leet Kansan Raa mat tuseuran ensimmäiset Sanan Suvipäivät, ja Jär ven tie 
oli sieltä kotoisin oleva, entinen Nokian NMKY:n aktiivi. Lemmetyinen joh ti evan -
ke lioi mis iltoja ja toi mi kes kus te lu ti lai suuksien puheenjohtajana. Hän kirjasi työ  teh-
tä vän sä tar kasti päi vä kir jaan merkiten siihen yleisömäärätkin ja muut puhujat. Päi vä-
kir jasta vä lit tyy vai ku tel ma ylitunnollisesta työntekijästä. Maallikko evan kelista to dis ti 
ky kynsä ja tarpeellisuutensa kovalla työllä.

Tammikuussa Lemmetyinen ehti kiertää ja toimia osin järjestäjänä 19 ta pah tu mas sa 
ja kohdata näissä yli 2 500 ihmistä. Eljas Lem me tyi nen ryhtyi huolehtimaan aikuisten 
lisäksi nuorten evankelioimisti lai suuksista ja Kau punkilähetyksen nuorisopiiristä. Aa-
mulehdessä olleessa ”Nuorten Päivien” il moi tuksessa ei lainkaan mainittu tilaisuuden 
virallista järjestäjätahoa, mutta puhu jat olivat ennestään tamperelaisille nuorille tuttuja 
henkilöitä. Tilaisuus pidettiin Ka le van seurakuntatalossa. Aihe oli vetävä: ”Väkevät 
voimat - - avointa puhetta nuo ren rakkaus- ja seurustelukysymyksistä”. Vuoden 1955 
lop puun mennessä Kaupunkilähetyksen evankelioimistyöhön liittyviin 75 kokoussar-
jaan oli osallistunut liki 13 000 kävijää. Suurin osanotto oli Hippoksen telttapäivillä, 
noin 4 000 kävijää. Lisäksi oli järjestetty 202 muuta kokousta, joissa laskettiin olleen 
noin 15 000 kävijää.

Evankelista Lemmetyinen järjesti kokoussarjojen lisäksi myös retkiä van ki loi hin ja 
vastaaviin laitoksiin. Ryhmämatkoja järjestettiin näiden raskaiden vie rai lui den ohella 
Lappiin ja muihin virkistäviin paikkoihin.

Samaan aikaan Lemmetyinen jatkoi seurakuntien palveluksessa. Hänellä oli päi-
vys tys neljänä päivänä viikossa ja keväällä hän ryhtyi joksikin aikaa vielä eril listä 
palkkiota vastaan Vankeusyhdistyksen valvojan tehtäviin. Vasta lokakuussa 1955 
Lemmetyinen jättäytyi pois seurakuntien palkkalistoilta. Vankilavierailut olivat kuulu-
neet seurakuntien antamiin tehtäviin.

Martti Järventie oli tutustunut Tukholman Kaupunkilähetyksen pullakirkkoon ja 
kehotti Eljas Lemmetyistä aloittamaan vastaavan toiminnan Tampereella. Toimintaa 
ei tunnettu ainakaan samalla ni mellä Helsingissä, missä katu- ja yölähetyksellä sekä 

111 Kmaa 11.3.1955.
112 TKLA TKL jtk 15.12.1954 § 11; TKLA Kaupunkilähetyksen evankelioimistyön päiväkirja 1/1 1955 –. Tässä päivä-

kirjassa on Lemmetyisen työn päiväkohtainen tapahtumaluettelo 31.10.1956 asti. Kirja jatkuu Pohjanpirkan kaudella 
koko yhdistyksen tilaisuuksien päiväluettelona ajalle 1.9.1962 – 14.1.1963, jolloin merkinnät loppuvat; TKL vk 1955.

113 TKLA Kirjeenvaihto −1968-kansio Selostus Kaupunkilähetyksen evankelioimistyöstä v.1955; AL 13.9.1956. ”Puhuji-
na op. Lemmetyinen, past. Koponen, Vaismaa ym.”.

114 TKLA TKL 4.2.1955 § 2. Seurakunnat osallistuivat kokeiluna Lemmetyisen palkkaan noin viidenneksellä; Lemme-
tyinen 1989, 72–74.

115 Kmaa n:o 37 10.6.1955 Työn ja tulevaisuudenuskon kaupunki; Honkkila 1965, 71−72. Jos hän sai vielä jostain muu-
alta palkkaa näiden lisäksi, sitä ei saatu selville tässä tutkimuksessa.
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yömajatoiminnalla oli jo pit kä historia. Helsingin Kaupunkilähetys tosin tarjosi huo-
noissa oloissa oleville miehille työ siir tolaansa Rajamäellä, jossa oli kymmeniä miehiä 
työterapiaa harjoittavassa inter naatissa. Nuorille tytöille oli järjestetty työkoti Nurmi-
järvelle ja vastaan otto koti Helsinkiin.

Katulähetys- ja vankilatyössä Lemmetyinen kohtasi ihmisten hädän ja alen nus-
tilan mieltään hiertävällä tavalla. Varsinkin kovilla pakkasilla perjantaisten ka tu-
lähetyskokousten jälkeen osa miehistä jäi kyselemään yösijaa, sillä Pe las tus ar mei jan 
yösijat tulivat aina täyteen, joten kaikki asunnottomat eivät mahtuneet sin ne. Ra vintola 
Aikala piti tyhjentää iltakymmeneltä. Kaupunkilähetyksellä ei ollut mää  rärahoja mat-
kustajakotien vuokraamiseen.

Lemmetyinen oli ottanut yhteyttä kaupungin sosiaalitoimistoon asuntolan saa mi-
sek si. Siellä vastustettiin hanketta, sillä heidän näkemystensä mu kaan asun tola hou-
kuttelisi vain ”maakunnan pultsareita” Tampereelle. Evan ke lis taa jäi asia mietityttä-
mään. Luettuaan Raamatun kertomuksen laupiaasta sa ma ria lai sesta hän oivalsi, ettei 
samarialainenkaan miestä kotiinsa vienyt, vaan maja ta loon ja mak soi kulut (Luuk. 
10:25−37). Lemmetyinen kokosi tuntemiaan uskovaisia tukiryhmäksi, jo ka rahoitti 
majoituslaskuja sekä kaurapuuro- ja maitoannoksia pu las sa ole ville miehille ja nai-
sille. Pullakirkossa Lemmetyinen kohtasi ihmisiä, jot ka olivat niin raskaasti rap  piol la, 
että heitä alkoi jo surettaa huono elä mänsä. Moni ripittäytyi Lem me tyi sel le ja sai näin 
kevennystä ah dis tuk seen sa. Jouluaattona 1954 jär jes tet tiin Lu te ri lai sella Rukoushuo-
neella joulujuhla il mai sine aterioineen, ja siellä tuli joi takin mie hiä hengelliseen herä-
tykseen. Näistä kääntymisistä kerrottiin ihmisille mie lel lään, sil lä sellaisten aikaan saa-
mi nen oli evankelioimistyön päätarkoituksia.

Lemmetyinen yritti järjestää kadun väelle myös töitä. Tätä toimintaa Tampereen 
seurakunnat odottivat Lemmetyistä palkatessaan. Usein kävi pitkään ka dul la asuneelle 
kuitenkin niin, että työnteko alkoi hyvin, mutta pian tapahtui sor tu minen. Jos työtä 
ei onnistuttu saamaan, Lemmetyinen otti miehen ko tiin sa polttopuita te ke mään. Eräs 
entinen vanki rakensi Lem me tyiselle hänen kans saan yhdessä saunan. Lemmetyisen 
lapset tottuivat kodissa vie raileviin miehiin.

Eljas Lemmetyisen ääni alkoi palautua kahden vuoden kau pun ki lä he tys työn jäl-
keen, ja näihin aikoihin Kaupunkilähetyksen entinen johtaja, silloinen Suo men Lähe-
tysseuran lähetysjohtaja Olavi Vuorela kirjoitti hänelle ja pyysi ko ti maan evankelis-
taksi Namibiasta kotiutuneen pastori Antti Kekin pariksi. Lem me  tyi nen päätti lähteä 
uuteen elä mänvaiheeseen Lähetysseuran palveluksessa.

Kaupunkilähetyksen historiakirjassaan Uskon ja rakkauden työtä (1959) Martti 
Järventie arvioi toimintaa hieman kriittisesti. Vaikka ti lai suuk sissa olikin osallistujia 

116 HKL vk 1946, 1947, 1957; Lehtinen 1985, 181. Lehtinen kävi opiskelemassa katulähetystyötä Helsingissä 1946 ja 
kirjasi muistelmiinsa Järventien tuoneen toimintamallin Tukholmasta vasta myöhemmin; Martti Järventien haastattelu 
19.10.1999.

117 TKL vk 1954; Lemmetyinen 1989, 53–54.
118 TKL vk 1954; Lemmetyinen 1989, 54–56; TKS 6/1960 29.11.1960 Kodittomien joulujuhlan idea oli saatu Turusta.
119 Lemmetyinen 1989, 56–57; Kmaa n:o 37 10.6.1955 Työn ja tulevaisuudenuskon kaupunki.
120 TKLA TKL jtk 21.9.1956 ja 7.11.1956 § 3. Lemmetyisen työsuhde päättyi 31.10.1956; Lemmetyinen 1989, 59.
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runsaasti, näytti siltä, ettei varsinaista kadun kansaa ta voitettu. Järventie huomioi, että 
suurin osa tilaisuuksien osallistujista oli ko ke nei ta sanankuulijoita. Samat hen ki löt 
saattoivat osallistua tilaisuuksiin eri puo lilla kaupunkia. Järventie totesi kyseisten hen-
kilöiden saavan hyvinkin virkistystä hen gel liseen elä määnsä. Heitä voitiinkin käyttää 
työntekijän tukena eri ti lai  suuk sis sa. Katulähetystyö sai toi min taan sa tätä kaut ta vapaa-
ehtoisia vastuunkan tajia. TKL:n laaja evankelioimistyö päättyi Lemmetyisen lähtöön, 
sillä sopivaa henkilöä eikä liioin vapaaehtoisia varojakaan löytynyt enää. Toi min ta oli-
si voinut jatkua seurakuntien toimintana. Harjun seurakunnan kirk ko her ra Ilmari Tuo-
minen ehdotti vuonna 1956, että Tam pe reel le pitäisi pe rus taa evan kelioimiskeskus, 
mutta hanke kaatui mui den kirkkoherro jen vas tustukseen.

Järventie olisi halunnut kuitenkin jatkaa evankelioimistyötä palkatulla väel lä, sil-
lä hänen mielestään evankelioiminen oli kirkon tärkeimpiä tehtäviä. Tä mä työnäky 
saattoi osaltaan olla viemässä häntä takaisin kirkon virkaan myö hem min. Toisaalta oli 
mielenkiintoista, että Järventie halusi evankelioimistyöhön nimenomaan maallikon. 
Tällä lienee ollut yhteys Järventien kokemuksiin maallikko saar naa jista eri evankelioi-
mistilaisuuksissa, joihin hän oli osallistunut vuosien varrella. Järventie ei korostanut 
pappeuttaan, vaan esiintyi yleensä tavallisessa miesten puvussa. Hän itse oli tavallaan 
maallikko, joka herätykseen tultuaan luki pikavauhdilla papiksi. Järventie otti kan-
taa kirkon sosiaalisen ja hengellisen työn köydenvetoon. Hän näki Erkki Niinivaaran 
vaatimukset sosiaalisesta kristillisyydestä osin oi keu te tuik si, mutta näki niiden edel-
lyttävän uskoa tuonpuoleiseen ja tai vaal li seen. Hänen var sin luterilaisen, mutta myös 
perinteisen sisälähetyksen mukaisen vakaumuksensa mukaan uskosta versoo myös 
so si  aa li ses ti ar vok kaita tekoja. Tästä nousi hänen pas to raa li tutkielmansa nimikin: ” 
Uskon ja rakkauden työtä”.

Kau pun ki lä he tys palk ka si syksystä 1961 alkaen rovasti Toivo Han nu lan osa-aikai-
seksi saar naa jak si. Hän oli kuuluisan lähetys- ja maallikkosaarnaajan Frans Han nulan 
poika. Hänessä ilmeisesti yhdistyivät pappi ja maallikkosaarnaaja. Kaupunkilähetys 
ei käyttänyt Hannulaa isojen tapahtumien puhujana, vaan hartauksien pitäjänä yhdis-
tyksen omissa laitoksissa, ompeluseurojen kokoontumisissa ja toisinaan AA-kerhossa. 
Hannulalle kertyi 7−9 hartautta kuukaudessa. Toiminnanjohtaja piti kuukausittain noin 
30 hartautta, joka oli jo melkoinen työmaa hallinnollisten tehtävien lisäksi. Johtokunta 
ei käytännössä keskustellut aiheesta lainkaan.

121 Järventie 1959, 142–144; Malkavaara 2003, 40.
122 Järventie 1959, 142–144.
123 TKLA TKL jtk 5.5.1961 § 15; TKLA Kaupunkilähetyksen evankelioimistyön päiväkirja 1/1 1955 –; TKLA Tampe-

reen kaupunkilähetyksen päiväkirja 1/1 1963−; Kohonen 1963, 118.
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Kehitysvammatyön nousu3.3. 

Vuoden 1958 vajaamielislaki ja Tampereen tilanne3.3.1. 
Kehitysvammaisten hoito oli Suomessa kuten muuallakin Euroopassa kehittynyt kris-
tillisten järjestöjen, erityisesti diakonialaitosten käsissä. Suomalaiset kävivät Skandina-
viassa ja Keski-Euroopassa hakemassa oppia ja toi min ta malleja kehitysvammatyöhön. 
Toiminnan laajenemiseen 1920−30-luvuilla vaikutti merkittävästi sosiaaliministeriön 
lastensuojelun ylitarkastaja Adolf von Bonsdorff, joka ajoi eteenpäin alan valtionapu-
lakeja. Vuoden 1928 alusta valtion apu oli 35 %:ia perustamiskustannuksista ja puolet 
hoitokustannuksista.

Vuonna 1939 Suomessa pohdittiin vakavasti kaupungeissa asuvien kehitysvam-
maisten jatkosijoitusta, varsinkin apukoulun päättäneiden ja heitä syvemmin kehitys-
vammaisten nuorten mahdollista työtoimintaa. Asia lähti liikkeelle nuorten vanhempi-
en aloitteesta. Vanhemmilla oli huoli lasten joutumisesta heitteille ja kaupungin monille 
vaaratekijöille alttiiksi ilman ohjattua toimintaa. He kääntyivät apulastentarha Aulan 
johtajan Tyyne Särkijärven puoleen. Apulastentarha oli tarkoitettu lapsille ja nuorille, 
jotka eivät kyenneet seuraamaan apukoulun opetusta. Särkijärvi kirjoitti vuonna 1939 
asiasta Lapsi ja Nuoriso -lehteen artikkelin, jossa hän hahmotteli työkotitoimintaa.

Keskustelun seurauksena perustettiin Aula-työkotien Kannatus yhdis tys ry, joka 
otti tehtäväkseen luoda Helsinkiin työkoti. Aluksi oli yritetty saada Helsingin kaupun-
ki perustamaan sellainen, mutta tähän tarkoitukseen ei osoi tettu rahaa eikä muutakaan 
vaivannäköä. Sota-aika ja vuodet sen jälkeen olivat taloudellisesti vaikeita perustajil-
le, joten ponnistelut eivät tuottaneet tulosta. Vasta vuonna 1950 saatiin Aulan työkoti 
käynnistettyä. Kannatusyhdistyksen jäsenet olivat joko silloisten tai entisten apulas-
tentarhan oppilaiden vanhempia, joten toiminnan rahoittaminen nousi henkilökohtai-
sesta huolesta ja kokemuksesta jälkihuollon tarpeellisuudesta.

Ruotsissa astui vuonna 1945 voimaan maan ensimmäinen kehitysvammalaki. Täs-
sä säädettiin maakuntahallinto pääasialliseen vastuuseen alueensa kehitysvammais-
huollosta, sen piiriin kuuluvien henkilöiden oppivelvollisuus ulottui 7−21-vuotiaisiin. 
Laki ei merkinnyt kaikkialla Ruotsissa suurta muutosta, sillä maakuntahallinnot olivat 
jo ottaneet siellä täällä kehitysvammaiset vastuulleen. Vuoden 1954 laki kehitysvam-
maisten koulutuksesta mainitsi mahdollisiksi laitoksiksi muiden muassa työkodit ai-
kuisille kehitysvammaisille ja jopa vanhainkodit heille. Viimeksi mainittu perustettiin 
ensimmäiseksi Johannesbergin laitosten yhteyteen omana yksikkönään 1950-luvulla. 
Suomalaiset osallistuivat pohjoismaisiin kehitysvamma-alan kokouksiin, joten he seu-
rasivat Ruotsin ja muiden pohjoismaiden kehitystä. Ulkomaisista kohteista ja kokouk-
sista kirjoitettiin Huoltaja-lehteen.

124 Kansanaho 1967, 208−210.
125 Särkijärvi 1939, 59−62; Kokotti 1959, 15−16.
126 Kokotti 1959, 16−17.
127 Hja 19/1947; Autti 1950a; Autti 1950b; Melin 1966, 79−80, 95−96, 100−101.
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Vuoden 1958 vajaamielislailla oli pitkä valmisteluhistoria. Valtion komitea ryhtyi 
vuonna 1943 laatimaan professori Niilo Mäen johdolla suunnitelmaa vajaakykyisten 
lasten huollon yleistä järjestämistä sekä kehitysvammahuollon tulevaa järjestelmää. 
Tarkoituksena oli saada kattava suunnitelma koko ongelmakentästä, mikä heijasti tule-
vaa suunnitteluvaltion mentaliteettia. Komitea jätti mietintönsä neljä vuotta myöhem-
min. Siinä esitettiin ehdotus vajaamielislaiksi sekä ehdotus tanskalaiseen keskitysperi-
aatteeseen nojaavasta vajaamielislaitosjärjestelmästä.

Mainitun komitean työtä jatkoi ylitarkastaja Kosti Pirjolan johtama komitea, joka 
laati yksityiskohtaisen suunnitelman keskuslaitosten rakentamisesta. Vaikka suunni-
telmat olivat vain mietintöjä, niitä hyödynnettiin vuonna 1949, kun Suomen Kirkon 
Sisälähetysseura (SKSS) ryhtyi rakentamaan uutta keskuslaitosta Pieksämäen maalais-
kuntaan. Koska Suomi oli maatalousvaltainen maa ja kehitysvammaislaitokset olivat 
maaseudulla, niillä oli omavaraisuuteen tähtäävää maanviljelystä. Maataloustöistä oli 
mahdollista antaa asukeille sopivaa tekemistä, joka kävi työterapiasta. Tosin myöhem-
min laitoksia suunniteltaessa ohjeistettiin rakentamaan riittävän hyvien kulkuyhteyksi-
en päähän, jotta palokunta, lääkäri ja muualla asuva henkilökunta pystyisi kohtuullisen 
nopeasti kulkemaan paikalle.

Jo viimeistään vuonna 1949 Suomessa alan ammattilaisten keskuudessa tiedettiin 
mahdollisuudesta järjestää kehitysvammaisille myös teollista työtä. Yhdysvalloissa 
oli toiminut vuodesta 1902 alkaen bostonilaisen metodistipastori Edgar J. Helmsin 
(19.1.1863−23.12.1942) perustama Goodwill Industries, jonka piirissä oli vuonna 
1947 yli 18 000 invalidia töissä. Heistä noin 14 %:ia oli eriasteisesti kehitys vammaisia. 
Toiminta tarjosi mahdollisuuksia kehittyä työssä kohti vaativampia tehtäviä. Toiminta 
ei tuottanut tosin kaikkia kulujaan, vaan ulkopuoliselle rahoitukselle, kuten lahjoituk-
sille, oli tarvetta. Tunnuksena oli: ”Omaa apua invalideille”. Sille oli annettu myös 
lempinimi ”Business with heart”.

Helms oli toiminut Bostonin Kaupunkilähetyksessä 1890-luvulla ja sitä kautta tu-
tustunut kristillissosiaaliseen työhön. Toiminta oli kovin samanlaista kuin saksalaisen 
diakonia- ja sisälähetyspapin Friedrich von Bodelschwinghin vuonna 1890 Bielefel-
dissä käynnistämä ”Brockensammlung”, jossa kerättiin rikkinäistä tavaraa ja ylijää-
mämateriaaleja joista valmistettiin uusia tuotteita myyntiin. Tätä toimintaa oli jo ollut 
Helsingin, Tampereen ja Turun Kaupunkilähetyksissä, mutta niihin oli palkattu muun-
laisia vaikeasti työllistyviä henkilöitä.

Vajaamielislaitosten suunnitelmakomitea suunnitteli vuonna 1949 jättämässään 
mietinnössä, että kehitysvammaisille aikuisille tulisi perustaa työhuoltoloita. Näissä 
huoltoloissa tulisi olla sosiaalihoitaja tai vastaava, jonka tehtäviin kuuluisi hankkia 
työpaikkoja ja sijoittaa huollettavia niihin. Samoin apukouluissa tulisi olla jälkihuolta-
jia, joiden tulisi tukea nuoria työhön sijoittumisessa.

128 Tarvainen 1959, 14; Huhta 2005,109, 181−182.
129 Tarvainen 1959, 14−15; Minkkinen 2002, 20−21; Komiteanmietintö 1961; Huhta 2005, 109−110, 114, 141.
130 Miettinen 1949; Goodwill history; Ylikoski 1994, 23.
131 First_100_Years; Kramer & Metzger 2008; Kulhia 2008a, 51–53, 76, 184. 
132 Ylikoski 1994, 179.
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Vajaamielislakia oltiin siis koko ajan uudistamassa, mutta prosessi kesti useita vuo-
sia. Osa kehitysvammaisista oli sijoitettuna kunnalliskoteihin, mitä pidettiin selkeänä 
epäkohtana. Helsinkiläinen Aula-apulastentarha ja Aula-työkoti näyttivät esimerk-
kiä alan ammattilaisille, ja jo työkodin käynnistymisvuonna 1950 todettiin sellaisia 
tarvittavan myös Tampereelle ja Turkuun. Samana vuonna järjestettiin ensimmäinen 
pohjoismainen sodanjälkeinen vajaamielishuoltokokous. Ruotsissa pidetyn kokouk-
sen tunnuksena oli ruotsalaisen psykiatri Gustav Jonssonin lanseeraama lause ”Pois 
laitoksista − avoimeen huoltoon!”.

Aula-työkodissa oli leipomo, matonkutomo sekä lähettitoimintaa. Leipomossa 
työskenteli alan normaaleja ammattilaisia, jotka opettivat helpompia toimintoja työ-
kotilaisille. Leipomoon pääsivät parhaimmassa työkunnossa olleet työkotilaiset. Ma-
tonkutominen oli helpompaa ja siten oli havaittavissa psyykkisten kykyjen mukaista 
segregaatiota talon sisällä. Lähetit olivat lähinnä talon omia kuljetustarpeita varten, 
heitä oli sekä suomen- että ruotsinkielisiä. Työkoti oli päivähuoltolaitos, jossa oppilaat 
olivat päivittäin kuitenkin vain neljä tuntia.

Kehitysvamma-alalle saatiin merkittävä edistäjä, kun vuonna 1952 perustettiin Va-
jaamielislaitosten Keskusliitto, joka laajeni myöhemmin Vajaamielishuollon Keskus-
liitoksi. Liitto ryhtyi julkaisemaan alan kirjallisuutta, järjesti alan opintopäiviä, laittoi 
alulle vajaamielishoitajien koulutuksen sekä osallistui vajaamielisopettajien erityis-
koulutuksen rakentamiseen.

Lainsäädäntö eteni siten, että vuonna 1952 oli asetettu jälleen komitea, tällä kertaa 
ylitarkastaja Niilo Kotilainen nimitettiin puheenjohtajaksi. Komitean tulokset pohjau-
tuivat pitkälti vuoden 1943 komitean pohjatyöskentelyyn, mikä saattoi laitoskeskei-
syydessään olla jo vanhanaikainen malli. Tässä välissä Ruotsissa oli annettu uusi laki 
tietyntyyppisten vajaamielisten opetuksesta ja huollosta vuonna 1954. Hallitus antoi 
eduskunnalle esityksen vajaamielislaiksi vuonna 1955. Käsittely viivästyi jälleen vuo-
sia, ja laki saatiin vahvistetuksi vasta 7.3.1958 ja voimaan 1.7.1958. Vajaamielisasetus 
lain toteuttamiseksi annettiin 14.6.1958.

Kaupunkilähetyksen piirissä oli ollut esillä ajatus kehitysvammaisten lasten huo-
l to toiminnan käynnistämisestä Tampereella. Martti Järventiellä oli yhteyksiä Piek sä-
mäellä toimineeseen Suomen Kir kon Si sä lä he tysseuraan (SKSS), jonne hän järjesti 
tutustumisretken 6.-7.9.1952. Ret kelle osallistui Kaupunkilähetyksen joh to kunta, toi-
mikunnat ja muita aktiiveja jotka halusivat tutustua ke hi tys vam ma työhön. Mu kaan 
otettiin myös kaupungin las tensuojelutoimiston edustajina Aino-Liisa He ra ja lasten-
kodin joh ta ja Margit Met sä vuori. Järventie oli elokuussa yhteydessä Toi vo Martikai-
seen Si sä lä he tys seurassa, jo ka järjesteli retken ohjelman ja muut asiat Pieksämäel-
lä.

133 Tarvainen 1949; Autti 1950a; Autti 1950b; Kokotti 1959, 25.
134 Kokotti 1959, 17−21.
135 Tarvainen 1959, 15.
136 Vajaamielisasetus 1958; Tarvainen 1959, 15; Komiteanmietintö1970a, 67.
137 TKLA Martikainen Järventielle 20.8.1952 ja 27.8.1952, Järventie Treen kh:lle 29.8.1952, Tampereen kaupunginhal-
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Vierailijoille esiteltiin Sisälähetysseuran toimintaa ja eri tyi sesti diakonissa lai tos ta, 
Vaa li jalan vastaanottokeskusta ja Rautalammin Kuu tin harjun taloa. Tu tus tu mismatkan 
seurauksena Kaupunkilähetyksen johtokunta perusti toimikunnan selvittämään, tar vit-
tiin ko Tam pe reella omaa huol to lai tos ta kehitysvammaisia lapsia varten ja jos tar vit tiin, 
oli si ko Kau pun kilähetys so pi va työn aloittajaksi. Lisäksi tuli selvittää, mitä edel ly-
tyk siä yh distyksellä olisi täl laiseen toimintaan. Toimikuntaan valittiin sil loi nen Tuo-
mio  kirk koseurakunnan kap palainen, asessori Oskar Paarma, kau pun gin las ten suo je lun 
edustaja, lääkäri Saa ra Torma ja Järventie. Johtokunnassa oli jäsenenä myös opettaja 
Aarno Kartila, jolla olisi ollut tietämystä ainakin lievästi ke hi tys vam mai sis ta. Onkin 
erikoista, ettei häntä valittu toimikuntaan. Tämän toimikunnan työs tä ei kuul  tu kuiten-
kaan mitään ja asian käsittely loppui kokonaan. Samaan ai kaan Kaupunkilähetyksessä 
perustettiin toista am mat ti op pi laskotia sekä muita aikaa ja huo miota vieviä hank keita. 
Yhdistyksen säännöissä oli mainittu erityisesti työ lasten ja nuorten parissa, mutta 
vammaisista, ei pienistä eikä isoista, ollut erityismainintaa, vaikka se oli selvästi mah-
dollinen toimiala. Olihan Sisälähetysseuralla vammaistyöstä perinteitä jo vuosisadan 
alkupuolelta asti.  

Tampereen seurakunnilla oli ollut päiväkerhoja 4−6-vuotiaille lapsille muutamana 
päivänä viikossa, kolme tuntia kerrallaan vuodesta 1950 alkaen. Ryhmissä oli mukana 
lapsia, jotka eivät pysyneet leikeissä mukana, ja heille pohdittiin järjestettäväksi omaa 
ryhmää. Kaupungin kasvatusneuvolan lääkäri Saara Torma oli esittänyt päiväkerho-
muotoisen toiminnan aloittamista vajaamielisille lapsille. Muiden muassa kaupungin 
lastensuojelujohtaja Kaarina Rantanen kannatti tätä ajatusta. Kasvatusneuvola auttoi 
lasten valinnassa ja kerhon valvonnassa. Kokeilut aloitettiin talvikaudella 1956–1957. 
Kesällä 1957 pidettiin näille lapsille ja heidän vanhemmilleen kesäleiri.

Vajaamielislain uudistamisprosessin yhteydessä myös kehitysvammaisten omai set 
kat soivat tarpeelliseksi järjestäytyä. He perustivat ensimmäisiä tuki yhdis tyk siä an ta-
maan vammaisillekin puheenvuoron ja etujärjestön muun muassa laista käy tä vään kes-
kusteluun.

Tampereen seurakuntien kehitysvammaisten kerhon lasten vanhemmat kokosivat 
syksyllä lähetystön, joka pyysi tuomiorovastiksi siirtyneeltä Oskar Paarmalta, että seu-
rakunnat jatkaisivat kerhoa. Pian muodostettiin äitikerho, joka ryhtyi monella tapaa 
toimimaan lastensa kerhon hyväksi. Kerhon jatkaminen ja laajentaminen kiersi asiaa 
varten perustetun toimikunnan ja kirkkovaltuuston kautta. Seurakunta totesi kyseessä 
olevan ”työmuoto, jossa kristillisen rakkauden palvelu toteutuu ensiarvoisena”. Kesä-
kuussa 1959 päädyttiin perustamaan erityislastentarha, johon oli toiveita saada jossain 

Järventien papereissa Metsäkorpi; Kulhia 2008a, 140.
138 TKLA TKL jtk 15.10.1952 § 6, § 18; TKLA Tampereen Kaupunkilähetyksen retki 6-7/9 1952, Järventie Paanaselle 
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vaiheessa vuoden 1958 vajaamielislain mukainen 55 %:in valtionapu toimintakului-
hin, jos se täyttäisi kaikki päivähuoltoloille asetetut vaatimukset.

Las ten tar han opet taja Irkka-Leena Harama johti kehitysvammaisten päi vä ker hoa, 
joka muutettiin päivähuoltolaksi vuonna 1960. Tämä sai sosiaali ministeriön hyväk-
symän päivähuoltolan aseman 23.3.1961. Päiväkerho oli muuttunut merkittävässä 
määrin hänen työnsä tuloksena ke hi tys vammaisten päivä huol to la ksi. Haraman työs-
kentelytapa vaikutti ratkaisevasti myös siihen, että Tampereen seu ra kun tien avo huol-
tomuotoinen ke hi tysvammatyö kehit tyi esimerkiksi monille alan am mat ti lai sil le.

Tampereen seudun kehitysvammahuollon historiassa toimi useita erityisen mai-
nittavia henkilöitä. Seurakuntien sosiaalipastori Onni Honkkila, Man ner hei min Lasten-
suojeluliiton psykologi Thor-Björn Bredenberg ja opettaja Aarno Kar ti la osallistuivat 
niin kaupungin, tulevan kehitysvammaishuollon kuntainliiton kuin Kaupunkilähetyk-
sen piirissä alan kehitykseen.

Kehitysvammaisille tarkoitettujen suojatyöpaikkojen ja päivähuoltoloiden työ-
osastojen perustaminen virisi uudelleen vuonna 1958 annetun vajaamielishuoltolain 
johdosta. Tämä mahdollisti valtion ja kuntien lakisääteisen tuen tämänkaltaisille toi-
min  noil le. Sosiaaliministeriön tarkastaja Lauri Tarvainen järjesti suuria ti lai suuk sia, 
jois sa esiteltiin uuden lain taustalla olevaa käsitystä ke hi tys vam mais ten hoi dos ta. 
Näis sä tilaisuuksissa sosiaalihuoltaja Helmi Mäki esitteli Pohjois-Ame ri kas ta tuo-
miaan vaikutteita avohuollosta. Mäki oli opintomatkojensa jälkeen vuonna 1957 kään-
tä  nyt suo mek si tämän uuden hoitofilosofian kanadalaisen oppaan ”Auta lastasi va  loon 
(The Backward Child)”. Tarvainen myös kirjoitti aiheesta alan jul kai sui hin kuten 
Huol tajaan: 

Nykyaikainen vajaamielishuolto pyrkii niin laajassa mitassa kuin mah dol lis ta kehittämään 
ei-laitosmuotoisia auttamiskeinoja ja rajoit ta maan lai tos huol lon niihin tapauksiin, joissa se 
on vajaamielisen oman hoi don ja ke hi tyk sen tai hänen perheensä tilanteen kannalta vält tä-
mä tön tä.

Lain sisältö selvitti valtioapujen määräytymisperusteiden lisäksi myös selkeästi lin-
jauksia. Vajaamielishuolto oli erityishuoltoa, josta seurasi se, että vajaamielislakia 
piti soveltaa ennen muita, kulloiseenkin tapaukseen toissijaisesti sovellettavia lakeja. 
Esimerkiksi vasta jos vajaamielislain nojalla tehtävät huolto- ja kasvatustoimenpiteet 
eivät olleet riittäviä, astui vaikkapa lastensuojelulaki seuraavaksi sovellettavaksi.

Lain piti alun perin järjestää pääasiassa vain syvästi kehitysvammaisten laitoshuol-
to perhehoitoineen sekä näihin liittyvät tutkimukset ja muut toimenpiteet, ja muut avo-
huoltotoimenpiteet olisi toteutettu muiden lakien kautta. Laki sai laajemman sisällön 

141 Honkkila 1965, 40−44; Malkavaara 2000, 22–25.
142 TKL vk:t 1959–1961. Harama oli jonkin verran mukana myös Kau pun kilähetyksen työssä; TKS 3/2007; Honkkila 
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johtokunnan jäsen vv. 1953–1967, Kartila TKL:n Työkodin johtokunnan puheenjohtaja 1960–1978, Bredenbergin 
vaimo oli Kartilan työtoveri Vanhassa koulussa ja he olivat sitäkin kautta perhetuttuja, Bredenbergistä tuli Työkodin 
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144 Tarvainen 1958, 714–715; Tarvainen 1959, 16; Mäki 2003, 513, 517; Kulhia 2008a, 141.
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eduskuntakäsittelyissä vuosien varrella. Näin kehitysvammaisten kotien ohjaaminen ja 
tukeminen sekä laitoshuollosta poistettujen jälkihuolto tuli sisältymään lain piiriin.  

Laissa ei kuitenkaan ollut kehitysvammaisen subjektiivista oikeutta kehitysvam-
mahuoltoon, vaan sosiaalilautakunta oli tahollaan velvollinen järjestämään asiallista 
huoltoa hänelle. Vammaiselle jäi kuitenkin oikeus muutoksenhakuteitse vaatia sosi-
aalilautakunnalta asiallista huoltoa, jos lautakunta oli siitä kieltäytynyt ilman hyvää 
syytä. Tästä valitusoikeudesta johtuen holhousoikeus ei siirtynyt sijoituksen mukana 
lautakunnalle, ellei kyseessä ollut huostaanotto. Tuohon aikaan ei ollut laitospaikkoja 
riittävästi, joten lautakunnat eivät voineet osoittaa huoltoa kuin osalle tarvitsijoista.

Subjektiivinen oikeus olisi johtanut kunnat siinä tilanteessa vaikeuksiin. Toisaalta 
sekin oli lain rikkomista, jos kunta ei ryhtynyt viivyttelemättä hankkimaan huolto-
paikkoja. Kehitysvammatyön piirijako ei ollut vielä valmistunut ja osa kunnista oli 
odottavalla kannalla.

Tampereen kaupunki sai kehitysvammaisten lasten päivähuoltolan suunnittelun 
käyntiin ja se aluksi sijoitettiin vuonna 1961 juuri rakennetun erityiskoulun yhteyteen. 
Samoihin aikoihin, eli kolme vuotta lain voimaan tulosta, kaupunki perusti vajaamie-
lishoitajan viran.

Vaikka Helsingissä toimikin maan ainoa työkoti, jostain syystä kaupunki osal listui 
varsin niukasti sen kuluihin. Vajaamielislain astuttua voimaan Helsinki edelleenkin 
vuonna 1959 jätti Aulan vähille avustuksille lakisääteisiin rahoitusvelvollisuuksiin 
nähden. Kaupungin olisi pitänyt kustantaa ainakin 45 %:ia hyväksyttävistä, todellisista 
kuluista ja valtion 55 %:ia eli loput. Yhdistyksen ei olisi tarvinnut osallistua kuluihin 
lainkaan enää. Valtio oli antanut vain 100 000 markkaa vuodessa, mikä ei kattanut 
kuin reilun kuukauden ahkeruusrahat oppilaille. Tämä oli sinänsä erikoisen noloa, sillä 
kannatusyhdistyksen johtoelimeen kuuluivat Helsingin kaupunginhallituksen edusta-
ja, lastensuojeluviraston edustaja ja kansakoulujen tarkastusneuvoston edustaja. Tässä 
voidaan nähdä tuon ajan kunnallistoiminnalle tyypillistä niskoittelua uusia rahoitus- ja 
järjestämisvelvollisuuksia kohtaan. Onneksi Aula sai yleisöltä jonkin verran lahjoituk-
sia ja testamenttivaroja mattojen ja leipomusten myyntitulojen lisäksi.

Kaikki tuohon aikaan toimineet kolme suurta kehitysvammaisten keskus lai tos ta 
olivat yksityisten kristillisten järjestöjen perustamia ja ylläpitämiä. 1950-lu vun lop-
pupuolella nähtiin, että monelle hyväkuntoiselle kehi tys vam maiselle sopisi avohuolto 
laitoshoitoa paremmin. Tällaisten avohuoltolaitoksien vuosimenoihin oli tulossa ole-
van lain mukaan saatavissa jopa 55 %:ia valtionapua. Tampereen kau pun gin hal litus 
valitsi opettaja Aarno Kartilan Pirkanmaan kehitysvammaisten kes kus lai toksen tarvet-
ta selvittävään toimikuntaan 11.3.1957. Kartila, joka oli kau pun gin sosi aali lau ta kun-

146 Tarasti 1959, 73.
147 Tarasti 1959, 74.
148 Tarasti 1959, 73−75; Minkkinen 2002, 8−11, 20−21, 28.
149 TaKA Sosla Ca I:17 Yl osasto 26.1.1961 § 26; TaKA Sosla Ca I:17 Yl osasto 23.5.1961 § 234; TaKA Sosla Ca I:18 Yl 

osasto 13.9.1961 § 386. Vajaamielishoitajalta edellytettiin sosiaalihuoltajan tutkinto ja käytännön kokemus kehitys-
vammatyöstä.
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nan nuorisonhuoltojaoston jäsen sekä myös Kau pun ki lä he tyk sen joh to kun nan jäsen, 
lähetettiin toimikunnan kanssa tutustumaan Sisälähetysseuran (SKSS) Vaalijalan ke-
hitysvammalaitokseen sekä alan opin topäiville Poriin syk syllä 1957. Jälkimmäises-
sä tilaisuudessa fil.toht. Margit Törn udd esitteli kehitysvammaisten työkotitoimintaa 
Englannissa.

Tampereen kaupungin työnvälitystoimiston ammatinvalinnan ohjaustoimiston 
esimies Voitto Vuorinen oli ottanut kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön am-
matinvalinnanohjaustoimistoon, ilmeisesti keskusteltuaan Kartilan kanssa työkodin 
perustamisesta. Tarkastaja Veikko Kiuru kertoi helsinkiläisen työkoti /apu las tentarha 
Aulan toiminnasta. Samalla hän mainitsi, missä Huoltajan numerossa Mar git Törn-
uddin aihetta käsittelevät kirjoitukset ovat ja että entinen kuraattori Eeli Autti oli yrit-
tänyt saada vastaavaa aikaan Helsingissä, mutta tuloksetta. Kiuru yllytti tamperelaisia 
perustamaan varsinaisen teollisen työkodin: ”Tampereella on siis tilaisuus tälläkin 
alalla saada aikaan sellaista, mitä ei ole muualla maassamme”.

Aarno Kartila toi Kaupunkilähetyksen johtokuntaan alustavan eh do tuk sen vajaa-
työkykyisten työtuvasta jo saman vuoden joulukuussa, mutta asia hau tau tui ilmeisesti 
asiaa valmistelemaan valittuun toimikuntaan. Aloite oli tullut Tampereen Van han kou-
lun oppilaiden ja heidän vanhempiensa taholta, mutta Kartila oli laatinut ehdotuksen 
ja allekirjoittanut sen. Kartila oli ollut jo pitkään johtajana ja kuraattorina tuossa kou-
lussa. Huolena oli koulun op pi lai den huo no sijoittuminen yhteiskuntaan ja työmarkki-
noille. Seuraavaksi hän kääntyi Tampereen kaupunginhallituksen puoleen 23.12.1957 
päiväämällään ehdotuksella.

Valtion virkamies- ja komiteatyöskentely oli pitkittyessään johtanut tavallaan jo 
syntyessään vanhanaikaiseen vajaamielislakiin ja vallitsevan tilanteen pyhittämiseen. 
Avohuolto nähtiin jo ihanteeksi, mutta laki nojasi keskuslaitosjärjestelmään. Lain 
voimaan tulokaan ei saanut kuntia liikkeelle uusien toimintatapojen käyttöönotossa, 
vaan jos ta kin piti saada päättäväistä aloitteellisuutta.

Paine kehitysvammaisten työtoimintaan johtaa 3.3.2. 
tuloksiin

Kaupunginhallitus hankki Kartilan jättämästä aloitteesta ammatinvalinnan ohjaustoi-
miston esimiehen, maisteri Voitto Vuorisen ja kansakoulujen johtokunnan lausunnot. 
Kartilan kanssa asiaa taustalla jo valmistellut Vuorinen arvioi Työkotiin ajateltujen 
nuorten olevan älyllisesti niin alhaisella tasolla, että heitä voitiin pitää toivottomina 
tapauksina normaaleja työmarkkinoita ajatellen. Hän katsoi työtoiminnan sopivan 
liitettäväksi kuraattoritoimintaan. Vuorisen mukaan työtoiminnan voitaisiin olettaa 
vaikuttavan myönteisesti kyseisten nuorten yleiseen viihtyvyyteen ja sopeutumiseen 

151 Treen k:gin kk1956 Sosiaalilautakunnan toimintakertomus 1956, 10; Aarno Kartilan ansioluettelo; Törnudd 1957, 
655–658; Waris 1973, 290–293; Minkkinen 2002, 10; Huhta 2005, 181; Kulhia 2008a, 142.

152 THA SEL Hh AKA Voitto Vuorisen kirje Aarno Kartilalle 3.12.1957.
153 TaKA III C:1 174 kav 11.5.1960 § 351 liitteet; TKLA TKL jtk 20.12.1957 § 8; Kulhia 2008a, 142.
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yhteiskuntaan. Hän näki nuorten joutilaisuudessa vaaroja, jotka olisivat omiaan hei-
kentämään normaalien apukoululaisten mainetta. Kansakoulujen johtokunta oli myös 
päätynyt kannattamaan hanketta. Johtokunnan mielestä apukoulun heikkotasoisimpien 
oppilaiden suorituskyky vaatii sopeutetut olosuhteet, jotta he kykenisivät onnistumaan 
työsuorituksissaan.

Vs. sosiaalinen kaupunginjohtaja Sampo Toni esitti kaupunginhallitukselle, että 
Kartila asetettaisiin valmistelemaan työkodin perustamista lievästi kehitysvammaisille, 
hankkimaan siinä tarvittavat selvitykset sekä laatimaan yksityiskohtainen suunnitelma 
kustannusarvioineen. Kartila oikeutettiin käyttämään asiantuntijoita tarpeen mukaan. 
Kartila oli saanut siis oman, 23.12.1957 jättämänsä ehdotuksensa pohjalta kaupungin-
hallitukselta tehtäväkseen laatia mietinnön työkodin perustamiseksi. Mietintöä varten 
hän kävi 75 erillistä neuvottelua teollisuuden, kaupungin ja asiantuntijoiden kanssa. 
Hän myös kävi erikseen Helsingissä ottamassa tohtori Margit Törnuddilta lausunnon 

sekä tutkimassa Työkoti Aulaa.
Juuri Törnuddin opintomatkat ja kirjoitukset Englannin ja Sveitsin hyvin toimivis-

ta työkodeista tukivat Kartilan suunnitelmaa. Englannissa työkodit olivat erityisesti 
hoidollisia ja kasvatuksellisia. Sveitsissä työkodit valmensivat vapaille markkinoille 
ja niissä oli vähemmän kiinnitetty huomiota viihteeseen, sen sijaan niissä oli silmiin-
pistävän kova kuri. Ehkä juuri näistä syistä johtuen Sveitsissä toiminnan tappiollisuus 
rajoittui 10−20 prosenttiin, mutta Englannissa tap piol li suus saattoi kohota moninker-
taiseksi edelliseen verrattuna.

Kartila ei ehdotuksessaan viitannut sanallakaan tulevaan vajaamielislakiin, mutta 
kun asia tuli kaupunginhallituksessa käsiteltäväksi, oli laki jo säädetty eduskunnassa. 
Hän oli asiassa liikkeellä sopivasti etuaikaisesti, sillä sosiaalilautakunta, jonka virka-
tehtäviin asian valmistelu ja toteutus tuli kuulumaan, ei ollut voinut vielä ainakaan lain 
ja asetusten velvoittamana ryhtyä toimiin.

Onkin hämmästyttävää, että kun kaupunginhallitus pyysi alkukeväästä 1959 lä-
hetteellään sosiaalilautakunnan yleistä osastoa antamaan lausunnon Kartilan ehdo-
tuksesta, vastaus tuli vasta marraskuussa. Vastauksessa todettiin, että liki puolitoista 
vuotta sitten voimaantullut vajaamielislaki velvoitti nimenomaan sosiaalilautakuntia 
mahdollisuuksien mukaan ryhtymään toimenpiteisiin tässä asiassa. Vastauksessa vii-
tattiin myös sosiaaliministeriön 12.7.1958 antamaan kiertokirjeeseen, jossa kehotettiin 
lautakuntia kiinnittämään huomiota muun muassa työkotien perustamiseen.

Lausunnossa todettiin työkodin olevan hyvinkin tarpeellinen, ja että Kartilan ehdo-
tusta voisi periaatteessa kannattaa. Lausunnonantajia oli kuitenkin hiertänyt Kartilan 
tekemän ohjesääntöehdotuksen virheellisyys: siinä ei huomioitu riittävästi, että nimen-

154 TaKA III C:1 174 kav 11.5.1960 § 351 liitteet.
155 TaKA III C:1 174 kav 11.5.1960 § 351 liitteet.
156 TaKA III C:1 174 kav 11.5.1960 § 351 liitteet. Erityisesti Kartilan alkuperäinen ehdotus 23.12.1957 ja Törnuddin 

lausunto 2.6.1958; Hja 1957, 655−658 Margit Törnudd: Vajaamielisten avohuoltoa Englannissa, lyhennelmä Vajaa-
mielislaitosten Keskusliiton luentopäivillä Porissa 26.−27.10.1957 pidetystä esitelmästä.

157 TaKA III C:1 174 kav 11.5.1960 § 351 liitteet; Tarasti 1959.
158 TaKA III C:1 174 kav 11.5.1960 § 351 liitteet.
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omaan sosiaalilautakunta hallinnoisi työkotia nimetyn keskuslaitoksen alaisuudessa 
ja että lautakunnan omaa ohjesääntöä pitäisi muuttaa tämän johdosta. Toinen huono 
asia Kartilan ehdotuksessa oli leipomo-osasto, jonka erityisesti lautakunnan talouden-
hoitaja Martti Salonen halusi poistettavaksi työkotisuunnitelmasta. Emännällekin oli 
kaavailtu liian hyvää palkkaa, sillä jos nimike olisi keittäjä, riittäisi 7 palkkaluokkaa 
alempi korvaus. Lisäksi harmia tuotti se, ettei oltu lyöty lukkoon mihin kiinteistöön 
työkoti sijoitettaisiin. Vasta kun näihin moitteisiin saataisiin vastine, lautakunta kyke-
nisi jatkamaan lausuntonsa antamista. Tässä vaiheessa ja näillä huomautuksilla lauta-
kunta siis antoi Kartilan ehdotukselle vain periaatteellisen hyväksyntäsuosituksen.

Sosiaalilautakunnan yleisen osaston hitautta on vaikea selittää, sillä se, kuten muut-
kin lautakunnat ja kaupungin laitokset antoivat vastauksensa kaupunginhallituksen 
tiedusteluun työkodin hyödyntämismahdollisuuksista kaupungin omissa toiminnoissa 
heti keväällä 1958. Taloudenhoitaja Salosen omassa lausunnossa 3.11.1959 ilmeni, 
että valtio usein myönsi harkinnanvaraiset valtionapunsa kunnille minimimääräisinä, 
eli 50 %:n sijaan kolmanneksen. Tämä puolestaan johtaisi siihen, mitä ei ollut kirjattu 
hänen lausuntoonsa, että valtioapua saisi työkotihankkeelle huomattavasti enemmän, 
jos joku yhdistys hoitaisi sitä. Näin kunnan rahoitusosuus pienenisi ainakin kolman-
neksella. Panu Pulma on todennut, että monessa kunnassa pidettiin 1960-luvulle saak-
ka keskeisimpänä kunnallispoliittisena periaatteena alhaista veroäyriä. Tämä säästä-
mistoive saattoi olla syynä nihkeyteen hanketta kohtaan.

Ensi alkuun oli siis ollut tarkoitus, että Tampereen kau pun gin sosiaalilautakunta oli-
si ot ta nut työkodin omaksi tehtäväkseen. Mutta kun aika oli kulunut jo keväälle 1960, 
eikä mitään ollut syntynyt, Kartila muutti mielensä. Hän itse totesi, että hanke so pi si 
jollekin yhdistykselle parem min to teu tet ta vak si, sillä sen toi min taan sisältyisi paljon 
työkodin eduksi tulevaa yhteistoimintaa yritysten kanssa. Tä män ei uskottu onnistu-
van yhtä hyvin, jos kaupungin viranhaltijat yrittäisivät ”ker jätä” suo ja työ teh täviä yksi-
tyiiltä yrityksiltä. Pelättiin myös hankkeen pai su mista vir ka val tai suuden ja kaupungin 
budjettirahojen myötä. Kaupunki ei myös kään yksin ker tai sesti saa nut hanketta käyn-
tiin. Aarno Kartila sai Kau pun ki lä he tyk sen innos tu maan hank keesta uudelleen varsin 
nopeasti. Suun nit te lu vai hees sa oli eräältä peri kun nalta tul lut tarjolle toimintaan sopiva 
kiin teis tö Amu ris ta, Suo ka tu 12:sta. Kartila esit teli asian johtokunnalle 18.3.1960, joka 
asetti vä lit tö mästi uu den toimi kun nan hank keelle. Tähän tulivat jäseniksi Kartila, seu-
ra kun tien so si aa li pas to ri, kau pun gin sosiaalilautakunnan puheenjohtaja Onni Honkki-
la (SDP), ra ken nus  liik keen johtaja Väi nö Aalto ja yhdistyksen toiminnanjohtaja Martti 
Järventie. Lai tosten pe rus tamis kus tan nuk siin kin olisi ollut oikeus saada 2/3 val tion-
apua, ja yk sityisille laitoksille oli si teo rias sa voinut saada valtionlainaa. Käy tän nös sä 
tu ki en saaminen ei kui ten kaan ollut helppoa.

159 TaKA III C:1 174 kav 11.5.1960 § 351 liitteet.
160 TaKA III C:1 174 kav 11.5.1960 § 351 liitteet; Pulma 1996, 22.
161 TaKA III C:I 174 kav 11.5.1960 § 351 ja liitteistä Kartilan lausunto 6.4.1960; TKLA TKL jtk 18.3.1960 § 13; TKLA 

TKL jtk 8.4.1960 § 5; TKLA TKL jtk 13.5.1960 § 9; TKL vk 1960; Kamina n:o 1 1977 7.2.1977, s. 6-7; Waris 1973, 
290–293; Huhta 2005, 181; Kulhia 2008a, 143.
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Huhtikuussa 1960 sosiaalilautakunnan yleinen osasto puolsi yksimielisesti Karti-
lan ehdotusta työkodin toteuttamisesta Kaupunkilähetyksen kautta, sillä leipomo oli 
poistettu suunnitelmasta. Osasto kuitenkin painotti, että Kaupunkilähetyksen tulisi olla 
erityisesti työhönoton yhteydessä läheisessä yhteydessä sosiaalilautakunnan yleisen 
osaston kanssa. Honkkila edusti asiassa sekä TKL:n johtokuntaa että sosiaalilautakun-
taa, eikä tämän nähty tuolloin aiheuttavan jääviyttä. Ilmeisesti tämänkaltainen verkos-
toituminen nähtiin molemmin puolin edulliseksi.

Kartilan suunnitelman jäätyä sosiaalilautakunnalta toteuttamatta, kau pun gin hal litus 
päätyi myöntämään han kkeen asiasta kiinnostuneelle Kau pun ki lä he tyk sel le. Tampe-
reen kaupunki myönsi Kaupunkilähetykselle tämän anomuksesta vuoden 1960 tou ko-
kuun li sä ta lous ar vios sa kahdeksan miljoonan markan korottoman lainan ja sitoutui eri 
tavoin tukemaan työ  ko tia. Asian veivät päätökseen aseveliakselin edustajat, porvarit 
ja sosialidemokraatit, SKDL:n edustajien yrit täessä sekä kaupun gin hal li tuksessa että 
-valtuustossa pitää hankkeen kau pun gin omana toimintana. Asiasta jouduttiin äänestä-
mään molemmissa elimissä.

Kun Työkodin johtokunta aloitti työskentelynsä 8.6.1960, Kartila valittiin sen pu-
heenjohtajaksi, kotiteollisuusopettaja Heimo Lipsanen työkodin johtajaksi ja johto-
kunnan sihteeriksi. Kuten laissa edellytettiin, oli laitoksen lääkäriksi suostunut Liisa 
Tammilehto itseoikeutettu johtokunnan jäsen. Kaupunki lähetyksen johtokunnan hy-
väksymän ohjesäännön mukaan Työkotiin on otettava Vajaamielislain 1 §:ssä tarkoi-
tettuja henkilöitä, jotka ovat kykeneviä oppimaan ja tekemään työtä. Sosiaaliministe-
riö oli esittänyt toiveen, että kun toiminta on päässyt hyvin käyntiin, sinne otettaisiin 
myös edellä mainittuja heikkotasoisempiakin poikia. Kartilalla oli toiveena saada 
Työkodin toiminnasta kerättyä tutkimusaineistoa ohjattavien työsuorituksista. Al ku-
vai heessa työkotiin otettiin vain poikia, mutta myö hem  min myös tyt töjä. En sim mäi set 
po jat saattoivat aloittaa työkodissa jo 22.6.1960.

Ylitarkastaja, rovasti Kotilainen oli 21.6.1960 pidetyssä neuvottelussa ilmaissut 
huolensa Työkotiin valittujen ohjattavien liian hyvästä kunnosta. Valtionavun perus-
teena Vajaamielislaissa oli ohjattavien tietynasteinen kehitysvammaisuus. Muilta osin 
Kotilainen suhtautui hankkeeseen myötämielisesti.

Varsinainen työkotikiinteistö oli kaksikerroksinen tiilirakennus, jonka pinta-ala oli 
yhteensä 252 m2. Tämän lisäksi viereisessä puutalossa oli toimisto, keittiö ja asun-
totiloja. Työkoti varustettiin melkoisella määrällä sorveja, konehöyliä, sahoja ja tah-
koja, koneistukseen käytettiin noin 1,2 miljoonaa markkaa, osa saatiin kaupungin 
irtaimistopoistona. Työkoti ei tehnyt pelkästään ali han kin ta töitä teollisuudelle, vaan 

162 TaKA III C:1 174 kav 11.5.1960 § 351, liitteet Tampereen sosiaalilautakunnan yleisen osaston lausunto 12.4.1960.
163 TaKA kav III C I:174 11.5.1960 § 351 ja liitteet. Asian päätösvaiheessa liitteitä oli kertynyt yli 100 sivua; TKLA 

TKL jtk 2.9.1960 § 5; TKL vk 1960; Treen k:gin kk 1960 osa II Yleiset asiat, 234. Kaupunginhallitus lähetti kirjeen 
kaikille kaupungin hallintokunnille jotta nämä käyttäisivät Työkodin palveluksia; Kamina n:o 1 1977 7.2.1977, s. 6-7; 
Waris 1973, 290–293; Helin 1996, 170. Erkki Nieminen, joka oli kaupunginhallituksen jäsen, oli SKDL:n liittoko-
kouksessa kertonut näkevänsä kristillisyyden ja sosialidemokratian liittoutumisen erityisenä oikeistovaarana; Kulhia 
2008a, 143.

164 TKLA Työkodin jtk 8.6.1960; TKL vk 1960.
165 TKLA Työkodin jtk:n pöytäkirja 14.7.1960 § 8.
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siellä myös korjattiin huonekaluja, sidottiin kir joja ja tar jot tiin lähetti- ja muita palve-
luja.

Työkodin vihki käyttöönsä tuomiorovasti Oskar Paar ma 15.10.1960 kut su vie rai-
den läsnä ollessa. Paarman viesti ”jo  kainen edistysaskel on yh tei nen rie mum me” ker-
toi osuvasti ke hi tys vam mais työn parhaista hetkistä.  Aarno Kartila luonnehti omassa 
puheenvuorossaan Työkodin syntyä hengellisenä asiana:

--- tämä työkoti onkin rukousvastaus Taivaalliselta Isältä, aivan selvä ja yksinkertainen vas-
taus, jota ei käy kenenkään kieltäminen, joka on ollut sitä suunnittelemassa. Ja niin on tämä 
työ nyt aukeamassa ikään kuin Taivaallisen Isän käden alla. Jatkuvasti tarvitaan ystävien 
esirukouksia ja tukea.

So si aa li minis teriön edustajana Nii lo Kotilainen toi votti työkodin tervetulleeksi pal ve-
lu muo dok si. Muutenkin so si aaliministeriö edes auttoi hanketta toimittamalla ri peästi 
tar vit tavat erilaiset hy väk sytykset. Työ ko ti oli Suomessa ensimmäinen ko ko luo kas-
saan, tosin se oli pa ranneltu versio hel  sin ki läi ses tä Aula-Työkodista. Aulan perustaja 
ja johtaja Tyyne Särkijärvi piti puheenvuoron avajaisissa. Kau pun ki lä he  tyk sen työ ko-
dis ta tuli ke hi tys vam  ma huol lon alal la useaksi vuo deksi kym menien opinto- ja tu tus-
tu mis mat ko jen koh  de. Varsinkin perustettavien työkotien väki kävi ha ke mas sa mal lia 
tästä alansa pio  neerista. Koti kiin nos ti myös sai raanhoidon opis ke li joita, eri tyis opet-
ta jia, las ten  suojelun am mat ti lai sia sekä ul ko maisia alan vie rai li joi ta. Aloitussyksynä 
Työkotia esiteltiin televisiossakin.

Kehitysvammaisten laitoshuolto oli vanhastaan diakonian vahvoja alueita Suomes-
sa. Sitä oli harjoitettu 1900-luvun alkupuolelta Sisälähetysseuran ja Helsingin Dia-
konissalaitosten työnä. Itse asiassa diakonia toimi merkittävimpänä kehitysvammais-
ten laitospalveluiden tuottajana tuon vaiheen suomalaisessa yhteiskunnassa. Diakonia 
ja valtio olivat tehneet alalla molempia osapuolia hyödyttävää yhteistyötä. Valtio oli 
1960-luvun alussa tulossa mukaan rahoittamaan diakonissojen koulutusta, sillä heistä 
sai työvoimaa kehitysvammaisten laitoksiin. Nämä laitokset kuuluivat valtion rahoi-
tusvastuulle, ja vuoden 1958 vajaamielislain mukaan valtion tuli osallistua jollain ta-
valla henkilökunnan koulutuskuluihinkin. Aiemmin 1950-luvulla kirkko oli tukenut 
diakonissalaitoksia muun muassa osoittamalla Yhteisvastuukeräyksen tuottoja vuoro-
vuosin diakonissalaitoksille.

166 TKLA Työkodin jtk:n pöytäkirjat 8.VI.1960 – 3.9.1975; TKL vk 1960-1965. Kiinteistön vuokrasi Kaupunkilähe-
tykselle sen oman johtokunnan jäsen, johtaja Väinö Aalto; Treen k:gin kk 1960 osa II Yleinen kunnallishallinto, 21; 
Kulhia 2008a, 143.

167 AL 15.10.1960.
168 THA SEL Hh AKA vihkiäispuheen konsepti 14.10.1960.
169 TKLA TKL jtk 24.1.1961 § 2; TKLA Työkodin jtk:n pöytäkirjat 8.VI.1960 – 3.9.1975. Vihkiäisissä oli läsnä 

niin Työkoti Aulan perustaja, maisteri Särkijärvi kuin Porin diakonissalaitoksen rovasti Perheentupa; TKL vk 
1960–1965; Treen k:gin kk 1960 osa II Yleinen kunnallishallinto, 21; AL 15.10.1960; HS 15.10.1960; Hja 22/1960; 
KL 15.10.1960; Tamperelainen 27.10.1960; Ylikoski 1994. Tämä ke hi tys vam maisten arkipäivän 100-vuotishistoria 
ei tunne TKL:n Työkotia; Ahoinpelto 1997, 51–53. Aula oli toiminut vuodesta 1950; Uusi-Rauva 2000, 28–29. 
Kotilainen oli ollut Sireniuksen Teol li suus seutujen Evankelioimisseuran palveluksessa ja tunsi jo 1920-luvulta asti 
tamperelaista huol totyötä; Kulhia 2008a, 143−144.

170 Erkamo 1960, 5−6; Malkavaara 2000a, 140, 146−147.
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1960-luvun alku oli seurakunnallisen kehitysvammatietoisuuden nousua. Diako-
nia-lehden toimituskunnassa oli Tampereen sosiaalipastori Onni Honkkila. Hän oli 
ollut alusta asti mukana kehitysvammaisten lasten kerhon perustamisessa Tam pereen 
seurakunnille sekä seurannut kehitysvammatyön rakentumista niin kaupungin sosiaa-
lilautakunnan puheen johtajana kuin myös Kaupunkilähetyksen toiminnassa.

Honkkila kirjoitti vuonna 1960 aloittaneen Diakonia-lehden toiseen numeroon 
artikkelin Vajaamielisten lasten päivähuoltola seurakuntadiakonian työmuotona, 
jossa hän esitteli seikkaperäisesti kyseistä työtä ja antoi ymmärtää, että tässä olisi 
seurakuntadia koniaan hyvä työmuoto. Honkkila kertoo lukijoille, että näiden lasten 
hoito uuden vajaa mielislain mukaan sinänsä kuuluu kuntien ja valtion tehtäväksi: 

--- mutta seurakuntadiakonia voi ratkaisevalla tavalla jouduttaa tätä (työmuotojen syntyä) 
ja samalla itsekin saada osan siitä siunauksesta, jonka Vapahtajamme on kätkenyt näihin sa-
noihin: ”Kaikki, mitä te olette tehnee yhdelle näistä vähimmistä veljistäni, sen olette tehneet 
minulle”.

Honkkila oli huomannut, että diakoniaa tarvittiin näyttämään tietä sosiaalihuollon kat-
vealueille. Yhteiskunnan päätöskoneisto oli hidas luomaan uutta. Diakonian yhteydes-
sä saatiin kanavoitua vapaaehtoistyötä ja ihmisten auttamishalua eri tavalla kuin kun-
nallisen virkatyön avuksi. Työn hyväksi oli juuri tullut testamenttilahjoituskin. Tätä 
tuskin olisi annettu kunnalliselle virastolle toiminnan tueksi yhtä helposti.

Hämeen Huoltoväen yhdistys järjesti 29.11.1960 neuvottelupäivät Tampereella. 
Tässä yhteydessä oli tutustuttu Työkotiin muuhun tamperelaiseen kehitysvammaisten 
avohuoltoon ja kuultiin, että ”Turun seudun vajaamielisten tuki” niminen yhdistys oli 
juuri perustettu. Turun kaupungin lastensuojelujohtaja Jaakko Minkkinen totesi:

Turussakin tarvittaisiin vajaamielisten työkoteja ja kotihoidon tukemista, vajaamielisten las-
ten äideille virkistystä. Olisi tärkeää saada aikaan vapaaehtoisten yhdistystoimintaa paikka-
kunnalle vajaamielisten asiaa ajamaan ja heidän kotejaan tukemaan.

Minkkisen mainitsemat toiminnot kuuluivat hänen itse johtamansa viraston vastuulle, 
mutta ilmeisesti kunnallisessa toimeenpanokyvyssä oli Turussakin toivomisen varaa.

Kehitysvammaisten avohuollon niveltäminen osaksi seurakuntadiakoniaa tuotti 
teologista argumentointia. Se jatkoi laitosdiakonian perusteilla Maija Karion sanoin: 

Koska yhteiskunnan toimenpiteet avun kiirehtimiseksi näyttävät viivästyvän, olisi seura-
kunnan ojennettava auttava kätensä suurissa vaikeuksissa kamppaileville kodeille --- (täs-
sä) kristillisen rakkauden palvelu toteutuu ensiarvoisena (Tampereen kirkkohallintokunnan 
asettama toimikunta 1958).

Moni on kysynyt, eikö sen (kehitysvammahuollon) hoitaminen pikemmin kuuluisi jonkin 
muun yhteisön tehtäviin. Mutta eikö ole niin, että Kristuksen pelastusteon ja Hänen toisen 

171 Diakonia  I/20 1960.
172 Honkkila 1960.
173 Honkkila 1960.
174 Hja 1-2/1961. Neuvottelupäivät olivat kauppaloiden ja kaupunkien johtaville sosiaalitoimen viranhaltijoille.
175 Härkönen 2006, 38. Toimikunnassa olivat rovasti Leo Böök, sosiaalijohtajat Eero Kivelä ja Esa Raiskila, johtajaopet-

taja Aarno Kartila ja sosiaalipastori Onni Honkkila. Böök, Kivelä ja Kartila olivat keskenään tuttuja mm. MRA-
toiminnasta; Kts. Ekstrand 1993, 282.
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tulemisensa välisenä aikana ihminen kokonaisuudessaan, myöskin kärsivänä ihmisenä, kuu-
luu meidän toimintakenttäämme? Meillä on kristittyinä vastuu hänestä. Näin on Tampereel-
la aloitettu. --- Kristuksen rakkaus vaatii meitä!

Koko Suomen kirkossa toimitetun vuoden 1961 Yhteisvastuukeräyksen tuottoa oli pää-
tetty käyttää seurakunnalliseen kehitysvammadiakoniaan, erityisesti kehitysvammais-
ten lasten ja heidän vanhempiensa auttamiseen. Keräysvaroilla rahoitettiin välittömän 
avustamisen lisäksi kussakin hiippakunnassa lomaleiri kehitysvammaisille lapsille ja 
heidän äideilleen. Näin myös hiippakunnalliset ja muut kristilliset leirikeskukset saivat 
samalla asiakkaita.

Kehitysvammaisten lasten tukeminen sopi hyvin osaksi seurakuntien diakoniaa. Se 
oli suhteellisen yksinkertaista toteuttaa, eikä vaatinut senkaltaista erityisosaamista ja 
laitteistoja kuin aikuisten työtoiminta. Lisäksi päättäjien oli helppo kokea myötätuntoa 
näitä lapsia ja heidän vanhempiaan kohtaan. Seurakunnat halusivat pitäytyä valitse-
mallaan kevyen avohuollon linjalla, sillä sitä toteutettiin muillakin seurakuntadiako-
nian alueilla. 

Työkoti sijoittui avohuollollisen seurakuntadiakonian ja laitosdiakonian välimaas-
toon. Se toimi laitosdiakoniaa harjoittavan Kaupunkilähetyksen sisällä; lain edessä 
se oli päivähuoltola, johon Tampereen kaupunki osoitti henkilöitä maksusitoumuk-
sineen, mutta myös Tampereen seurakunnat tukivat sitä taloudellisesti. Teoriassa sen 
olisi pitänyt syntyä kokonaan kaupungin toimintona, mikä olikin yhtenä toteuttamis-
vaihtoehtona. Koska erityisesti Aarno Kartila voimakastah toi ses ti halusi toiminnan pi-
kaisesti käyntiin, se asemoituikin nopealiikkeisen Kau punkilähetyksen käsiin. Kartila 
näki työssä myös hengellisiä ulottuvuuksia. Samaan tapaan kehitysvammaisten lasten 
päivähuolto, jota alun perin kaupungin lastensuojelujohtaja Kaarina Rantanen ja kas-
vatusneuvolan lääkäri Saara Torma olivat esittäneet seurakunnille, asettui valtakun-
nallisesti seurakuntadiakoniaksi tamperelaisen esimerkin perässä. Diakonian tuli mää-
ritelmänsä mukaan tarttua sel lai seen hätään, mihin muut, tässä tapauksessa kau punki, 
eivät tartu. Merkittävänä ulkoisena muutos voi ma na ovat olleet kehitys vam mais ten 
lasten ja nuorten vanhemmat, jotka organisoi tuivat paikallisiksi ja valta kun nallisiksi 
etujärjestöiksi.

Työkotia voisi muuten luonnehtia varsinaiseksi sosiaaliseksi innovaatioksi, mutta 
itse konsepti oli jo keksitty ja toiminnassa muualla maailmassa. Innovatiivista oli tuo-
da tämä konsepti Suomeen, sillä suunnittelun aikoihin säädetyssä vajaamielislaissa oli 
vain himmeitä aavistuksia tämäntyyppisestä toiminnasta.

Kehitysvammaisille aukesi 1960-luvun alussa tie syrjään rakennetuista keskuslai-
toksista kaupunkeihin. Avohuoltoajattelua harrastettiin laajalti, mutta Suomessa oli 
sidottu paljon aineellisia ja henkisiä pääomia keskuslaitoksiin perustuvaan toiminta-
malliin, jonka esikuvana olivat Tanskan ratkaisut. Laitosmallin etuna oli jonkinlainen 
alueellinen palveluntarjonta, sillä muuten eri alueilla asuneet kehitysvammaiset olivat 

176 Kario 1960, 52−53.
177 Diakonia  2/61.
178 Ahoinpelto 1997, 9, 17, 24; Härkönen 2006, 19−21, 36, 47−53.
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olleet täysin eriarvoisessa asemassa keskenään. Jotta pystyttäisiin luomaan edellytyk-
set työkodin perustami selle, tuli väestöpohjan olla riittävän suuri. Vajaamielishuol-
topiirin tarkoituksena oli tuoda yhteneväisiä huoltopaketteja kaikkiin maan kolkkiin. 
Maaseudulla ei ollut yhtä suurta tarvetta teolliselle työtoiminnalle, sillä maatalous tar-
josi jonkin verran kehitys vammaisille sopivia työtehtäviä. Ongelma olikin erityisesti 
kaupungeissa ja muissa taajamissa. Matalana pidettävän veroäyrin kannalta kunnilla 
oli kiusaus jahkailla uusien investointien ja pysyviksi kuluiksi muodostuvien virkojen 
perustamisissa.

Työkodin alku työpaikkana ja asuntolana3.3.3. 
Vuoden 1958 vajaamielislaki ei vielä tuntenut työkoteja erikseen tuettavina, itsenäisinä 
avohuollon yksikköinä, vaan vajaamielislaitosten osastoina tai erillisinä internaatteina, 
vajaamielislaitoksina. Tästä syystä Kaupunkilähetyksen työkoti hy väk syttiin sosiaali-
ministeriössä vuoden 1960 lopulla 20-paik kai sek si vajaamielis ten päi vä huoltolaksi. 
Näin se oli myös oikeutettu vuoden 1961 alusta lukien saa maan toi min taan sa valtion-
apua 55 %:ia hy väk syttävistä toimintakuluistaan. Lain ja asetuksen edellyttämät vah-
vistukset Työkodin johtajan ja lääkärin osalta saatiin so siaaliministeriöstä joulukuussa 
1961. Kaupungin sosiaalilautakunnan toiminta ker tomuksiin Työkoti ilmestyi vasta 
vuonna 1961, siinäkin avustettavana las tensuojelua harjoittavana laitoksena. Tämä 
johtui siitä, että kehitysvammahuolto oli tuolloin sijoitettu lastensuojelujaoston hal-
linnoitavaksi.

Koska Työkodin virallinen nimike lain edessä oli päivähuoltola, se rinnastui as-
kartelua ja leikkejä kehitysvammaisten viriketoimintana harjoittaviin laitoksiin. Tästä 
huolimatta nimitän jatkossa suojatyötä tekeviä ohjattaviksi, joka kuvaa heidän ase-
maansa paremmin kuin huollettava, jota käytettiin aikalaislähteissä. Samoin asiayh-
teydestä riippuen käytetään ennemmin nimitystä kehitysvammainen aikalaistermi va-
jaamielisen sijaan.

Työkodissa työskenteleminen muutti ohjattavien asemaa jonkin verran. Osa pelkäsi 
eläkkeen menetystä. Johtokunnassa todettiin, että sisääntulo tar kas tuk ses sa havaittavat 
terveysongelmat, kuten mahdollinen hammasproteesien hankinta, olisi hoidettava en-
nen Työkotiin tuloa. Näin hoidettuna hammashuolto tuli asianomaiselle ja Työkodille 
edullisemmaksi.

Pian kohdattiin myös sosiaaliministeriön tiukka ote valtionapuvaroista. Vuoden 
1961 valtionavun piiristä oli poistettu ohjattavien 300 000 (vanhan)markan auto lippu-
menot, eli ministeriössä ei nähtykään mielekkääksi tukea kotona asumista ja päivittäis-
tä työmatkaa. Vajaamielisasetuksen 32 §:ssä kuitenkin määriteltiin, että hyväk syttäviin 

179 Kröger 1996, 58; Kröger 1997, 142, 150; Härkönen 2006, 15, 17, 35.
180 TKLA TKL jtk 24.1.1961 § 2; TKLA Työkodin jtk 26.1.1962; Treen k:gin kk 1960 Sosiaalilautakunnan yleisen osas-

ton toimintakertomus, 27. Ei mainintaa; Treen k:gin kk 1961 Sosiaalilautakunnan yleisen osaston toimintakertomus, 
29. Avustusta annettu 2 000 000 mk; Vajaamielisasetus 1958, 79, 82–83; Tarasti 1959, 39–40, 59; Kulhia 2008a, 144.

181 TKLA Työkodin jtk 20.1.1961 § 2. Hyväksyminen päivähuoltolaksi 31.12.1960.
182 TKLA Työkodin jtk:n pöytäkirja 20.1.1961.
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laitoksen vuosikuluihin lasketaan myös laitostoiminnalle välttämättömistä kuljetuksis-
ta aiheutuneet menot. Käytännön tukipolitiikka löi korville lain tosiasiallista tarkoitus-
ta ja asetustekstiä. Työkoti päätti vastaavasti ujuttaa autoliput talousarvion puitteissa 
kuluihin. Syksyllä keksittiin ostaa työmatkoja varten ohjattaville polkupyöriä löytöta-
vara- ja panttihuutokaupoista.

Melko pian tuli esille tyttöjen ottaminen Työkotiin. Tässä yhteydessä päädyttiin 
siihen, että sellaisia kohtuullisen hyvätasoisia poikia, jotka eivät täyttäneet valtionavun 
edellytyksenä ollutta riittävää kehitysvammaisuuden astetta, jouduttiin poistamaan 
Työkodista. Syystä, jota ei lausuttu, päädyttiin rajoittamaan tyttöjen osuus korkeintaan 
puoleen, ja tähänkin määrään yllettäisiin vain, jos sopivia poikia ei löydy riittävästi. 
Samalla paine asuntolan järjestämisestä kasvoi. Yksi poika joutui asumaan Vankeus-
yhdistyksen yömajassa ja toinen Koukkuniemen vanhainkodin sairasosastolla eikä 
siksi päässyt kulkemaan Työkotiin.

Asuntola-asiassa paine kävi sikäli liialliseksi, että yksi ohjattava oli kesällä 1961 
jouduttu pakon edessä majoittamaan huoltorakennuksen vinttihuoneeseen. Hänellä ei 
ollut muuta paikkaa yöpyä. Tästä majoituksesta päädyttiin perimään sosiaalilautakun-
nalta 100 markkaa päivältä.

Koska Kaupunkilähetyksen Työkoti oli nyt virallisesti vajaamielislaitos, ehdotti 
johtokunta liittymistä Vajaamielishuollon keskusliittoon. Vuonna 1961 siihen liittyivät 
myös Oulun Diakonissalaitos, Tampereen ja Turun ev.lut. seurakuntien diakoniakes-
kukset, tosin oululaiset ja turkulaiset vain tukijäseninä. Henkilökunta ja johtokunnan 
jäsenet kävivät ahkerasti keskusliiton järjestämillä opintopäivillä. Liiton Tampereella 
pidettyjen opintopäivien 6.−7.9.1961 yhteydessä järjestettiin tutustumiskäynti Työko-
tiin. Tämä oli myös siirtymä järjestäytyneeseen edunvalvontaan laitosten ja sosiaali-
ministeriön välisessä kanssakäymisessä.

Vuoden 1958 kehitysvammalaki määritti kehitysvammaisten huollon kuuluvan 
valtion sekä kuntien vastuulle. Työtoiminta käynnistyi kuitenkin Kaupunkilähetyksen 
toimintana valtion ja kaupungin rahoittaessa sitä. Tässä ei ollut sinänsä mitään yllä-
tyksellistä, sillä kehitysvammaishuolto oli ollut vuosikymmeniä pääosin kristillissosi-
aalisten järjestöjen toteuttamaa. Suurin osa alan toimijoista eikä päättäjistä ollut vielä 
ilmeisesti edes sisäistänyt uuden lain sisältämää vastuunsiirtoa. Työkodin synnyttämi-
sessä toimineet Aarno Kartila ja Onni Honkkila olivat molemmat sekä kaupungin että 
Kaupunkilähetyksen edustajia, joten neuvottelut voitiin pitää sopuisasti. Vain SKDL:n 
edustajat, jotka suhtautuivat aatteellisesti ainakin yksityisiin hyväntekeväisyysjärjes-
töihin ja osin kristillisyyteenkin kriittisesti, ryhtyivät protestoimaan toiminnan siirtoa 
Kaupunkilähetykselle. Vuonna 1961 kaupunki sai aikaan Saukonpuiston päivähuolto-

183 TKLA Työkodin jtk:n pöytäkirja 17.2.1961, 21.11.1961; Vajaamielisasetus 1958, 83.
184 TKLA Työkodin jtk:n pöytäkirja 21.3.1961, 18.5.1961, 10.8.1961; Sinkkonen & Merasto 1991. Alan tutkimuksissa 

on havaittu, että kehitysvammainen nainen on ollut vielä huonommassa asemassa kuin kehitysvammainen mies; 
Reinikainen 2007, 66. 

185 TKLA Työkodin jtk:n pöytäkirja 10.8.1961.
186 TKLA Työkodin jtk:n pöytäkirja 18.5.1961, 10.8.1961, 21.11.1961; TKLA Kirjeenvaihto −1968-kansio Kertomus 
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lan, jossa oli tuolloin 15 kehi tysvammaista lasta. Kaupunki palkkasi myös vajaamielis-
huoltajan avohuoltoa var ten. Tämä aloitti kehitysvammaisten kortistoinnin.

Kehitysvammaisten ulkomaiseen suojatyöhön perehtynyt fil. toht. Margit Törn  udd 
kirjoitti Diakonia-lehteen vuonna 1960 suojatuista työpajoista. Ai he oli Suo messa uusi 
ja vasta Tampereen Kaupunkilähetyksen aloittama. Törnuddia var masti lämmitti, että 
työ oli saanut alkunsa osittain hänen innoittamanaan. Yleinen kiinnostus työmuotoa 
kohtaan oli suuri. Helsingin Käpylään oli jo saatu vastaa vanlainen toiminta käyntiin, 
mutta vaatimattomampana.

Heti alkuvaiheessa huomattiin, että laissa mainittu 16 vuoden ikäraja aiheutti tiet-
tyjä ongelmia. Nuoret olisi pitänyt saada suoraan koulusta Työkotiin ilman välivuotta, 
jonka aikana saattoi jo joutua kadulla aikaa viettäessä vaikeuksiin.

Vuonna 1962 päädyttiin virallistamaan Työkodissa asumista. Sosiaalilautakun-
nan yleinen osasto käsitteli sosiaaliministeriön lausuntopyyntöä aiheesta. Osas to ei 
kyennyt antamaan ensikäsittelyssä lausuntoa, vaan halusi selvitellä asiaa tarkemmin. 
Asuntolan työnimenä oli Kotipirtti. Jahkaaminen, päättämättömyys ja omien yksityis-
kohtien haluaminen suunnitelmiin oli jo aiemmin ilmennyt osaston päätöksenteossa 
sen käsitellessä Kaupunkilähetyksen tai muiden tahojen asioita.

Asuntolatoiminta oli Työkodin tapaan sosiaalisen innovaation kaltainen. Syystä 
että konsepti sinänsä oli jo muualla maailmassa käytössä, innovatiivisuudeksi voidaan 
laskea toiminnan aloittaminen ensimmäisenä Suomessa. Tosin sen merkityksellisyyttä 
ja kehityskelpoisuutta ei heti ymmärretty.

Mukautuminen yhteiskunnalliseen muutokseen3.4. 

 Vanhainkotien moniarvoinen vaihe3.4.1. 
Kaupunkilähetyksen toimintaa ja sen sijaintia palvelujärjestelmässä ja sen muutoksis-
sa tulee tarkastella toimialojen kokonaiskenttää vasten. Siksi tutkimuksessa käsitellään 
yhteiskunnallisen keskustelun ja alan muiden muutosten laajoja yhteyksiä. 

Hyvinvointivaltion laajentumiseen vuosina 1918−1960 kuului ydinkysymyksenä 
koko Länsi-Eu roo pas sa, varsinkin loppuvuosina, sosiaalipalveluiden kiinnittyminen 
osaksi kansalaisuutta eli universalismi. Tähän kuului vanhuspolitiikan osal ta vanhus-
spesifisten sosiaalipalveluiden synty ja kehitys. Suomi oli kulkenut tässä kehityksessä 
jäljessä. Kansainvälisissä tutkimuksissa on todettu, että jopa yksittäisten kansalais-
ten tai koulukuntien tekemät aloitteet tai kannanotot ovat olleet merkittäviä asioiden 
eteenpäinmenolle vanhuspolitiikassa. Tämänkaltaisia innovaatioita olivat Suomessa 

187 Treen k:gin kk 1961 Sosiaalilautakunnan Yleisen osaston ja lastenvalvojan toimintakertomus vuodelta 1961, 9.
188 Törnudd 1961, 115–120, 124; Hja n:o 24 1961 Työkoti huoltajana ja kuntouttajana.
189 Hja n:o 24 1961.
190 TaKA Sosla Ca I:19 Yl osasto 4.7.1962 § 322 kts. myös liite 7.
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esimerkiksi Suomen Punaisen Ristin ja Vanhustyön Keskusliiton käynnistämät koti-
palvelutoiminnot.

Pohjoismaisen hyvinvointivaltion rakentumisen yhtenä erityispiirteenä ovat vah-
van kunnallisen itsehallinnon aiheuttamat variaatiot palvelujen tuottamisessa. Eri 
maissa on havaittu myös maakohtaisia eroavaisuuksia. Kunkin maan tilannekohtaiset 
ratkaisut ovat johtaneet omanlaisiin kehityshistorioihin palveluideologian sekä palve-
luiden tarpeen ja tarjonnan mukaan. Tätä eriytyvää kehitysketjua nimitetään toisinaan 
polkuriippuvuudeksi. Vaikka vanhusten hoito on periaatteessa Pohjoismaissa kuulunut 
yhteiskunnan vastuulle viime kädessä, tosin eri nimikkeillä ja eri vastuurajoituksin, on 
sen tuotantotavat, -määrät ja lopputuottajat vaihdelleet maittain ja kunnittain.

Jo 1920-luvulla oli esitetty kunnallisia vanhainkoteja, mutta heikoin tuloksin. 
1940–50-lukujen taitteessa valtioneuvosto asetti muutamankin komitean tutkimaan 
vanhusten asumiskysymyksiä. Valtio käytti asumisasioiden sääntelyyn vuokrasään-
nöstelyä ja asutustoimintaa. Konkreettinen muutos tuli vasta 1950-luvulla, kun kun-
nalliskotilaitos alkoi purkautua vanhainkodeiksi ja erillisiksi lasten, vammaisten ja 
muiden erityisryhmien huoltolaitoksiksi. Tähän asti varsinaisia vanhainkoteja oli 
niukalti, vuonna 1950 Suomessa oli 51 yksityistä vanhainkotia ja niissä noin tuhat 
asukasta. Kunnalliskodeissa oli noin 19 000 henkeä, joista tosin vain puolet oli yli 
65-vuotiaita.

Vuoden 1952 vanhustenhuoltokomitea oli tutkimuksissaan päätynyt siihen, että 
vanhusväestön määrä oli kasvussa ja ilmiö vaati toimenpiteitä tulevaisuutta silmäl-
lä pitäen. Todellisuudessa vanhusten osuus väestöstä pysyi samana vielä vuosina 
1950−1960. Komitea esitti vuoden 1949 huolto-ohjelmakomitean tapaan kuitenkin 
vanhuuspolitiikan suuntaviivoja, kuten pyrkimyksen avohuollon kehittämiseen, val-
tion tukemaa vanhustentalojen rakentamista ja kunnalliskotien jakamista vanhainko-
deiksi ja muiksi laitoksiksi. Avohuollon ensisijaisuus oli jo vuoden 1922 köyhäinhoito-
laissa, mutta sitä ei ollut noudatettu. Komitean eettisenä ja ideologisena pontimena oli 
se, että vanhukset ovat koko elämänsä tehneet työtä yhteiskunnan hyväksi ja heillä on 
oikeus vanhana säilyttää vapautensa ja itsenäisyytensä ilman puutetta ja ahdinkoa.

Asiaan olivat havahtuneet myös valistuneet kansalaiset. Vanhustyötä tekevät jär-
jestöt tarvitsivat yhteisen elimen ja tätä pohtimaan ryhtyi joukko naisia kansanedustaja 
Margit Borg-Sundman puheenjohtajanaan. Vuonna 1949 16 järjestöä perusti yhdessä 
Vanhainsuojelun keskusliiton. Keskusliiton sääntöihin kirjattiin pyrkimys ”kohotta-
maan vanhukset heille kuuluvaan kunnioitettuun asemaan yhteiskunnassa”.

Eduskunnan 1950-luvulla käymä poliittinen keskustelu vanhenemisten paikoista, 
hyvistä ja huonoista paikoista, oli suhteellisen niukkaa ja naiset käyttivät aiheesta suh-
teellisesti enemmän puheenvuoroja miehiin verrattuna. Nämä naiset olivat SDP:sta ja 

191 Koskinen 1992a, 17−18, 21, 25; Koskinen 1992b, 47−48, 62.
192 Trydegård 2000, 27−28, 30, 36. ”Welfare municipality” ja ”welfare mix” ovat näiden ilmiöiden nimityksiä kansainvä-

lisissä tutkimuksissa.
193 Rauhala 1996, 126−127, 130; Kaskiharju 2010, 30.
194 Koskinen 1992b, 51, 55−58, 60; Rauhala 1996, 124−126, 151.
195 Pitkänen 1999, 21−25, 27−28, 113.
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SKDL:sta. Tamperelainen Anni Flinck (SDP), joka oli tehnyt raha-asia-aloitteen Tam-
pereen Kaupunkilähetyksen ammattioppilaskodin tukemisesta, oli aktiivinen myös 
vanhusten asumisasiassa. Suurin osa keskustelusta käytiin 1950-luvun alussa, kun 
aiheesta oli valmistumassa komiteanmietintö ja vanhusten oloja käsitellyt tutkimus. 
Ongelmiksi nähtiin kehnot ja täpötäydet kunnalliskodit, huonojen eläkkeiden johdosta 
kunnon asuntojen hankintavaikeudet ja vanhusten asumisratkaisujen alimitoitetut ja 
puutteelliset valtionavut. Puhujat toivoivat kunnollisia vanhainkoteja ja vanhustenta-
loja sekä erillisiä sairaiden vanhusten hoitolaitoksia. Samoin eläketurvan ja järjestöjen 
valtionapujen parantaminen kohentaisi taloudellisia mahdollisuuksia asianmukaisiin 
asumismuotoihin. Laura Brander-Wallin (SDP) otti esille Ruotsin mallin, jossa valtio 
oli myöntänyt avustuksia suoraan eläkeläisille eläkeläiskotien perustamisiin. Ruotsis-
sa seurakunnat olivat jo tätä ennen rakentaneet halpoja asuintaloja vanhuksille.

Ruotsissa tutkittiin 1950-luvun puolessavälissä vanhainkoteja. Tutkimuksessa to-
dettiin niiden asukeista lähes puolen olevan fyysisesti sairaita ja jopa 14 prosentin ole-
van henkisesti epänormaaleja. Ruotsin sosiaaliministeriö katsoi, että vanhainkodeissa 
tulee olla edes jonkinasteisia lääkinnällisen hoitamisen valmiuksia. Lääkinnällisyyden 
korostaminen teki laitoksista hoidollisempia ja se näkyi jopa johtajien univormuissa, 
jotka muistuttivat sairaanhoitajan virka-asua.

Ruotsin kirkon sisällä ei ollut varsinaisia vanhainkoteja, vain Växjön hiippakun-
nalla oli yksi kuuromykkien vanhusten hoitokoti. Ruotsin vapaiden uskonnollis ten 
suuntien piirissä toimivilla järjestöillä oli tuolloin seitsemän vanhainkotia, näis tä kol-
me kuului Pelastusarmeijalle. Nämä olivat ensisijaisesti kristillismielisille vanhuksil-
le ja toimivat itsekannattavina. Erstan diakonissalaitoksella oli diako nis sojaan varten 
oma vanhainkoti, mutta Samariterhemmet-diakonissalaitoksen omien diakonissojen 
vanhainkodissa oli tilaa myös lähetystyöntekijöille. Göteborgin diakonissalaitos yl-
läpiti eläkeläis- ja sairaskotia, kuten Tukholman Stora Skön  dal in laitoskin. Vårstan 
diakonissalaitoksessa annettiin koulutusta vanhainko  tien johtotehtäviin. Tuk holman 
kaupunkilähetyksellä oli 40-paikkainen eläkeläis koti Svalnäsissä. Malmön kaupun-
kilähetyksellä oli jopa mies  ten van hain koti, to sin heidän naisten vanhainkotinsa oli 
lopetettu juuri vuon na 1962. Luterilaisen Maa ilman liiton (LML) Ruotsin jaoston ala-
komitea ”Vanhojen pako  laisten apu” ylläpiti sää tiön kautta 20-paikkaista vanhainkotia 
Ruotsin kansalaisuutta odottaville iäkkäil le pakolaisille Kumlan karta nossa. Ruotsa-
lainen yhteiskun ta oli järjestänyt kan sa laisilleen vanhainkodit pääsääntöisesti muulla 
tavalla kuin kris til lis so si aa li sen toiminnan avulla.

Helsingin Kaupunkilähetys oli havainnut vanhusten keskuudessa olevan kovan 
hädän selviytymisestä voimien vähennyttyä. Yhdistys päätyi vuonna 1949 avaamaan 
20-paikkaisen vanhainkodin lakkautettuaan ensin samoissa tiloissa toimineen Tyttöjen 
Työkodin. Työkoti oli siveellisesti vaarassa olleille 16−20-vuo tial le tytöille tarkoitettu 

196 Kaskiharju 2010, 83−94.
197 Trydegård 2000a. Vaikka johtajilla ei ollutkaan pääsääntöisesti sairaanhoitajan koulutusta, heitä pidettiin mummohoi-

tajina.
198 Kyrkor och samfund 1963, 75, 82−84, 108−109, 111, 195, 290.

Kasvun aika − rakennemuutoksen alku (1949−1962)

KulhiaPeilit.indd   141 13.12.2011   23:26:59



142

suojakoti. Helsingin kaupunki ja sosiaaliministeriö tukivat avokätisesti tilojen remon-
toimista vanhainkodiksi. Painon siirtymistä vanhuksiin perusteltiin muun muassa kun-
niavelalla ”harmaahapsille”.

Helsingin seurakuntien diakoniakeskus oli suhtautunut aluksi kielteisesti omien 
laitosten perustamiseen, mutta vuosia kestänyt keskustelu vanhainkotipaikkojen tar-
peesta oli johtanut vuonna 1951 vanhainkodin perustamiseen Käpylään. Poh  joi  nen 
ruotsalaisen seurakunta perusti samana vuonna oman vanhainkodin. Muuta man vuo-
den kuluttua aloitti myös yhteinen ruotsalainen vanhainkoti.

Helsingissä vanhainkotien tarve oli suuri, sillä vuonna 1961 paik koja jonotti 600 
vanhusta. Merkittävä osa helsinkiläisistä vanhainkotipaikoista oli seurakuntien ja yh-
distysten ylläpitämiä. Vuosien mittaan Helsingin seurakunnat siirsivät vanhainkotinsa 
säätiöille. Suomen Kristillinen Työväen Liitto ja sen Helsingin yhdistys pitivät van-
hainkoteja sekä Korsossa että Orimattilan Mallusjoella. Helsingin yhdistys oli hankki-
nut jo vuonna 1947 kokonaisen kerrostalon Torkkelinkadulta ja vuokrannut vanhuksil-
le suurimman osan talosta. He olivat tässä aikaansa edellä.

Turun Kaupunkilähetyksen toiminta oli hiljentynyt 1940−50-luvuilla. Yhdistyk-
sessä oli aloitettu keskustelu vanhainkodista jo 1930-luvulla. Turun kaupunki lahjoitti 
Betania-kirkon tontin yhdistyksen omaksi vuonna 1938. Tämä oli kaupungin ensim-
mäinen kädenojennus suunnitellulle vanhainkodille. Sota-aika viivytti suunnitelmien 
toteuttamista ja sen jälkeen todettiin vanhainkodiksi aiotun Betania-kirkon olevan so-
tavaurioiden vuoksi kelvoton tarkoitukseen ja se purettiin vuonna 1940. Turussa oli 
kuitenkin pulaa vanhainkotipaikoista ja yhdistys käynnisti uuden hankkeen vuonna 
1954. Parin vuoden kuluttua olivat Betanian paikalle rakennettavan vanhainkodin pii-
rustukset hyväksytty. Aravalainahakemus hyväksyttiin vasta vuonna 1958, ja keväällä 
1959 oli kuusikerroksinen, moderni vanhainkoti valmis. Yhdistyksen omia varoja käy-
tettiin alle 6 Mmk yhteensä 142 Mmk:n kuluista. Åbo Svenska Diakoniföreningen sai 
myöntämänsä 10 Mmk:n lainan vastineeksi sijoittaa kotiin 20 asukasta.

Tampereen seurakunnat olivat aloittaneet vuonna 1936 samanlaisen vanhusten ke-
säleiritoiminnan kuin Kaupunkilähetys jo 1920-luvulla. Kesäleirejä pitivät dia ko  nis sat 
Olga Koponen ja Tyyne Jakobsen. He molemmat olivat aiemmin työsken nel leet Kau-
punkilähetyksessä ja sen kesäleireillä. Seurakunnat olivat varanneet vuoden 1945 ta-
lousarvioon 100 000 markkaa vanhainkodin hankkimiseksi, mutta asia ei edennyt.

Tampereen seurakuntien Huoltokeskuksen johtokunta oli päättänyt vuonna 1951 
anoa Yhteisvastuukeräyksen tuottoa vanhainkodin perustamiseksi. Tällaista oli suun-
niteltu jo vuosikausia Tuomiokirkkoseurakunnassa. Seuraavana vuonna seura kunnille 
ostettiin Ilkon kiinteistö Kangasalta ja sinne perustettiin vanhainkoti. Johtajaksi valit-

199 HKL vk:t 1949−1950.
200 Huotari 1980a, 202.
201 Suomen ev.lut. kirkko 1962−1966, 146. Jopa ruotsinkielisellä pyhäkouluyhdistyksellä oli eläkeläiskoti; Alarotu 1987, 

171. Mallusjoen vanhainkoti ostettiin Suomen Luterilaiselta Evankeliumiyhdistykseltä ja osa asukkaista jäi taloon 
niiltä ajoilta; Alarotu 2006, 50; Antikainen 2006b, 132−133.

202 Lampi 1963, 45, 52; Myllykylä 2007, 94−95.
203 TSA TO Cc 13 kv 20.12.1945 § 14, liite 44; Honkkila 1965, 54−55.
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tiin diakonissa Tyyne Jakobsen. Sisäänpääsyehtoina asukkailla oli vähintään 65 vuo-
den ikä, viimeisten 15 ajan jonkun tamperelaisen seurakunnan jäsenyys, tietty talou-
dellinen tilanne ja oman seurakunnan diakoniatoimikunnan suositus.

Kesäkotitoiminta siirrettiin vuonna 1953 Ilkon vanhainkodin yhteyteen. Kesä-
koti toiminnan kulut pysyivät kurissa, vaikka vanhuksia saattoi olla puolentoista sataa 
kesäisin. Kesävieraita valittaessa toimittiin yhteistyössä sosiaalilautakunnan kanssa 
siten, etteivät samat henkilöt saaneet useammasta paikasta kesävirkistystä tois ten jää-
dessä ilman.

Ilkon vanhainkodin tueksi toimivat monet ompeluseurat ja diakoniatoimikunnat. 
Jopa päiväkerholapset onnistuivat keräämään varat television hankintaan. Vanhain koti 
alkoi saada valtionapua vuodesta 1955 alkaen. Diakoniatyötä pohtinut, kirkkovaltuus-
ton asettama komitea esitti vanhainkotitoiminnan laajentamista, sillä siihen oli paljon 
tarvetta ja hakijoita. Kirkkovaltuusto hylkäsi ehdotuksen.

Vuonna 1960 Suomessa oli jo noin sata yksityistä vanhainkotia, määrä oli kak-
sinkertaistunut kymmenessä vuodessa. Niiden asukasmäärä oli kasvanut tuhannesta 
2 531:een, joten yksikkökokokin oli kasvanut. Näistä yksityisistä vanhainkodeista 
kym menen oli seurakuntien ylläpitämiä, sisälähetysyhdistyksillä ja kaupunkilähetyk-
sillä oli viisi, kuten Pelastusarmeijalla. Diakonissalaitoksilla oli kolme vanhainkotia. 
Nä mä kaikki olivat pääsääntöisesti yksikkökooltaan pienempiä kuin kunnalliset. Näis-
sä oli yli 2 000 huonetta, joista yli 80 prosenttia oli yhden hengen huoneita. Jos asuk-
kaita oli jossain yli 40, niin siellä oli töissä myös koulutettu sairaanhoitaja. Jonkin laista 
valtionapua oli saanut 4/5 vanhainkodeista ja yli puolet jotain avus tus ta kunnalta.

Vanhainkoteja ei mielletty alkuun yhteiskunnan huolehdittavaksi laitoksiksi, sillä 
piti huolehtia vain kaikkein huono-osaisimmista. Varattomille tarkoitettu kunnallisko-
ti oli yhteiskunnan vastaus vanhuuden muuttuneisiin asumistarpeisiin. Kunnalliskoti 
kuului erityisesti kunkin kunnan itse rahoitettavaksi. Tästä syystä vanhainkodeille ei 
ollut asetettu lakimääräistä valtionapua eivätkä ne kuuluneet kunnallisiin huolenai-
heisiin. Vanhainkodit olivat yleensä yksityisten tahojen joillekin erityisryhmille suun-
taamia laitoksia, kuten ruotsinkielisille tai palvelijattarille ja eräille muille ammatti-
ryhmille. Niitä rahoitettiin asukasmaksuilla ja mahdollisesti ylläpitäjän hankkimilla 
lisätuloilla ja saamilla testamenteilla.

Vanhainkotien tarve kasvoi monestakin syystä. Suomalaisten sodan johdosta vai-
keutuneet asumisjärjestelyt, elinkeinorakenteen muutokset ja siihen liittyvä muutto-
liike vaikeuttivat vanhimmasta sukupolvesta huolehtimista. Sama kehitystrendi oli 
myös kansainvälinen, tosin olosuhdemuutosten on havaittu aiheuttavan vasta viipeellä 
ongelmia. Tampereella oli näiden ilmiöiden lisäksi naisia työllistäneen teollisuuden 
johdosta paljon yksinäisiä vanhoja naisia. Kaupunkilähetys oli aloittanut 1920-luvul-
la vanhusten asumiskokeilut ja päätynyt kristillishenkisen naisten vanhainkodin pe-

204 Honkkila 1965, 48−50.
205 Honkkila 1965, 56.
206 Honkkila 1965, 50−51.
207 Hja 8/1961 Yksityiset vanhainkodit. Huhtikuussa 1960 suoritetun tutkimuksen tuloksia; Rauhala 1996, 127.
208 Piirainen 1974, 331, 349−352; Markkola 1986, 129−130; Koskinen 1992b, 53; Anttonen & Sipilä 2000, 64−68.
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rustamiseen saatuaan siihen sopivan tilan. Yhdistystä oli aiemmin pyydetty mukaan 
yömajan jär jes tämiseen vankiloista vapautuville naisille. Vanhainkotihanke nähtiin 
tärkeämmäksi, sillä vapautuville naisille oli jo toimintaa Kaupunkilähetyksessä.

Ahlstedtin perintönä saadussa, vanhainkodin käyttämässä puutalossa Ron gan katu 
8:ssa oli ollut talvisodan aikana yhtä aikaa parisataa sotilasta yö py mäs sä, kun vanhuk-
set olivat evakossa Teiskossa kesäsiirtolan tiloissa ja sukulaisissaan. Ta lo oli ollut pur-
ku-uhan alla jo 1930-luvulla, mutta silloin todettiin purkamisen ja uuden ra ken ta mi sen 
tulevan niin kalliiksi, ettei yhdistyksellä olisi ollut siihen va raa. Osa tontilla ol leista 
rakennuksista kuitenkin purettiin kun nos tus kel vot to mi na, ja niiden tilalle ra kennettiin 
kerrostalo. Vaik  ka Tampereelle saatiin 1950-luvulla li sää vanhainkotipaikkoja, oli 
Kau pun ki lä he tyksen vanhain ko ti niin hyvässä mai neessa, että sinne oli jatkuvasti jo-
noa. Kaupunkilähetyksen suunnitelmissa oli myös ”ukkokoti”, mutta se tarkoitti yö-
majaa tai siitä kehittyneempää miesten asuntolaa. Kau punkilähetys liittyi vuonna 1949 
perustettuun Vanhustyön Keskusliittoon vuon na 1955, jolloin sen jäseninä oli vasta 
lähinnä yksityisiä helsinkiläisiä van hus työtä tekeviä järjestöjä. Tämä toi perspektiiviä 
muualla teh tävään van hustyöhön. Edellisenä vuonna Keskusliitto oli järjestänyt huo-
mat ta vaa nä ky vyyt tä saaneen vanhusten päivän, josta muodostui perinne.  

Vanhainkotia tarkastivat keväällä 1952 sosiaaliministeriön ylitarkastaja Niilo Ko-
tilainen tarkastaja Lauha Topparin kanssa. Rovasti Kotilainen oli saanut ylennyksen 
lastensuojelutarkastajasta ylitarkastajaksi, joten vanhainkoditkin siirtyivät hänen val-
vontaansa. Valtionapua ei silti tullut tuolloin. Vasta vuonna 1958 vanhainkoti sai val-
tionapua. Vuonna 1960 tehdystä selvityksestä ilmeni, että yksityisten vanhainkotien 
asukkaat maksoivat keskimäärin kaksi kolmannesta hoitokuluista. Loput varat tulivat 
yleensä hyväntekeväisyydestä ja joskus jopa valtiolta. Kunnalliskodissa asuneet mak-
soivat vain murto-osan hoitokuluistaan.

Samassa talossa oli alakerran tiloissa toiminut 1930-luvulla Kau pun ki lä he tyk sen 
työtupa. Sota-aikana näihin tiloihin oli tullut vuok ra lai sek si lump pu re pi mö. Sen jäl-
keen sinne sijoitettiin uudelleen perustettu ammatti oppilas koti. Tä mä muut ti uuteen 
Puisto-Emmauksen kivitaloon kesällä 1957, ja van hain koti saattoi kak sin kertaistaa 
hoitopaikkojensa määrän kolmeenkymmeneen. Näin myös to teu tui Ahlstedtin testa-
mentin ajatus talon käyt tä mi ses tä ko ko naan vanhainkotina. Paikkojen kasvusuuntaus 
oli valtakunnallisesti yleinen.

Suunnitteluvaiheessa ideoitiin taloon rakennettavaksi sauna. Am mat ti op pi las-
kodin huoneita yhdistämällä syntyi oleskelu- ja kokoontumistila mahdollisille om-

209 Kaarninen 1986, 88. Koukkuniemen kunnalliskodissa oli vuonna 1950 naisten osuus 72 %:ia, kun valtakunnallinen 
keskiarvo oli 62 %:ia; Koskinen 1992a, 1−6, 11. Modernisaatioteoriasta on myös kiistelty; Kulhia 2009a, 45−46.

210 KA SosM Köyhäinhoitotoimisto Ee 32 III piirin huoltotoimentarkastaja Jaakko Päivärinta, Tampere 19.4.1941; TKLA 
TKL jtk 23.2.1937 § 3; TKLA TKL jtk 7.7.1940 § 7; TKLA TKL jtk 30.5.1950 § 8 ”Ukkokoti”; TKLA TKL vanhojen 
kodin tmk 25.5.1940 § 2 ja 3.3.1953 § 4. Johtokunta teki laajentamisaloitteen pääjohtokunnalle; Järventie 1959, 
134–135; Pitkänen 1999, 30, 66, 144; Vilkuna 2007, 54. Hämeenlinnan Sisälähetys perusti vuonna 1958 Ukkilan 
miesten vanhainkodiksi.

211 TKLA TKL jtk 25.4.1952; TKLA TKL vanhojen kodin tmk 4.5.1958 § 4; Kohonen 1953, 339; Rauhala 1996, 133.
212 Katso liite1; TKLA TKL jtk 17.3.1948 § 4, jtk18.5.1956 § 2; TKLA TKL vanhojen kodin tmk 2.5.1956 § 7. Teknikko 

Leo Sirén teki johtajattaren kanssa huonesuunnitelmat. TKL vk 1940; Rauhala 1996, 132.  
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peluseuroille ja muille ryhmille. Vanhainkodin johtaja Saimi Retulainen käyt ti tal-
vilomansa tutustumalla Tanskassa Kööpenhaminan vanhainkoteihin saa dak seen uu-
sia ideoita. Muutospiirustukset piti lähettää vielä so si aali mi nis te riöön ja maistraatille 
lausunnolle ennen töiden aloittamista. Huo neen vuok ra lau ta kun ta oli piirustukset jo 
hyväksynyt.

Kor jaukset voitiin aloittaa 12.8.1957. Tässä vaiheessa kustannusarvio oli noin 
miljoona silloista markkaa. Tampereen kaupunginvaltuusto myönsikin tuon summan 
remonttiin todeten Kaupunkilähetyksen vanhainkotia hoidetun kii tet tä väl lä tavalla. 
Johtaja Retulainen oli saamassa re mon toidun ja edellistä isomman asunnon van hain-
ko din yhteydestä. Aiempi johtajan asunto oli ollut vain erillinen huone, jo ka oli va rat-
tu hänelle kodiksi. Tässä vai hees sa otettiin vanhainkotiin asumaan myös yh dis tyk sen 
kun nia jä seneksi edellisenä vuon na valittu 95-vuotias rouva So fia Back man, joka oli 
ollut K.O. Fontellin uskollisia py häkoulunopettajia jo 1880-lu vulla. Van hainkotiin oli 
jatkuvasti pitkä jono halukkaita muuttajia. Asukkaiksi otettiin ikään kuin hyvästä elä-
mästä palkittavia naisia. Tämä oli eräs tulkinta aineellisessa ja hengellisessä hädässä 
olevien auttamisesta.

Juh lal liset vihkiäiset maaliskuussa 1958 toimitti tuo mio ro vastiksi siirtynyt Kau-
punkilähetyksen johtokunnan jäsen Os kar Paar ma. Aa mu lehti nosti hänen juhlapuheen-
sa teeman uu tis ot si kok si: ”Kristinuskon tar koi tuk se na on tehdä ihmiset onnellisiksi”. 
Tam pereen huoltolautakunta lah joitti ryijyn. Van hain kodin ehkä erikoisimmasta lah ja-
pa ketista paljastui asuk kai den suu reksi rie muk si kaksi elävää lau lu pa pu kai jaa. Aiem-
min lahjoitusesineitä oli ker ty nyt yli 100 000 markalla. Summa oli si käli huo mattava, 
et tä so siaali mi nis te riön vanhain ko dille myöntämä valtionapu vuo del le 1958 oli vain 
336 000 mark kaa.

Jouluksi saatiin taas yksityisiltä ihmisiltä 40 000 markkaa lahjoituksina sekä run-
saasti tavaralahjoja, varsinkin yksityisiltä ihmisiltä. Liki kymmenen yritystä teki vuo-
sittain joululahjoituksia vanhainkodille. Näin jatkettiin van hus ten huol toa aiemmin 
jo tuhoon tuomitussa puutalossa lähimmäisenrakkauden ja orastavan so siaalivaltion 
kannattelemina. Kristillissosiaalisten vanhainkotien tavoitteena ei ollut evankelioida 
asukkaitaan, vaan hoitaa tunnetusti uskovaisiksi tunnettuja vanhuksia. Kaupunkilähe-
tyksen vanhainkodin johtokunta tulkitsi laitokseensa pääsemisen ja siellä asumisen 
ikään kuin palkinnoksi kunnialliselle vanhukselle.

Kunnallis- ja vanhainkotien asiakaspaikkojen kasvu kolmanneksella 1950-luvulla 
kasvatti henkilökunnan määrän kaksinkertaiseksi. Vuonna 1960 niiden henkilökun-
ta oli noin 49 % sosiaalialan henkilökunnasta. Orastavan hyvinvointivaltioprojektin 
työllistävä vaikutus alkoi vahvasti vanhusten hoidosta. Valtiovalta oli havahtunut sii-
hen, että laitos ei ollut ainoa ratkaisu ikään tyneiden asumisongelmiin. Monelle riittäisi 
asunto, johon olisi helppo kulkea ja sen läheisyydessä tai sen yhteydessä olisi saatavil-

213 TaKA kh C I:155 9.10.1957 § 703; TKLA TKL vanhojen kodin tmk 7.2.1957 § 5 ja 23.5.1957 § 3- 4.
214 TKLA TKL vanhojen kodin tmk 13.11.1947 § 1. Hoitopaikan sai ”tunnettu tamperelainen seurakuntavanhus”. TKLA 

TKL vanhojen kodin tmk 17.10.1957 § 3, § 4, § 6; TKL vk 1959. Sofia Backman eli 12.8.1862 – 31.7.1959.
215 TKLA TKL vanhojen kodin tmk 23.1.1958 § 4, § 9; 4.6.1958 § 4, § 8; Järventie 1959, 136.
216 TKLA TKL vanhojen kodin tmk 8.1.1954 § 5; TKLA TKL vanhojen kodin tmk 30.1.1959 § 2.
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la riittävästi tarvittavia palveluita, kuten sairaan- tai kodinhoitoapua tai ateriapalvelui-
ta.  

Saaduista tiedoista ilmestyi raportti seuraavana vuonna. Siitä ilmeni, että vanhuk-
sille rakennettuja taloja oli 54. Niissä oli 1 523 asuntoa, joista valtaosa oli yksiöitä. 
Tämä näyttäytyi kansantaloudellisesti kevyempänä ja ehkä vanhuksillekin mielek-
käämpänä vaihtoehtona kuin varsinaisten vanhainkotipaikkojen käyttö. Tämän tukena 
oli vanhusten kotipalvelua kehitetty jo 1950-luvun alkupuolelta asti, aluksi järjestöjen 
työnä.

Kaupunkilähetyksen vanhainkotitoiminta poikkesi monesta muusta yksityisestä 
toimijasta aiemmin sen perusteella, että sinne pääsyä ei ollut esimerkiksi ammatillises-
ti rajattu, kuten esimerkiksi diakonissojen vanhainkoti. Yleisvanhainkotina se oli pe-
rustettu 20 vuotta ennen 1950-luvun vanhainkoti-buumia. Vanhainkodin laajeneminen 
johtui suurelta osin ammattioppilaskodin muutosta Hämeenpuistoon. Yleinen vanhus-
ten asumisasiain nouseminen julkisuuteen teki siitä luonnollisesti huomionarvoisen ja 
kansalaisten aktiivisuutta nostattaneen prosessin. Suhteellisesta pienuudestaan huoli-
matta laajennus tuki osaltaan tamperelaisten vanhusten hyvinvoinnin edistämistä.

Sosiaalityön ammatillistuminen ja Kaupunkilähetys3.4.2. 
Sosiaalityössä katsottiin ihmisten jollain tapaa olevan kutsumustyössä ja sellaisilla 
henkilöillä saattoi olla myös kristillinen elämänkatsomus. Ruotsissakin sosiaalityössä 
oli vielä 1940–50-lukujen taitteessa kristillinen eetos esillä. Pappeja toimi sosiaali-
huollon viroissa. Suomen Sosiaalihuollon Am  mattiliitto ja vuoroin jokin sen paikallis-
osastoista järjestivät yhdessä kirkon sosiaalitoi mi kunnan kanssa aika ajoin Huoltoväen 
hengelliset päivät. Niillä oli tapahtumien luonteen huomioon ottaen tasokasta oh jel -
maa, kuten piispojen puheenvuoroja.  Toisaalla oli jo noussut kärkevää arvostelua 
pappien asemasta valtiollisessa sosiaalihuollon järjestelmässä: 

--- ja vielä useammin havaita pyrkimystä työkentällä vallitsevan kristillisen hengen mer-
kityksen väheksymistä, vieläpä sen syrjäyttämiseenkin. Tästä syystä tunnen syvästi vir-
kaani liittyvän vastuun. Mutta käsitykseni mukaan virkapaikkani ei ole julistuksen, vaan 
hiljaisen vai  kutuksen paikka. Sen vuoksi en pidä vääränä laskelmointina, jos en tahdo ul-
konaisella esiin  tymiselläni provosoida tarpeetonta vastustusta (Niilo Kotilainen Gulinille 
14.12.1952).

Ylitarkastaja Niilo Kotilainen oli kiusaantunut piispa Gulinin hänelle myöntämästä 
rovastin arvosta, sillä koki viisaammaksi häivyttää pappistaustansa. Tämän pappeus 
tuli julkisuuteen jälleen tittelin myöntämisen yhteydessä.

217 HMA HSPTA Da:1 Piiritarkastajan kiertokirje 24.1.1964 1/1964; Rauhala 1996, 134.
218 Rauhala 1996, 129, 137−139.
219 SvMB 30.8.1949. ”Fasta normer nödvändiga i socialvård” käsitteli sosiaalityön konferenssia; SvMB 19.9.1949 Soci-

alsekr. Einar Rimmerfors: Kristligt sociala problem i brännpunkten; Hja 15–16/1961 Huoltoväen hengelliset päivät 
Kuortaneella.

220 KA EGG kansio 10 Niilo Kotilainen Gulinille 14.12.1952.
221 KA EGG kansio 10 Kotilainen Gulinille 14.12.1952. Kotilainen olisi kieltäytynyt näistä syistä rovastin arvosta, jos 

olisi tiennyt etukäteen tittelistä. 
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Ruotsissa vanhainkotien johtajien koulutus oli kasvanut kolmivuotiseksi ja terve-
ydenhoidollinen opetusaines oli tullut yhä tärkeämmäksi. Samaan aikaan ruotsalaiset 
vanhainkotien johtajat, samoin kuin lastentarhanopettajat ja sosiaalityöntekijätkin, 
alkoivat kiinnostua ammatillisesta edunvalvonnasta ja vanhainkotien johtajista tuli 
kunnallisalan ammattijärjestön (SKTF) kolmanneksi suurin jäsenryhmä. He alkoivat 
protestoida itsensäuhraavaa kutsumusajattelua vastaan ja saavuttivat työajan säänte-
lyn, ennakoitavan eläkkeen ja palkantarkistuksia.

Sosiaalityön ammatillistuminen merkitsi tieteellisen näkökulman vahvistumista. 
Se merkitsi myös järjestelmän ammatillista differentioitumista eli ammatillinen eri-
tyisosaaminen ja menetelmällisyys johtivat ammatti- ja koulutusnimikkeiden kasvuun. 
Vanhuspolitiikalle on ollut tunnusomaista jatkuva ammatillistuminen. Lastensuojelu-
työssä kuten monella muullakin sosiaalityön saralla tämä johti myös palkkatason ja 
siten kustannusten nousuun. Tämä aiheutti muutenkin yhteiskunnallistuvassa laito-
shuollossa taloudellisia vaikeuksia yksityisten laitosten ylläpidossa. Tällä yksityisten 
laitosten toimintalinjalla oli silti arvovaltaisia puolestapuhujia vielä 1950-luvulla.

Lastensuojelusta vuonna 1956 yhteiskuntatieteiden tohtoriksi väitellyt Reino Salo 
arveli ”köyhäinhoitorasitusnäkemyksen” johtavan kunnissa vain minimivaatimuksien 
täyttämiseen. Tällöin myös katsottaisiin, mistä saa eniten valtiolta avustuksia ja työ 
ohjautuisi tämän mukaan. Saloa huoletti myös poliittisin perustein koottu lautakunta, 
koska jäseniltä puuttui usein riittävä alan tietämys ja lisäksi nämä saattoivat jatkaa 
vanhaa hallinto- ja rangaistuslinjaa sosiaalityössä. Hänen mielestään oli syytä hylätä 
korulauseiksi katsomansa ”kutsumustyö” ja ”sosiaalinen mieli”, sillä vain tutkimustyö 
toisi kehitystä lastensuojelu- ja muuhun sosiaalityöhön. Myös case work eli ”henkilö-
kohtainen menettely” oli hänen mielestään huteralla tutkimuspohjalla, sillä tuloksista 
ei ollut varmaa tietoa.

Kaupunkilähetyksen vanhainkodista huolehti 1930-luvun alussa neidiksi esitelty 
Lyydia Helander ja työtä johti naistoimikunta, joka koostui yhdistyksen diakonissois-
ta, pääjohtokunnan naisjäsenistä, muutamista neideistä ja papinrouvista. Helander itse 
oli jo suunnittelu vaiheessa naistoimikunnan jäsen. Asukkaat olivat melko omatoi-
misia, joten erityistä ammatti osaa mista ei tämänkaltaisissa vanhainkodeissa tarvittu. 
Kaupunkilähetyksen vanhainkodin johtamiseen ja yllä pitoon tarvittiin tuos sa vaihees-
sa vain riittävä järjestelykyky.

Vanhainkotia johti vuosina 1937−1946 diakonissa Eeva Pikkarainen. Hänen toi-
menkuvaansa kuului myös osa-aikainen avustustyö. Pikkaraisen jälkeen vanhainkodin 
johtoon kaavailtiin yhdistykseltä kaupungin haltuun siirtyvän lastenseimen ja pienten-
lastenkodin johtajaa diakonissa Anna Joenniemeä, mutta hän päätti siirtyä seurakun-

222 Trydegård 2000a.
223 Koskinen 1992a, 1; Hämäläinen 2007, 302, 306−307.
224 Salo 1956, 23–25; Myös Lastensuojelun Keskusliiton toiminnanjohtaja Ahti Hailuoto arvosteli kuntien sosiaalihallin-

toa väljästi tulkittavista laeista, vanhakantaisuudesta ja politisoitumisesta kts. Lapsi ja Nuoriso 12/1956, 10, 32−33; 
Mäntysaari & Pösö 2005, 386−387, 389. Tutkijat ovat kaivanneet sosiaalityön tutkimukseen Reino Salon käsittelyä 
enemmän. Salon kannanotot sosiaalitoimen luottamusmiesjärjestelmästä ovat edelleen ajankohtainen ja polttava kysy-
mys.

225 Kulhia 2009a, 45−46.
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tatyöhön. Julkisen haun kautta tuli 20 hakijaa, joista valittiin neiti Saimi Retulainen. 
Hän oli aiemmin työskennellyt Suomen NNKY:n Liitossa ja Helsingin Kaupunkilähe-
tyksessä. Hän jäi eläkkeelle vuonna 1961, jolloin tapausta juhlistettiin Sosiaalihuollon 
Keskusliiton kultaisella ansiomerkillä ja jutulla Huoltaja-lehteen.

Vanhainkodin keittiön henkilökunta vaihtui usein. Vuonna 1956 saatiin aiempien, 
kouluttamattomien henkilöiden tilalle Tampereen Talouskoulun käyneitä keittäjiä. Kun 
johtajalle maksettiin vuoden 1956 lopulla 33 185 markkaa kuukaudessa, sai keittäjä 
22 065 markkaa ja siivooja 18 270 markkaa. Seuraavana vuonna jouduttiin palkka-
perusteita muuttamaan siten, että aiemmin palkkaan sisältyneet sunnuntaikorvaukset 
laskettiin erillisinä ja siten samalla kyettiin säätelemään sunnuntaityön aiheuttamia 
kuluja. Valtion palkkaluokkiin vuonna 1957 sidottuina johtaja sai pl 13, keittäjä pl 7 ja 
laitosapulaiset pl 3. Ruuasta ja asuntoedusta perittiin luontaisedun arvo, paitsi johtaja 
sai asunnon rahapalkan lisäksi.

Tampereen kaupungin Koukkuniemen kunnalliskodissa oli 1950-luvulle tultaessa 
yli 61-vuotiaitten asukkaiden osuus noussut yli 60 prosenttiin, sen oltua vielä 1920-lu-
vun alussa alle 35 %:ia. Valtakunnallisesti kunnalliskodeissa yli 61-vuotiaiden osuus 
oli 53 %:ia vuonna 1950. Vanhuus oli kuitenkin Koukkuniemeen joutumisen syynä 
vain 30 %:lla, joten sairauksien ja tapaturmien johdosta (58 %) tulleet jäivät sinne 
vanhenemaan. Tämä johti sairaanhoidollisen osaamisen kasvavaan tarpeeseen.

Vuonna 1946 useissa laitoksissa jouduttiin siirtymään kahdeksan tunnin työaika-
lain piiriin. Tampereen Koukkuniemen kunnalliskodissa henkilökunnan määrä alkoi 
kasvaa voimakkaasti 1950-luvulla. Tämä johtui osittain siitä, että aiemmin kunnallis-
kodin asukkaat olivat huolehtineet monista tukitehtävistä, kuten siivoamisesta, ruuan-
jakelusta, puhelinkeskuksen hoidosta ja postinjakelusta. Takahuhdin kunnalliskotiin 
piti hankkia perunankuorimakone vuonna 1952, sillä asukkaista ei ollut enää perunan-
kuorijoiksi. Ammatillistumisesta ja sukupuolittumisesta kertovat myös henkilökun-
nan asumisratkaisut Koukkuniemessä. Siellä oli vain muutama perheasunto, ja nekin 
miespuolisille työntekijöille. Kun naisvirkailija halusi ottaa asuntoonsa aviomiehensä, 
asiasta nousi kohu. Laitoksen johtokunta totesi, että olisi vaarallinen ennakkotapaus 
myöntää perheasunto naispuoliselle työntekijälle. Lyhyen kokeilun jälkeen nainen sai 
kaupunginhallitukselta luvan muuttaa itsekin pois Koukkuniemestä. 1960-luvulla al-
koi yövalvonnan tehostaminen sekä henkilökunnan ja johtajien poismuutto laitoksien 
ulkopuolelle.

Kunnalliskotien ammatillistamisen tukijalkana olivat apuhoitajakoulutuksen saa-
neet työntekijät. Tämän koulutuksen alku oli lääkintöhallituksessa, jonka tuli suunni-

226 TKLA TKL jtk 14.9.1946 § 10. Johtokuntaa ei saatu kesällä kokoon valintaa suorittamaan, joten Joensuu valitsi 
vanhainkodin johtajan keskusteltuaan useiden johtokunnan jäsenten kanssa; TKLA TKL jtk 26.10.1946 § 9; TKLA 
TKL vanhainkodin toimikunnan pöytäkirjat 1938−1959. Diakonissa Selma Valtonen toimi sihteerinä vuoteen 1950 
asti, kodin johtaja oli vain läsnä kokouksissa. Kumpikaan ei ollut toimikunnan jäsen; TKLA TKL jtk 16.10.1959 § 6; 
TKL vk 1937, 1946. Pikkarainen jäi eläkkeelle johtajan tehtävistä; Hja 8/1961 Kultainen ansiomerkki.

227 TKLA TKL vanhojen kodin tmk 31.5.1956 § 2; TKLA TKL vanhojen kodin tmk 24.10.1956 § 3; TKLA TKL vanho-
jen kodin tmk 23.6.1957 § 10; TKLA TKL vanhojen kodin tmk 17.10.1957 § 7.

228 Kaarninen 1986, 87−88.
229 Markkola 1986, 157−159, 161−162.
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tella laitosten henkilökuntamuutoksia. Taustalla olivat sodanaikaiset hyvät kokemuk-
set apusisarista ja lääkintälotista. Apuhoitajakoulutus vakinaistui 1950-luvulla.

Ammattiosaamisen kehittäminen ei kuulunut vain kasvatus- ja hoitotyötä tekeville. 
Hämeen Huoltoväen yhdistys järjesti sosiaaliministeriön ja Sosiaalihuollon Keskuslii-
ton kanssa huoltolaitosten tukitoimintojen henkilökunnalle omat opintopäivät Tampe-
reella syksyllä 1958. Sinne toivottiin osastoapulaisia, keittiöapulaisia, siivoojia ja pe-
sijöitä ja vastaavissa tehtävissä työskenteleviä. Sosiaalihuollon piiritarkastaja kehotti 
asiaa koskevassa kiertokirjeessään varsin painokkaasti sosiaalilautakuntia ja laitoksia 
lähettämään henkilökuntaansa tähän koulutukseen.

Vanhustyön keskusliitto oli lanseerannut Suomeen vanhustenpäivän ja sen mer-
keissä järjestettiin myös opintopäiviä. Vuoden 1959 vanhustenpäivänä toisena järjes-
täjänä oli Tampereen Kaupunkilähetys, joka oli liittynyt etujärjestöön vuonna 1955. 
Varsinainen koulutustoiminta alkoi vuonna 1960. Tämän jälkeen kursseille otettiin 
mukaan yksityisten vanhainkotien johtajien lisäksi myös kunnallisten vanhainkotien 
henkilökuntaa ja luottamushenkilöitä, terveyssisaria ja seurakuntatyössä työskentele-
viä diakonissoja.

Yksi ajan ilmiö oli alkanut keskustelu huoltovelvollisuuden rajaamisesta. Vuonna 
1953 valmistuneen mietinnön pohjalta eduskunta hyväksyi vuonna 1956 huoltoapu-
lain korvaamaan köyhäinhoitolakeja. Alkuperäisessä esityksessä esitettiin luovutta-
vaksi lasten huoltovelvollisuudesta vanhempiaan ja isovan hempiaan kohtaan. Lakiin 
kirjattiin nämä vielä ehdollisina. Lapsenlapset olivat huoltovelvollisia isovanhempiaan 
kohtaan, mikäli olivat olleet vähintään 15 vuotta heidän huollossaan. Suuntaus oli sitä 
kohti, että aiemmin tavanomainen omaisistaan huolehtiminen ammatillistettiin ja yh-
teiskunnallistettiin. Työnantajan huoltovelvollisuus työntekijäänsä kohtaan säilyi suu-
rin piirtein entisellään. Laki edellytti myös, että kunnilla oli joko erillinen vanhainkoti 
tai kunnalliskodissa erillinen osastojako tätä varten. Monet alaan liittyvät uudistuseh-
dotukset oli otettu Ruotsin lainsäädännöstä. Kaupunkilähetyskin joutui kovistelemaan 
vanhusten lapsilta hoitomaksuja, sillä kaikkien eläkkeet eivät riittäneet niihin.  

Kristillissosiaalisessa työssä oli perinteisesti ollut diakonissa laitosten ja toiminto-
jen johdossa ja käytännön johtajana. Kirkkolain diakoniapykälä, joka astui voimaan 
1944, lisäsi diakonissojen kysyntää seurakuntiin. Samaan aikaan sairaan hoitajan päte-
vyyden omaavina heitä hakeutui runsaasti kuntien palveluk siin, sillä diakoniapykälää 
hieman aiemmin säädetty laki kunnallisista terveys sisarista velvoitti myös kuntia palk-
kaamaan sairaanhoitajia.

Diakonissojen asema muuttui myös julkisoikeudellisesti. Emälaitos järjes telmää 
ylläpitäneet diakonissalaitokset, kuten Helsinki ja Viipuri (Lahti) olivat tehneet työso-
pimukset eli välikirjat diakonissojen työpaikoista ja valinneet kuhunkin toimipaikkaan 
parhaaksi katsomansa diakonissan. Lisäksi vaikkapa Kaupunkilähetyksen palveluk-

230 Paasivaara 2002, 84−85.
231 HMA HSPTA Da:1 Piiritarkastajan kiertokirjeitä 30.10.1958.
232 Pitkänen 1999, 106−107, 144.
233 TKLA TKL vanhojen kodin tmk 27.2.1948 § 5; Piirainen 1974, 301, 304, 313−316.
234 Erkamo 1969, 190−191, 209.
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sessa olevan palkasta pidätettiin viidesosa diakonissa laitok sel le mahdollista työkyvyt-
tömyys- ja vanhuusajan hoitoa varten.

Tämä lähti murtumaan lopullisesti, kun hallintoneuvos Eino J. Ahla antoi vuonna 
1949 Helsingin seurakunnille lausunnon, jossa hän rinnasti diakonissan aseman jul-
kisoikeudellisesti pappiin ja kanttoriin. Lisäksi ihmisillä pitäisi olla oikeus itse valita 
asuin- ja työpaikkansa. Diakonissoja ryhdyttiin vähitellen hakemaan virkoihin julki-
sesti kuuluttamalla. Diakonissat järjestäytyivät ammatillisesti perustamalla Sisarliiton 
kesällä 1958, juuri samoihin aikoihin kuin kirkkoon saatiin eläkelaki, johon diakonis-
satkin kuuluivat.

Nämä muutokset johtivat siihen, että kristillissosiaalista työtä tekevissä järjestöissä 
ja seurakunnissa ryhdyttiin esimerkiksi kasvatustehtäviin valitsemaan sosiaalihuolta-
jia, kansakoulunopettajia ja muita kasvattaja-koulutuksen saaneita. Näiden koulutuk-
sessa oli vain varsin ohuelti tai ei ollenkaan teologista tai muuten kristillistä ainesta. 
Tämä puolestaan oli omiaan johtamaan myös kristillisten kasvatusaiheitten vähenemi-
seen itse käytännön työssä.

Kaupunkilähetys toteutti isännänvastuutaan henkilökuntaansa kohden vielä vuon-
na 1949 esimerkiksi siten, että lastenkodin keittäjälle suunniteltiin paikka yhdistyksen 
vanhainkotiin talon kustannuksella. Ennen kuin palkkoja sidottiin ylei siin palkkataulu-
koihin, niin yleistä palkkojen kehitystä seurattiin ja tarvittaessa korotettiin yhdistyksen 
maksamia palkkoja niiden mukaan. Johtajalla on selkeästi kuukauden kesäloma ja hä-
nelle palkattiin sijainen. Yhdistyksen eläkkeellä ol leil le työntekijöille tilattiin vuosit-
tain Kotimaa-lehti.  

Valtionapujen ja muiden vertailukelpoista tietoa tarvitsevien tahojen vuoksi Tam-
pereen Kaupunkilähetys päätti vuonna 1951 sitoa palkkansa valtion palkka luok  kiin. 
Palkkoja ryhdyttiin tarkistamaan vuosittain lokakuun alusta. Tämä voidaan nähdä 
eräänä merkkinä integroitumisesta muun yhteiskunnan kehittyvään so si aalihuollon 
järjestelmään.

Tampereen Kaupunkilähetys oli palkannut ammattioppilaskodin johtajaksi vuonna 
1952 Lauri Rauhalan. Ammatti oppilaskotiin haluttiin johtajaksi erityisesti mieshen-
kilö, joten oli nähty poikien tarve miehen malliin. Edellisen johtajan ainoa titteli oli 
”neiti” ja tätä edellisen ”rouva”. Rauhalalla oli kuitenkin pieni ammatillinen ongelma, 
mikä ei tullut ilmi Kaupunki lähetyksen asiakirjoista. Hän ei ollutkaan ehtinyt valmis-
tua sosiaali huoltajaksi, kun oli jo viimeisenä opintokeväänä mennyt töihin Mannerhei-
min Lastensuojeluliittoon. Hänen puolisonsa Margareta oli valmistunut laitoshuollon 
linjalta sosiaali huoltajaksi, mutta hänet palkattiin miehensä apulaiseksi. Kaupungin 
sosiaalilautakunnalle toimitetuissa toimintakertomuksissa Lauri Rauhalaa nimitettiin 

235 Erkamo 1969, 210−213.
236 Erkamo 1969, 213−214; Salmesvuori 2008, 14−17.
237 Erkamo 1969, 220.
238 TKLA TKL vanhojen kodin tmk 13.11.1947 § 4; TKLA TKL vanhojen kodin tmk 23.11.1949 § 6; TKLA TKL 

vanhojen kodin tmk 25.3.1950 § 2−4: TKLA TKL vanhojen kodin tmk 19.5.1953 § 6; TKLA TKL jtk 7.4.1954 § 7. 
Lastentarhanopettajien palkankorotusta perusteltiin sillä, että kaupunki oli korottanut vastaavia palkkoja; TKLA TKL 
vanhojen kodin tmk 31.5.1954 § 4; TKLA TKL jtk 5.2.1960 § 2.

239 TKLA TKL jtk 26.9.1951 § 3. Oli helpompi pitää palkat suhteessa muiden toimijoiden tasoon.
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sosiaalihuoltajaksi. Todennäköisesti ammattioppilaskodin johtajana hän oli itse laa-
tinut nämä toimintakertomukset. Asia ei ilmeisesti ollut valjennut edes hänen esimie-
helleen toiminnanjohtaja Järventielle, sillä työtodistuksessa hänkin nimitti Rauhalaa 
sosiaalihuoltajaksi. Rauhala oli työnsä ohella seurakunta-aktiivi, sillä hän oli Tuomio-
kirkkoseurakunnan kirkkoneuvoston ja diakoniatoimikunnan jäsen.  

Tiettyä ammatillistumiskehitystä voidaan nähdä siinä, että Rauhalan asuntoasia py-
rittiin hoitamaan mahdollisimman miellyttävästi. Koska hän oli naimisissa, tarvitsi hän 
perheelleen omaa rauhaa ja tilaa. Ammattioppilaskodille uusia tiloja etsittäessä kiin-
nitettiin erityistä huomiota johtajan asuntoasiaan. Aluksi hän asui Nokialla. Samoihin 
aikoihin johtokunta esitti virka-asunnon järjestämistä toiminnanjohtaja, pastori Jär-
ventielle muualta kuin vanhainkodin yhteydestä. Toiminnanjohtajan virka-asunto oli 
ollut 1930-luvulta asti samassa talossa. Asian oli alun perin ottanut esille vanhainkodin 
johtokunta, joka toivoi omalle toiminnalleen lisätilaa.

Kaupunkilähetyksellä näytti olevan halua toimia tasokkaasti ja kansainvälisesti ke-
hityksen kärjessä. Valtionapua saavissa lasten- ja nuorisonhuoltolaitoksissa oli kiusaus 
toimia normien minimivaatimusten mukaisesti, mutta Kaupunkilähetys käytti myös 
omia varojaan kehitystyössään. Ammattioppilaskodin johtaja Lauri Rauhala pääsi 
opintomatkoille Norjaan (1953), Ruotsin poikakoteihin (1958) ja Hollantiin ja Länsi-
Saksaan (1962), aiemmin mainitun Tanskan, Saksan, Sveitsin ja Itävallan vuoden 1955 
opintomatkan lisäksi. Muiden yksityisten tamperelaisten lastensuojelulaitosten henki-
lökunnista eikä kaupungin omienkaan laitosten johtajista havaittu vastaavia opinto-
matkoja.

Vielä 1940-luvun loppupuolella oli ollut perin harvinaista, että lastenkodin johta-
ja olisi mies. Sosiaalihuollon piiritarkastaja otsikoi kiertokirjeensäkin: ”Lastenkotien 
johtajattarille”. Vaikka virallisissa papereissa Lauri Rauhala oli ammattioppilaskodin 
ja sittemmin Hämeenpuiston Poikakodin johtaja, oli hänen vaimonsa kirjannut sosi-
aalihuoltajien matrikkeliin itsensä kyseisten laitosten johtajaksi vuosiksi 1954−1960. 
Kaupungin lastensuojelujohtaja Kaarina Rantanen ja tarkastaja Meri Hämäläinen tar-
kastivat laitoksen loppuvuonna 1954 ja totesivat sen asiallisesti hoidetuksi, joten riip-
pumatta marssijärjestyksestä, toiminta oli mallikasta.

Lauri Rauhalan arvostus näkyi hänen palkkauksessaan, joka oli valtion pl 22, kun 
hänen sosiaalihuoltajatutkinnon suorittaneen vaimonsa palkka oli kaupungin pl 13. 
Lauri Rauhalan palkkaa oltiin korottamassa entisestään kahdella luokalla, mutta sen 
toteutuminen sidottiin siihen, jos korotus saataisiin valtionavun piiriin. Tämä rouva 

240 HMA HSPTA Lastenkodin johtajien vaalit Fab:15. Lauri Rauhala oli opiskellut avohuollon linjalla ja viimeisin opin-
tomerkintä oli 16.3.1951. Rauhala oli ollut vv. 1951–52 Nokian sosiaalilautakunnan jäsen; TKLA TKL jtk 29.5.1952 
§ 8. Johtokunnassa esitettiin toive saada miesjohtaja pojille. Neiti Huttunen oli lähdössä kouluasuntolan hoidon 
kurssille.

241 TKLA TKL jtk 17.12.1952 § 2−3; TKLA TKL 4.3.1953 § 12; TKLA TKL jtk 17.4.1953 § 11; Suometsä 1966, 24−26. 
Lastenkotien henkilökuntien mielestä oman asumisrauhan puute oli suurimpia työn epäkohtia.

242 HMA HSPTA Lastenkodin johtajien vaalit Fab:15; Tampereen k:gin kk 1950−1962.
243 HMA HSPTA Da:1 Piiritarkastajan kiertokirjeitä 11.5.1948 7/1948 ja 10.10.1957 4/1957. Vielä vuonna 1957 piiritar-

kastaja sitkeästi osoitti kiertokirjeensä ”lastenhuoltolaitosten joh ta jattarille”; TKL vk 1954; Sosiaalihuoltajat 1971, 
89.
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Rauhalan pl 13 oli lastenkodin ja vanhainkodin johtajilla, mutta lastentarhanopettajalla 
oli pl 15 ja tarhan johtajalla pl 15 + 10 % johtajalisä, vaikka nämä työskentelivät vain 
arkipäivisin ja vain päiväsaikaan. Lastenkodin ja vanhainkodin johtajat asuivat laitok-
sissaan ja olivat siten tavallaan taukoamatta töissä. Ilmeisesti heidän työtään pidettiin 
enemmän kutsumustyönä ja lastentarhanopettajan työtä ammattilaisuutena. Lastentar-
hanopettajilla oli tietenkin enemmän kysyntää ja saattoivat olla hyvin tietoisia työnsä 
arvosta. Lastenkodin johtajan, joka oli tuolloin diakonissa, palkka nostettiin loppu-
vuonna 1959 valtion pl 15:een vain siitä syystä, että Tampereen seurakunnat olivat 
ryhtyneet maksamaan diakonissoille sellaista palkkaa diakonissojen palkkausuudis-
tuksen yhteydessä.

Kun ammattioppilaskoti jaettiin poikakodiksi ja ammattioppilaskodiksi, niin poi-
kakodin henkilökunnan palkat piti kokonaisuudessaan siirtää valtion palkkaluokkiin. 
Tämä järjestely oli yhtenä ehtona jotta laitokselle saataisiin 50 % valtionapu. Sosiaali-
ministeriöllä oli eri työtehtäviä varten esittää tietyt valtion palkkaluokat.

Seurakuntadiakonia perinteisessä merkityksessään tuli päätökseen Tampereen 
Kau pun ki lä hetyksen toimintana marraskuun alussa 1952, jolloin viimeinenkin avo -
huol to toi minnassa ollut diakonissa Maiju Urtti siirtyi seurakuntien pal ve luk seen. Hä-
nen sijoituskorttinsa mukaan tehtävässä ”Stadsmission i Tam mer fors Centrum av sta-
den” oli aloittanut Olga Saraja (Blom) jo 1.10.1908, ja sisar Mai ju oli ollut kah deksas 
diakonissa sillä paikalla. Vielä vuodenvaihteessa 1952–1953 yritettiin saa da diakonis-
saa muun muassa Sisälähetysseuran kautta, sillä Helsingin Dia ko nis salaitoksella ei 
ollut osoittaa diakonissaa. Pari vuotta aiemmin oli Urtin edeltäjä diakonissa Sirkka 
Summanen hakeutunut terveyssisarkursseille ja tuolloin oli yritetty saada HDL:lta so-
siaaliseen työhön suuntautunut diakonissa.

Tästä eteenpäin varsinaista avohuoltoa eri muodoissaan hoiti lähinnä toi min nan-
johtaja, tosin muutkin työntekijät omiin tehtäviinsä liittyen jakoivat erilaisia avus tuksia. 
Ompeluseurat tuottivat pääasiassa tuloja yleiskuluihin ja ni mik ko lai tos tensa hyväksi. 
Julia Raevuori jatkoi ompeluseurojen huoltorengastoimintaa va paa ehtoistyöntekijänä 
yksittäisten, monivuotisten avustusprojektien hyväksi.

Vuonna 1957 Tampereen Kaupunkilähetyksestä jäi eläkkeelle diako nissa Selma 
Valtonen, joka oli tullut yhdistyksen palvelukseen vuonna 1915 (kuva 2). Hän oli teh-
nyt niin avohuoltoa kuin johtanut osittain itse perustamaansa lasten kotia. Hänen tilal-
leen palkattiin vielä diakonissa, sisar Vieno Aho, joka keskittyi lastenkodin johtami-
seen. Helsingin Kaupunkilähetyksen (HKL) avohuollon diakonissojen määrä puolittui 

244 TKLA TKL jtk 16.10.1959 Palkka- ja luontaisetuliite, § 9; TKLA TKL jtk 5.2.1960 § 4.
245 TKLA TKL jtk 18.3.1960 § 11−12; TKLA TKL jtk 13.5.1960 § 5.
246 KA HDL Ba 8 Kortisto sisarista ja seurakunnista e) Stadsmission i Tammerfors 1908 Centrum av staden; TKLA TKL 

jtk 13.12.1950 § 5; TKLA TKL jtk 19.3.1951 § 7. Summanen lähti, eikä HDL voinut osoittaa heti seuraavaa.; TKLA 
TKL jtk 15.10.1952 § 6, § 16. Maiju Urtti siirtyi Tampereen Viinikan seurakuntaan; TKLA TKL jtk 17.12.1952 § 2; 
TKLA TKL jtk 16.1.1953 § 2, § 4; TKLA TKL jtk 6.2.1953 § 3; TKLA TKL jtk 4.3.1953 § 11. Pieksämäen laitoksen 
käyneitä oli hakijoina loppuvuonna 1952, ketään ei enää saatu tähän tehtävään. Asunto annettiin vahtimestarille; TKL 
vk 1952. Tuomio kirkko seura kun nal la oli tulossa suuri jako pienemmiksi seurakunniksi vuodesta 1953 ja diakonissa-
pula oli tie dos sa; Pyykkö 2004, 120–124; Ryökäs 2006, 141–142; Salmesvuori 2008, 12–13.

247 TKL vk 1953.
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1950-luvulle tultaessa. Vuonna 1957 Turun Kaupunkilähetyksestä jäi eläkkeelle vii-
meinen avohuollossa työskennellyt diakonissa. Tuolloin kaikilla Turun seurakunnilla 
oli jo omat diakonissansa ja yhteiset johtoelimet diakoniaa varten.

1950-luku oli Kaupunkilähetyksien diakoniatyössä laitosdiakonian vahvistumisen 
aikaa. HKL aloitti vuonna 1949 oman vanhainkodin. Vuonna 1959 Turun Kaupun-
kilähetyksen lippulaivaksi oli kohonnut uudenaikainen, 108 vanhuksille tarkoitettua 
asuntoa käsittävä vanhainkoti Betania. Sen johtajaksi tuli fil. maist., dia konissa Vie-
no Heinonen. Hänen lisäkseen siellä työskenteli sairaanhoitajana diakonissa, keittiö-
henkilökuntaa ja kerroshoitajattaria sekä talonmies ja emäntä.

Kuva 2. Selma Valtosen läksiäisjuhla Puisto-Emmauksessa. Oikealta Lauri Rauhala, Selma 
Valtonen ja Martti Järventie. Kuva Senja Vahtolan kokoelmasta.

Toisaalta voidaan nähdä kirkollisen diakonissakoulutuksen rinnalle tulevan sekulaarin 
koulutuksen tuomaa eriytynyttä ammattilaisuutta. Lastenkotien henkilökuntaa koulut-
tava Kasvattajaopisto oli Sisälähetysseuran käsissä, mutta sen tehtävänä oli antaa päte-
vyys nimenomaan kunnalliseen virkaan. Alun perin valtio olisi halunnut diakonissoja 
töihin yleisiin lastenkoteihin, mutta Sisälähetysseura katsoi diakonissoja tarvittavan 
muissa tehtävissä ja lastenkoteja varten perustettiin erillinen koulutuslaitos, Kasvat-
tajaopisto. Vaikka oppilaitoksessa pidettiin yllä kirkollis-uskonnollista henkeä, siellä 
saattoi opiskella toisenkinlaisen vakaumuksen omanneet henkilöt. Valmistuneet saivat 
tietyin edellytyksin myös alakansakoulun opettajan pätevyyden.

Kaupunkilähetyksellä ja diakonissoilla oli vielä vuonna jonkinlaista lukkarinrak-
kautta, sillä Oulun Diakonissalaitoksen vanhemman vuosikurssin sisaroppilaat tekivät 
tutustumismatkan Kaupunkilähetyksen kaikkiin toimipisteisiin. Kaupunkilähetyksen 

248 HKL vk:t 1945−1962. Helsingissä avustettavien määrä laski 1950-luvun puoleenväliin asti, mutta lähti sitten nou-
suun; TKL vk 1957; TuKL vk:t 1957 ja 1959; Lampi 1963, 44−45. Turun Kaupunkilähetyksessä viimeiset avohuollon 
diakonissat jäivät pois 1947 (seurakuntaan) ja 1957 (eläkkeelle); Myllykylä 2007, 61.

249 HKL vk:t 1949; TuKL 1959; Myllykylä 2007, 61.
250 Karppinen 2006, 103−106, 157.
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vuonna 1951 aloittaneen lastentarhan johtajaksi tuli luonnollisesti koulutettu lastentar-
hanopettaja. Lastentarhan säännöissä tuli sosiaaliministeriön vaatimuksesta olla mai-
ninta myös eläkejärjestelyistä.

Helsingin Kaupunkilähetyksessä oli vuosina 1948−50 lastenkodin johtajatar vaih-
tunut diakonissasta kasvattajakoulutuksen saaneeksi henkilöksi. Samoin lastenhuolto-
lan eli päiväkodin johtaja valmistui vuonna 1952 kasvattajaksi, esiinnyttyään aiemmin 
tittelillä neiti. Tyttötyössä avustaneet olivat melko koulutettuja, kuten ylioppilaita, 
lastentarhanopettajia ja muita opettajia. Poikatyössä oli mukana useita teologian yli-
oppilaita.

Samoin Helsingin Kaupunkilähetyksen vanhainkodin johtaja vaihtui vuonna 1954 
diakonissasta kotitalousteknikoksi. Seuraavana vuonna lapsi- ja nuorisotyöntekijäksi 
vaihtui sosionomi-nuorisonohjaaja, jolla oli siis mitä täsmällisin ammattikoulutus tä-
hän tehtävään. Vanhainkoti sai parin vuoden kuluttua johtajakseen laitoshuollon kou-
lutuslinjan tutkinnon suorittaneen sosiaalihuoltajan. Tämä tutkinto tuotti vaadittavan 
pätevyyden valtionavun piirissä olevien laitosten johtajaksi, tosin muitakin koulutuk-
sia ja perusteita oli olemassa.

Kun Tampereen Kaupunkilähetys päätyi perustamaan kehitysvammaisille Työko-
din, johtajan kaavailtiin olevan joko miesopettajan tai sosiaalihuoltajan. Hakijoista 
moni olikin juuri tuollaisia ja heidän lisäkseen hakijoissa oli useita teknikoita. Tuo-
tannollisen toiminnan johtajalle tuli maksaa kunnon palkkaa, samoin työnohjaajille. 
Johtajalle päädyttiin maksamaan kaupungin pl 26:aa, joka oli vieläkin enemmän kuin 
Lauri Rauhalalle, joka oli kellon ympäri Poikakodin johtaja. Työnohjaajalle, joka oli 
teknikko, maksettiin samoin parempaa palkkaa, kaupungin pl 20:aa, kuin sosiaalihuol-
taja Marketta Rauhalalle, joka oli miehensä kanssa Poikakodissa töissä. Rouva Rau-
halan työstä maksettiin kuitenkin jo sunnuntaityökorvaukset. Kyseisenä vuonna 1960 
Kaupunkilähetys laati henkilökunnalleen vi ran haltijain virkasäännön, mikä oli selvää 
ammatillistumista ja irtaantumista kutsumustyöajattelusta. Laitokset huolehtivat omat 
palkanmaksunsa ja muunkin taloushallintonsa.

Kaupunkilähetyksen teologian ammatillistuminen oli vähäisempää. Kaupunkilä-
hetystyö oli matalakirkollista, eivätkä korkealentoiset teologiset pohdiskelut olleet 
siten tarpeellisia. Yhteistyötä oli tehty myös vapaiden suuntien ulkomaisten maallik-
kosaarnaajien kanssa, sekä oli oltu mukana tekemässä yhteiskristillistä katulähetystä. 
Vaikka johtajana sekä Helsingissä että Tampereella oli pappi, niin varsinkin Tampe-
reella hankittiin teo logista osaamista vaativaan julistustyöhön tarkoituksellisesti maal-
likko. Toisaalta pastori Järventielle myönnettiin kuukauden palkallinen loma Lähi-
idän opinto  matkaa varten. Näin Raamattu sai ehkä lisää väriä ja elävyyttä Järventien 
julistustyössä. Samoin hänelle oli myönnetty oikeus työajallakin kirjoittaa pappien 

251 TKLA TKL jtk 9.1.1951 § 2 ja 4; TKLA TKL jtk 2.9.1960 § 3.
252 HKL vk:t 1949−1953.
253 HKL vk:t 1954−1957; Sosiaalihuoltajat 1971, 9, 83. Helga Olkinuora (s.1928) oli valmistunut vuonna 1955 laito-

shuollon linjalta sosiaalihuoltajaksi.
254 TKLA TKL jtk 13.5.1960 § 9; TKLA TKL jtk 2.6.1960 § 4, § 6, § 8; TKLA TKL jtk 2.9.1960 § 5; Senja Vahtolan 

haastattelu 16.6.2009.
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ammatillisen etenemisen kannalta olennaista pastoraalitutkielmaa, joka tosin käsitteli 
Kaupunkilähetyksen historiaa. Tämä oli osaltaan myös osoitus Kaupunki lähetyksen 
tavasta pitää huolta työntekijöiden ammatillisesta kehittymisestä. Tämänkaltainen 
työnantajapolitiikka ei ollut tiettävästi kovin yleistä tuohon aikaan.

 Vielä 1960-luvulla oli yleistä, että kunnat käyttivät veroäyrin alhaisena pitämi-
seksi sosiaalihuollon hoito- ja palvelutasoa matalana palkkaamalla epäpäteviä ja pe-
rustamalla vain minimivaatimuksien mukaisia virkoja ja toimia. Laitosten henkilö-
kuntaa piti kuitenkin säädösten vuoksi kasvattaa.  Kaupunkilähetys pyrki saamaan 
hyvin koulutettua henkilökuntaa, jolle tarjottiin mahdollisuuksia jatko-opintoihin ja 
opintomatkoihin. Perusasenteessa saattoi olla sellaisiakin eroavaisuuksia, että julkis-
hallinnossa päättäjät kokivat olevansa erityisesti markan vartijoita, kun taas Kaupun-
kilähetyksessä sen toiminta-ajatu ksesta johtaen pyrittiin tekemään mahdollisimman 
taitavasti ja mahdollisimman paljon hyvää ihmisille.

Aseveliakseli ja Kaupunkilähetys toistensa tukena3.4.3. 

Kaupunkilähetys luonnehti 1950-luvulla itseään ”va paa ehtoiseen tukeen” pe rus tuvaksi 
järjestöksi. Se tahtoi yhteistoiminnassa seurakuntien ja kaupungin vas taa vien huolto-
elimien kanssa olla poistamassa sitä hätää, mitä suu ressa teol li suus kau pungissa ilmeni. 
Yhdistyksen sääntöjen mukaan sen toiminnan tar koitus ja si tou tuminen luterilaiseen 
kirkkoon ilmaistiin seuraavasti: 

Jumalan sanan pe rus tuk sella sekä liittyen Suomen evan kelisluterilaisen kirkon tun nus tuk-
seen, kirk  ko  lakiin ja järjestykseen työs ken nel lä hengellisen ja aineellisen hä dän pois ta mi-
sek si Tam pe reen kaupungin väes tön keskuudessa.

Yhdistys pysytteli poliittisesti aseveliakselin pääryhmien, Kokoomuksen ja sosi-
ali demokraattien välissä ja tämän ilmauksena se julkaisi ilmoituksensa niin sosi-
ali demokraattisessa Kansan Lehdessä kuin porva ril lisessa Aamulehdessä. Vaikka 
ilmoi tuskustannukset aiheuttivat yhdis tykselle huomattavia menoja, sellai sissa kin 
tilan teessa pitäydyttiin tietoisesti molempien lehtien ilmoituspolitiikassa.

Tampereen piispa Eelis Gulin oli kuunnellut vasemmistokristittyjen kritiikkiä kirk-
koa kohtaan siitä, että se leimautui kokoomus- ja maalaisliittolaiseksi. Molem  milla 
puolueilla oli useita pappeja kansanedustajina sekä kunnallisissa luottamus tehtävissä. 
Gulin itse nautti arvostusta poliitikkojen keskuudessa. Pitkäaikainen kansanedustaja 
Alpo Lumme oli todennut, että Gulinin puhuessa eduskunnan avajaisjumalanpalve-
luksessa kansanedustajia on enemmän kuulijoina kuin muiden piispojen vuoroilla. 

255 TKLA TKL jtk 6.2.1952 § 6. Tarkoitus oli palkata evankelioimis- ja katulähetystyöhön henkilö yhdessä Tampereen 
seurakuntien kanssa. Samalla piti perustaa yömaja; TKLA TKL jtk 27.5.1953 § 6; TKLA TKL jtk 7.11.1953 § 8; 
TKLA TKL jtk 24.9.1954 § 10; Järventie 1959.

256 Paasivaara 2002, 83−84.
257 TKL vk 1944, 1952, 1953, 1954.
258 TKLA TKL jtk 19.12.1946 § 3.
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Tampereella oli useita kokoomuslaisia pappeja, muttei julkisesti esimerkiksi sosialide-
mokraatteja vielä 1950-luvun alussa. Elo-syyskuun taitteessa 1955 Tukholman piispa 
Manfred Björkquist osallistui Suomessa juristien ja teologien kokoukseen ja lehtihaas-
tattelussa kehotti pappeja ja kristittyjä osallistumaan kaikkien puolueiden toimintaan. 
Sosiaalipastori Onni Honkkila keskusteli ongelmas taan myös Erkki Niinivaaran ja 
Toivo I. Palon kanssa: 

Olen todella vaikean pulman edessä, jota en katso voivani suoralta kädeltä ratkaista.Pari 
päi vää sitten soitti eräs, aikaisemmisssa yhteisissä neuvottelu tilai suuksissa tutuksi tullut sos 
demien pieniä pamppuja täällä ja tiedustelisi luot tamuksellisesti, voisinko ryhtyä heikä läis-
ten presidentin valitsija mieheksi, ehdolle, kuten ymmärrät. Oli tietysti imartelevaa, että täl-
lai nen luottamuksenosoitus tuli. -- Pappien pitäisi nyt vaistota työkansan syvimpiä tuntoja. 
Meillä on uskonnon vapaus. Meillä on täällä jo yli 11 000 hengen kirkosta eronneitten seu-
rakuntakin. Ehkäpä pappi, joka tässä tilanteessa astuisi kirkon asennetta vastaan, voisi tulla 
erittäin lähelle työkansaa. --- Tässä nyt seison, enkä muuta voi. Kyselen, onko tässä kiusaus, 
joka lupaa menestystä, mahtia, mai netta, vai onko tässä tie, jota olisi kaikesta huolimatta 
käytävä, ei itsensä vuoksi, vaan tämän kirkosta vieraantuneen työkansan vuoksi. Tiedän, 
että monesta suusta täällä pääsisi heti riemuhuuto: ”sitähän minä sanoin, siksi on liehitelty 
sinnepäin!”. (Honkkila Niinivaaralle presidentin valitsijamiesehdokkuudesta 8.9.1955)

Erityisen lisäongelman muodosti se, että SDP:n presidenttiehdokas Fagerholm oli 
eronnut evankelis-luterilaisesta kirkosta. Honkkila meni muutaman sosialidemokraa-
tin kanssa keskustelemaan Gulinin kanssa siitä, että työväestä tuntuu pahalta, kun kir-
konmiehet taistelevat niin kiihkeästi työväen presidentti ehdokasta vastaan julkisesti. 
Honkkilan ehdokkuutta ei otettu esille. Gulin toisti heille tunnuksensa: ”papit pois 
politiikasta”. Gulin lupasi hillitä pappien intoilua seuraavassa kiertokir jeessään. Toi-
saalla hän kuitenkin yllytti sosialidemokraattisen maa ilman kat so muk sensa toistaiseksi 
piilossa pitänyttä Honkkilaa antautumaan politiikkaan:

Keräsin kontrahtikokouksen jälkeen (pappis)veljiä ja puhuin tilanteesta sekä esitin pyynnön, 
ettei kukaan lähtisi nyt porvareittenkaan puolelle. P. Viljanen, joka oli läsnä, vähän tuohtui 
pyynnöstä --- että hän tulee kyllä ryntäämään Rocinantellaan kommunismin tuulimyllyjä 
vastaan. Silloin veljet alkoivat sanoa minulle, sinun on sitten mentävä toiselle puolelle. Me-
nin Herra E.G:n luo piispalaan, selitin tilanteen ja hän sanoi: “sinun on mentävä”. Tämän 
jälkeen ilmoitin Eino Loikkaselle, että tulen. --- Tänään näyteltiin sitten jälkinäytös. Oli 
papiston veljespiiri, jossa haasteltiin papeista ja politiikastakin. Sain ensimmäisen puheen-
vuoron, jossa selostelin vähän syitä tähän ratkaisuun. Piispa puolestaan selvitti, miksi hän 
minua käski. (Honkkila Toivo I. Palolle ja Erkki Niinivaaralle 14.5.1956)

Samoin Niinivaara kannusti Honkkilaa hengessä kunnallispolitiikkaan, vaikka ei pitä-
nyt sitä itselleen luontevana ratkaisuna. Niinivaara ei pitänyt viisaana liiallista nojau-
tumista SDP:een, sillä se voisi toisaalla loitontaa kommunisteja kirkosta. Tampereen 
sosialidemokraateille Honkkilan mukaantulo kunnallispolitiikkaan oli tärkeää ja he ko-

259 KA EGG kansio 12 Alpo Lumme Gulinille 26.7.1951 ja 14.12.1952; KA ENK kansio 3 Honkkila Niinivaaralle 
8.9.1955; KA ENK kansio 8 Niinivaara Honkkilalle 10.9.1955. Niinivaaran poh din tojen tulos oli lähes sanasta sanaan 
sama kuin Björkquistin lausunto; Kmaa 27.4.1945 Kuka Tampereen piispaksi? Tässä kirjoituksessa SKDL-väki 
antaa tukensa Gulinille piispanvaalin alla; Kmaa n:o 70 2.9.1955 Manfred Björkquist: Kristittyjen panosta kaivataan 
yhteiskunnan kaikilla aloilla.

260 KA ENK kansio 3 Honkkila Niinivaaralle 17.9.1955; KA ENK Honkkila Toivo I. Palolle ja Erkki Niinivaaralle 
14.5.1956. SDP oli kysynyt myös pastori Eero Veneskoskea kunnallis ehdok kaak si, mutta hän oli Englannissa olles-
saan oppinut ettei pappien sovi olla politiikassa.
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kivat sen merkittäväksi voitokseen. Tampereen papisto ei ilmeisesti ollut selvil lä siitä, 
että sosialidemokraatit toimivat kokoomuslaisten kans sa voimakkaasti kom munisteja 
vastaan paikallispolitiikassa, kuten muillakin kentillä. Kaupunkilähe tyksellä oli sitä 
vastoin käytännön kokemusta aseveli akselin yhteisrinta masta ja tues ta kristillissosi-
aaliselle työlle.

Kristilliset Sosialidemokraatit olivat aloittaneet toimintansa vuonna 1946 ja toi-
minnassa oli mukana myös tamperelaisia vaikuttajia, kuten 1950-luvulla mukaan tullut 
pastori Onni Honkkila. Tampereella toimi myös Kristillinen Työ läis nuorisoliitto, joka 
oli perustettu vuonna 1909 kolme vuotta aiemmin pe rus te tun Kristillisen Työväenlii-
ton alaisuudessa. Sen ensimmäiset osastot syn tyi vät Tur kuun ja Tampereelle. Näiden 
toimintaan kuului muun muassa herä tys ko kouk sia. Nämä järjestöt päättivät vuonna 
1919, etteivät ne osallistu järjestöinä po liit ti seen toimintaan, vaan ovat luonteeltaan 
hengellisiä järjestöjä. Näiden jäseniä vai kut ti sit tem min SDP:ssa. Tampereen pit käai-
kainen lastensuojelujohtaja, kan sanedustaja ja SDP:n eduskuntaryhmän pu heen joh-
taja, myö hemmin Mikkelin maaherra Alpo Lumme toimi aktiivisesti Kris til lisessä 
Työläisnuorisoliitossa sekä Kristillisissä Sosiali demokraateissa, samoin MRA-toimin-
nassa mukana ollut Kalle Hautamäki. Toiminnassa oli esillä so si aa li nen kristillisyys ja 
kristittyjen yhteys. Tampe reen osasto kokoontui alen nus hin nal la Kaupunkilähetyksen 
tiloissa.

Martti Järventie lähti uutena toiminnanjohtajana Tampereen seurakuntien so si-
aali pa pin Onni Honkkilan kanssa Helsinkiin katsomaan, miten siellä oli jär jes tetty 
kris tillinen huoltotoiminta seurakuntien ja Helsingin Kaupunki lähetyksen kes ken. 
Mat kalta oli tuliaisina monia uusia näkökulmia työn käytännön jär jes te lyi hin. He lan-
seerasivat yhteistyölle tunnuksen: ”Yhteisvoimin eteenpäin”

Rovasti Jalo Jalkasen puheenjohtajakauden päätyttyä vuonna 1944 pu heen joh-
tajaksi oli valittu aina maallikko. MRA-yhteyksiä vaalinut varatuomari J. N. Leh tinen 
jätti puheenjohtajan tehtävät vedoten lukuisiin muihin tehtäviinsä, joiden kautta hä-
nestä tuli aikanaan Suomen ensimmäinen valtakunnansovittelija. Hä nen seu  raajakseen 
Kaupunkilähetyksessä valittiin vuonna 1951 diplomi-in si nöö ri Mau  ri Ojanen, joka 
oli aiemmin toiminut varapuheenjohtajana. Pastori Oskar Paar ma oli Kau pun ki lä he-
tyk sen va ra pu heen joh taja vuo des ta 1951 alkaen. Jär ven tie piti tii viit vä lit seura kun-
tien diako nia työn kanssa. On ni Honk ki la va lit tiin Kau pun ki lä hetyksen joh to kun taan 
vuon na 1953, ja hän saat toi siellä se los taa seu ra kun tien dia konia- ja muun huoltotyön 
ti lan netta ja tulevia suun tauk sia. Honk kila oli esimerkiksi käy nyt alkuvuonna 1954 
Neu vostoliitossa, ja Kau pun ki lä he tyk sen joh to kunta ko koon tui tämän jälkeen hä nen 
kotiinsa kuulemaan maan oloista.

261 KA ENK kansio 8 Niinivaara Honkkilalle 19.5.1956; Kaarninen 2006, 131; Vrt. Koskelainen 2011.
262 TKLA TKL jtk 18.1.1947 § 6; Sana n:o 3 20.1.1955; Honka-Hallila 2003, 10−11, 19, 25, 27−28, 36, 43.
263 TKLA Treen hpk:n Tklin kirje n:o 784/26.7.1951. Järventien asema herättää kysymyksiä, sillä Tampereen hiippa-

kunnan tuomiokapituli antoi 26.7.1951 virkamääräyksen Tampereen tuomio kirk ko seurakunnan toisen kappalaisen 
apulaiselle Martti Järventielle siitä päivästä lukien Tampe reen Kaupunkilähetyksen palvelukseen; TKL vk 1949. 

264 TKLA TKL jtk 2.3.1954 § 1; TKLA TKL jtk 4.4.1956 § 10; Järventie 1959, 157; Sinkkonen 1984, 93.
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Kun Kaupunkilähetys tarvitsi nopeasti uutta taloudenhoitajaa edellisen kuoltua, 
Honkkila värväsi entisen naapurinsa, kanttori Kauno Vahtolan ja hänen merkanttipuo-
lisonsa Senjan tähän tehtävään. Palkka maksettiin miehelle, mutta pariskunta jakoi 
työt keskenään.

Uuden Puisto-Emmauksen suunnitelmaa ensimmäistä kertaa pohdittaessa oli ol-
lut mielessä uudet tilat Kaupunkilähetyksen ammattioppilaskodille. Tam pe re lai set 
aseveliakselin kansanedustajat SDP:n Anni Flinck, Kokoomuksen pastori Jaakko Ha-
kala, joka oli NMKY:n entinen työtekijä, ja Kansan puo lueen Artturi Tie na ri, joka oli 
siviilissä Tampella Oy:n sosiaalijohtaja, yrittivät kahtena vuonna saada edus kun taa 
myön tämään avus tus mää rärahan ammattioppilaskodin pe rus ta mi sek si Tam pe reel le. 
Ammatti oppi las ko tien ylläpitoon oli ollut valtion talousarviossa määräraha vuoteen 
1953 asti, mutta se oli jätetty pois sittemmin. Flinckin aloitteessa todettiin, että 70 
%:ia lastenkotien pojista, jotka eivät 16 vuotta täytettyään pääse ammattioppilasko-
teihin tai vastaaviin asuntoloihin, joutuvat rikosten teille. Aloitteen mukaan yksityiset 
järjestöt, jotka suurissa vaikeuksissa pyrkivät tässä asiassa auttamaan, ne tarvitsevat 
edes tunnustuksen luontoisen taloudellisen tuen. Valtionaputilille haettiin vain kolmea 
miljoonaa sen ajan rahaa.

Tämä ei onnistunut, mutta aseveliakseli pystyi äänin 35−16 Tampereen kau pun-
gin valtuustossa 14.3.1956 mahdollistamaan uuden Puis to-Em mauksen ra ken ta misen. 
Anna Flinck oli samaan aikaan myös kaupungin sosiaalilautakunnan lisäjäsen ja las-
tensuojelujaoston varapuheenjohtaja. Aarno Kartila oli sosiaali lautakunnan yleisen 
osaston nuorisohuoltojaoston jäsen ja Kaupunki lähetyksen johtokunnan jäsen. Kau-
punkilähetykselle myönnettiin uuden am mat ti op pi las kodin ra ken ta mi seen ky  seiseen 
rakennuskompleksiin 18 miljoonan markan lai na yli 10 vuoden mak su  ajalla ja kuuden 
prosentin korolla. Ra kennusprojekti lähti nopeasti käyntiin yleislakon pää tyttyä. Am-
mat tioppilaskodin pojat pääsivät 1.8.1957 muuttamaan puu talosta ai kan sa mo der neim-
paan asun to laan. Ammattioppilaskodin johtokunnassa istuivat 1950-luvun lopulla ase-
veliakselin edustajina kokoomuksen Aino Paloheimo ja sosialidemokraattien Martti 
Huilla, joka oli samaan aikaan sosiaalilautakunnan yleisen osaston laitostenjaoston 
puheenjohtaja. Tieto kulki var masti hyvin molempiin suuntiin.

Honkkila oli kau pun gin so si aa li lau ta kun nan jäsenenä sosialidemokraattien man-
daatilla ja siten avainpaikoilla kau pungin huolto toi mes sa ja hä n nousi lautakunnan 
puheenjohtajaksi vuonna 1960. Martti Jär ven tie valit tiin so si aa li  lau ta kun nan lisäjäse-
neksi seuraavana vuon na. Syksyllä 1961 Kaupunkilähetys päät ti ryh tyä selvittämään 
yhteistyötä so siaalityön kentällä yhdessä Tampereen kau pun gin ja seurakuntien kans-

265 TKLA TKL jtk 20.10.1955 § 4. Hakijoita taloudenhoitajaksi oli 19; TKL vk 1955; Senja Vahtolan haastattelu 
16.6.2009. Vahtolalle jäi käsitys, että Honkkila huolehti Kauno Vahtolan valinnasta taloudenhoitajaksi.

266 Vp liitteet Raha-asiain aloitteet n:o 306. Ammattioppilaskotien tukemiseksi 3 Mmk:lla ja n:o 307 vuonna 1954 
raha-asiain aloite vuodelle 1955 14 Pl. XI luvun uudelle momentille 10 miljoonan määräraha, sama vuonna 1955, 
ensimmäinen allekirjoittaja Anni Flinck, muina allekirjoittajina 7 SDP:n edustajaa kuten Rafael Paasio, Martta 
Salmela-Järvinen, Vappu Heinonen ja Kokoomuksen Jaakko Hakala ja Kansanpuolueen Tienari.

267 TaKA kh C I:149 14.3.1956 § 228; TaKA kh C I:155 9.10.1957 § 703; TKLA TKL ylim. yhdistyskokous 10.4.1956 
§ 4; Treen k:gin kk 1955 Sosla; Treen k:gin kk 1956 Sosla; Treen k:gin kk 1958 Sosla; TKL vk:t 1958−1962; Kulhia 
2008a, 129.
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sa, jotta ku kin taho voisi pitkäjänteisesti kehittää osak seen tu levaa sektoria alalla. Tätä 
varten perustettuun toimikuntaan valittiin tuo mio ro vas ti Paarma, sosiaalipastori Onni 
Honkkila ja Järventie.

Valtio oli tuohon ai kaan Tam pereen kaupunkiin verrattuna hieman epä luo tet tava ra-
hoittaja Kaupunki lähe tyk selle. Esimerkiksi vuonna 1957 Raha-auto maatti yhdistyksen 
avus tuk sia jää dy tet tiin valtion päätöksellä. Asia paikattiin Tam pe reen kau pun gin val -
tuus tos sa, joka jär jesti avustuksia, lainaa ja lainantakauksia. Avus tus mah dol li suu  det 
käytiin ilmei sesti tarkkaan läpi, sillä Am mat ti op pi las ko dil le myönnettiin mui  den avus-
tus ten lisäksi myös raittiuslautakunnan kautta toi minta-avustuksia.

Järventie, Lauri Rauhala ja kaupungin nuorisohuoltaja, Ammatti oppilaskotien joh-
tokunnan jäsen Toivo Hänninen olivat opiskelleet kaupungin myöntämällä apurahalla 
ja YK:n vaihtostipendillä ulkomailla erilaisia mahdollisuuksia järjestää ammattioppi-
laskoteja ja vastaavia laitoksia. Matka-apurahan myöntämiseen liittyi aseveliakselin 
ja SKDL:n kiista. SKDL:n toimitsija Reino Lahtinen Erkki Niemisen kannattamana 
ehdotti apurahapyynnön hylkäämistä kahdesta syystä. Ensinnäkin oli sopimatonta 
myöntää matka-apurahaa Kaupunkilähetyksen virkailijoille. Tässä hän oli tavallaan 
oikeassa, sillä matka-apurahoja myönnettiin käytännössä vain kaupungin omille työn-
tekijöille. Vain Hänninen oli kaupungin nuorisohuoltajan virassa, mutta hänkin oli mat-
kustamassa Kaupunkilähetyksen asialla. Toiseksi Lahtinen vastusti esitystä, koska hän 
halusi ammattioppilaskotiasiaa kehitettävän kaupungin omana toimintana. Tämäkin 
oli sinänsä looginen vaatimus, sillä kaupunki oli kerännyt rahastoa ammattioppilasko-
tia varten jo vuodesta 1922, rahaa oli kertynyt noin neljä miljoonaa markkaa. Asiasta 
äänestettiin 8−3 apurahan puolesta. Aseveliakseli näki Kaupunkilähetyksen tukemisen 
tärkeämmäksi kuin hallinnon käytänteet. Matka-apurahojen saajien tuli toimittaa ra-
portti matkastaan kau pungin hallitukselle, mutta Kaupunkilähetyksen matkasta ei löy-
tynyt mitään mer kintöjä. Tampereen Kirkkosanomat julkaisi Järventien haastattelun, 
jossa hän kertoi matkasta.

Tampereen kaupungilla oli ollut 1950-luvun alkupuolella vain vanhoja kunnallis-
koteja. Paikkoja ei ollut hankittu lisää vuoden 1936 jälkeen, vaikka kaupun gin väki-
luku oli noussut kymmenillä tuhansilla. Lisäksi piiritarkastaja Eeva Salo joutui 
huo mauttamaan muiden puutteiden ohella psykiatristen poti laiden pitä misestä kun-
nalliskodissa. Oli helppo ymmärtää, että jotkut halusivat Koukku niemen sijaan vaikka-
pa Kaupunkilähetyksen vanhainkotiin. Lisäksi paikkojen puut teen vuoksi kau punki oli 
päättänyt vuonna 1953, ettei Koukkuniemeen enää otettaisi maksu kykyisiä hoi dok-
keja, vaan sellaisten täytyi etsiä jokin muu paikka. Vasta vuonna 1954 kaupun ki alkoi 
rakentaa uudisrakennuksia kunnallis kodin asuk kaille. Kaupunkilähetyksen vanhain-
kodin kor jaukset voitiin aloittaa elokuussa 1957. Tuossa vaiheessa kustannusarvio oli 
noin miljoona silloista markkaa. Tampereen kaupunginvaltuusto myönsikin pyydetyn 

268 TKLA TKL jtk 5.5.1961 § 15; Treen k:gin kk Sosla1957, 3; Treen k:gin kk Sosla 1958, 3; Treen k:gin Sosla 1960, 3; 
Treen k:gin kk Sosla 1961, 3; TKL vk:t 1948−1962; Vrt. Kohonen 1963, 138−139, 164, 307.

269 Treen k:gin kk 1956 Raittiuslautakunnan toimintakertomus, 13.
270 TaKA C 1:324 Tre kh 21.2.1955 § 537; Treen k:gin kk 1953 Sosiaalilautakunnan toimintakertomus 1953, 9, 27; Treen 

k:gin kk 1955 ja 1956; TKS n:o 17 30.4.1955.
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sum man remonttiin todeten Kaupunkilähetyksen vanhainkotia hoidetun kii tet tä väl lä 
tavalla. Van hainkotiin oli jatkuvasti pitkä jono halukkaita muuttajia. Kaupunkilähetys 
palveli aseveliakselin hallin toa toimimalla hoivapaikkojen tarjoajana ja siten hillitsi 
myös vallitsevan tilan teen arvos telua.

Samoin kaupunginvaltuusto oli antanut Kaupunkilähetyksen perus tet ta vak si uraa-
uurtavan kehitysvammaisten työtoiminnan yksikön, työkodin. Aseveliakseli varmis ti 
äänestyksissä asioiden läpimenon. Tampereen kaupungissa vallassa ollut sosialidemo-
kraattien ja kokoo mus lais ten ase veliakseli oli tukeva selkänoja Kau pun ki lähetyksen 
roolille kau pungin so si aa li  sen huoltotoiminnan vastuunkantajana. Valtion muuttaessa 
ammattioppilaskotien ja poikakotien tuki po li tiik kaan sa Kau punkilähetyksen oli pakko 
jakaa vastavalmistuneen am mat ti op pi las ko tin sa toi minta kahtia siten, että Hämeen-
puiston tilat jäivät poikakodiksi. Am mat ti op pi las ko tia varten jouduttiin taas hank-
kimaan erillinen kiinteistö Kis san maalta (liite 1). Tähänkin hankkeeseen kaupunki 
myönsi tarvittavat avustukset. Tosin näistä jou dut tiin äänestämään sosiaalilautakun-
nan yleisessä osastossa.

Vuosien 1949−1961 aikana Kaupunkilähetyksen asiakaspaikat kasvoivat 75:stä yli 
200:aan (kaavio 3). Vastaavasti valtion, kaupungin, seurakuntien, Ra ha-auto maat ti yh-
dis tyksen, ompeluseurojen ja Emmauksen antamat vuotuiset toi min ta-avus tuk set kas-
voivat (v. 2005 indeksillä oikaistuina) 76 169 eurosta yli 200 000 eu roon (kaavio 2).

Kaupunkilähetyksen toiminnan erityinen arvo oli siinä, että yhdistys oli hank kinut 
rahoitusta julkisten varojen lisäksi vapaaehtoistoiminnalla, lii ke toi min nal la sekä lah-
joi tuksilla. Erityisesti Kaupunkilähetyksen omistamat kiinteistöt mah dol listivat kau-
pungin velvollisuuksiin kuuluvien huoltotoimintojen jär jes tä mi sen juu ri tätä kautta. 
Jos näitä toimintoja varten olisi kaupungin pitänyt päät tää, kaa voit taa, suunnitella ja 
rakentaa tilat, asiat olisivat lykkääntyneet vuo sil la eteen päin, ja Tampere olisi joutunut 
vaikeuksiin lakisääteisten vel voit teiden täyt tä mi sessä. Hyvänä esimerkkinä kekseliäi-
syydestä Martti Järventie pyysi Finlaysonia lah joittamaan uuteen ammattioppilasko-
tiin kaikki lakana- ja liinakankaat. Toi saal ta lahjoitusten varassa toimiminen saattoi 
näkyä kirjavuutena, sillä kau pun ki saat toi lahjoittaa omista lastenkodeistaan käytöstä 
poistettuja tavaroita Kau pun ki lä he tyk sen lastenkodin käytettäväksi.

Avustustoiminnassa pyrittiin kiinteään yhteistyöhön kaupungin ja seu ra kun tien 
kanssa. Apu oli lähinnä kodittomien tilapäistä majoitusta, ate rioiden jär jes tä mis tä sekä 
vaatteiden jakamista mahdollisuuksien mukaan. Tä hän tar koi tuk seen tu li muiden mu-
assa Suomen Gummitehtaalta monena vuon na 300–500 pa rin erä kumi saappaita sekä 
Sidoste Oy:n johtaja Lauri Mölsältä huo  mat tavia määriä suk ka pareja, varsinkin lap-
sille.

271 TaKA kh C I:155 9.10.1957 § 703; TKLA TKL jtk18.5.1956 § 2; TKLA TKL vanhojen kodin tmk 2.5.1956 § 7; 
TKLA TKL vanhojen kodin tmk 17.10.1957 § 3, § 4, § 6; Markkola 1986, 139−143, 146−148.

272 TaKA Sosla Ca I:16 Yl osasto 19.10.1960 § 372; Treen k:gin kk 1960 kav, 25−27 Kaupunginhallituksen kokous 
27.12.1960; Treen k:gin kk 1961 kav. Kaupunginvaltuusto myönsi 2 500 000 mk:n avustuksen 4.1.1961.

273 TKLA TKL:n kirje Finlayson-Forssa Oy:lle, s.a.. Lyijykynämerkintä: Saatu koko erä. Treen k:gin kk 1956 kav, 47 
Kaupunginhallituksen päätös 2.5.1956.

274 TKL vk 1954 - 1959.
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Kaupunkilähetyksen näkemä vaiva oma rahoi tuk sen hankkimisessa oli se hinta, 
jo ka oli maksettava, jotta saatiin hoidettavat ihmiset hartautta ja kristillisiä arvoja 
vil jelevään hoi vaan. Esimerkiksi vuonna 1958 Kau pun ki lä he tyk sen oma ra hoi tus am-
mat tiop pi las kodin menoista oli yli 2 000 000 markkaa, joka oli sa man ver ran kuin 
sosiaali lau ta kun nan osuus. Kaupunginvaltuuston yleis avus tus ta oli myön  net ty tämän 
lisäksi 4 800 000 mk, kun kodin kokonaiskulut olivat 11 443 280 mk.  

Val tio valta ja kaupunki hyödynsivät 1940–1950-luvuilla sen ta lou del lisen edun ja 
organisaation ke vey den, mikä tuli Kau pun ki lä he tyk sen kal tai sista huol to jär jes töistä, 
kuten kaavioista 2 ja 3 ilmenee. Tampereen kaupunki oli tä män jak son lopussa Kau-
punkilähetyksen tärkein yhteistyökumppani. Aloitteet muutoksiin ja laajennuksiin 
sekä lu pauk set ra hoituksesta tulivat pääosin juuri kaupungin taholta. Valtion ja kau-
pungin tuet kasvoivat Poikakodin ja Työkodin käynnistyessä huomattavasti. Tukien 
rahanarvonkertoimilla korjatut kokonaissummat lähes kaksinkertaistuivat vuosien 
1959−1961 välillä, vaikka asiakaspaikat lisääntyvät vain neljänneksellä (kaaviot 2 ja 
3). Aiemmin tuet asiakaspaikkaa kohti olivat pienem mät. Matka hyväntekeväisyydestä 
ja karitatiivisesta hätätyöstä sosiaalipalveluiden ostopalvelujen tuottajaksi teki hyp-
päyksen samalla kun yhteiskunta otti suurem man rahoitusvastuun jäsentensä erityis-
huollosta. Kaupunkilähetys pysyi ja muuntautui palveluiden tuottajana osin poliittisten 
konstellaatioiden, osin julkishallinnon huonon uusien toimintojen käynnistysvalmiuk-
sien vuoksi.

275 TKLA TKL:n kirje Treen Sosiaaliltk:n yleiselle osastolle 20.1.1958.
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Kaavio 2. Kaupunkilähetyksen saamia avustuksia vuoden 2005 rahanarvonkertoimella kor-
jattuna 1949–1961. Musta käyrä esittää TKL:n tulostasetta.  

276 TKL:n vk:t 1949–1961; Tilastokeskus rahanarvonkerroin 1860−2005.
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Kaavio 3. Kaupunkilähetyksen täytetyt asiakaspaikat 1949–1961. Oikean reunan asteikko 
on yhteensä-käyrää varten. 277

277 Lähteet TKLA TKL LK&KS tmk ptk; TKL:n vk:t 1949–1961.
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Maallikoiden asema ja toiminnan sukupuolittuminen3.4.4. 
Sosiaalityössä käytetään valtaa, jota voidaan kutsua huoltapitäväksi vallaksi. Lasten-
suojelutyön historialliset painopisteen vaihdokset osoittavat, että vaikka ase tutaankin 
lähtökohtaisesti heikompien, kuten lasten puolelle, voidaan silti olla samalla vahvojen, 
julkisen vallan edustajina. Sosiaalityö sisältää kunkin aikakauden luokka-, sukupolvi- 
ja sukupuolisuhteita, jotka puolestaan ovat myös valtasuhteita.

Tätä valtaa käyttivät varsin monet tahot. Jo sosiaalityön kohteiden sukulaiset ja 
naapurit saattoivat kutsua viranomaiset paikalle ja kannella esimerkiksi lapsen huo-
nosta hoidosta. Samoin poliisi joutui usein ratkaisemaan eri tilanteissa lasten pikai sen 
huostaanoton tarvetta. Tampereella lastensuojelu oli pitkään ollut ammattilais ten kä-
sissä, mutta edelleenkin sosiaalilautakunnan jaostojen luotta mus hen ki löillä oli viimei-
nen sana ennen mahdollisia virallisia valituksia.

Tampereen kaupungin sosiaalilautakunta on ollut hierarkkinen mosaiikki, jossa 
ylimpänä on itse lautakunta, mutta se on jakaantunut yleiseen osastoon ja huolto-osas-
toon. Yleisen osaston alaisuudessa oli tämän tutkimuksen kannalta kes keiset lasten-
suojelujaosto, joka oli syksyyn 1951 asti itsenäinen lautakunta, ja nuoriso huoltojaosto. 
Jälkimmäinen oli aiemmin lastensuojelu lautakunnan alainen jaosto. Osastolla oli otto-
oikeus jaostojen ja niiden viranhaltijoiden päätöksiin ja varsi naisella lautakunnalla 
osaston päätöksiin. Edelleen kaupunginhallituksella oli otto-oikeus lautakunnan pää-
töksiin.

Naisten täysivaltaisen kansalaisuuden toteutuminen ei ole toteutunut Suo messa 
suoraviivaisesti äänioikeuden saavuttamisella, vaan naisten todelliset poliit tiset vai-
ku tus mahdollisuudet ovat jääneet toteutumatta täysimittaisesti useista syistä johtuen. 
Sukupuolikiintiöajattelu oli pitkään sitä, että yksi nais edustaja toimit taa tämän asian. 
Vaikka 1900-luvun alussa äänioikeustaistelun voiton jälkeen oli kin paikoin jossain 
käytetty sukupuolikiintiöitä, ne unohtuivat pian.

Suomalaiset naiset olivat sikäli yhteiskunnallisesti valveutuneita, että he äänestivät 
kunnallisvaaleissa yhtä innokkaasti kuin miehet, ajoittain jopa ahkerammin. Naisval-
tuutettujen määrä nousi hitaasti vuodesta 1950 (6,8 %) vuoteen 1960 (7,6 %). Puolu-
eiden asettamista ehdokkaista oli valtakunnallisesti vain noin kymmenesosa naisia, 
vaikka he saivat suhteessa enemmän ääniä kuin miesehdokkaat. Naisten jääminen lähes 
kuriositeeteiksi kunnallispoliitikkoina saattoi siis johtua puolueiden omista asenteista, 
äänestäjät olisivat olleet valmiita äänestämään naisehdokkaita. Vuoteen 1953 asti oli 
ehdokasasettelussa käytössä niin sanotut pitkät listat, joten sijoittelemalla vaikkapa 
tiettyjä henkilöitä, kuten ennestään johtavia miespoliitikkoja listojen kärkeen, saatiin 
heidän varmimmin valituksi. Tämän jälkeenkin yksilövaaleissa itse listan sisäinen jär-

278 Hänninen 2004, 77−78, 81.
279 Helasvuo 1945, 81−85; Tolsa 1967, 48−50.
280 Tampereen kaupungin kunnalliskalenterit 1948−1969. Otto-oikeus tarkoittaa mahdollisuutta ottaa alemman elimen 

päätös tietyssä määräajassa ylemmän elimen uudelleenkäsiteltäväksi. Kaikissa asteissa päätöksistä oli tietyin 
edellytyksin mahdollisuus hakea muutosta, ensin oikaisuna tai valituksena ylempään elimeen, päätyen valtiollisiin 
hallintoelimiin.

281 Pulma 1997, 6; Raevaara 2005, 11, 26−29
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jestys oli vapaa. Tampereella vuoden 1956 kunnallisvaaleissa sosialidemokraateilla oli 
kuitenkin kolme naista viiden kärkiehdokkaan joukossa. Tosin heidän listansa 104 eh-
dokkaan joukossa oli vain 17 naisehdokasta (15,9 %), mutta sekin oli valtakunnallista 
keskiarvoa (10,8 %) korkeampi. SKDL:n listalla oli 24 naisehdokasta 107:n joukossa 
(22,4 %) ja porvarilistalla 47 joukossa 10 naisehdokasta (21,3 %).

Naiset löysivät kuitenkin muun muassa yhdistyksistä yhteiskunnallisen vaikutta-
misen kanavia puoluepoliittisten foorumeiden sijaan. Vuonna 1949 perustetun Van-
hustyön (Vanhaintyön) keskusliitto oli pitkään vain naisten käsissä. Järjestö pyrki 
kohottamaan profiiliaan pyytämällä vuonna 1950 puheenjohtajaksi miestä, Hämeen 
läänin maaherraa Sigurd Mattssonia, mutta tämä kieltäytyi kiireisiinsä vedoten. Johto-
kuntaan saatiin vuonna 1959 sosiaalineuvos Paavo Mustala ja oikeussihteeri Johannes 
Leivonen.

Helposti ajatellaan, että sosiaalityö olisi naisille sopiva paikka toimia päättäjänä, 
sillä hoivaaminen on katsottu naisten luontaiseksi ominaisuudeksi. Vielä 1800-luvun 
loppupuolella esitettiin vastaperusteluna, että köyhäinhoidossa päättäjäksi ei sovi nai-
nen, sillä siinä tarvitaan miehistä kovuutta. Hallinnon luonteen muut tuminen köyhien 
ja mahdollisten ”lintsaajien” perään katsomisesta hoivaajaksi ei kul kenut päättäjien 
mentaliteeteissa samaan tahtiin kuin säädökset. Talousarvion ala lukujen orjallinen 
vartiointi ajoi toisinaan ohi tarkoituksen mukaisuudesta ja sääs töistä pidemmällä ai-
kavälillä.

Sosiaalilautakunnan piirissä olleet päättäjien paikat oli jaettu poliittisten puolue-
järjestöjen ja niitä kaupunginvaltuustossa edustavien ryhmien kesken. Mi kään puo lue 
ei ajanut näkyvästi naisten määrän kasvattamista näissä luot ta mus eli mis sä. Näyt tää kin 
siltä, että naisten saamat paikat saattoivat perustua yksilöiden omaan ak tiivi suuteen 
ja meriitteihin. Silti naisilla oli kunnallisvaalien ehdokasasetteluun verrattuna koh-
tuullisesti lauta kunta- ja jaostopaikkoja, vaikkeivät ne väestöllisesti vastanneetkaan 
sukupuolijakau maa.

Sosiaalihuollon piiritarkastaja alkoi vuonna 1961 vaatia sosiaalilautakuntia rapor-
toimaan uusista lautakunnista muun muassa kuka jäsenistä oli perehtynyt terveyden-
hoitoon, kuka opetustoimeen sekä mikä heidän itse kunkin ammattinsa oli ja kuinka 

282 TaKA Tampereen kaupungissa 7 ja 8 päivinä lokakuuta 1956 toimitettavia kunnallisvaaleja varten laadittu ehdokaslis-
tojen yhdistelmä. Sosialidemokraattien listalla oli sijoitettu ensimmäiseksi ehdokkaaksi kansanedustaja Anna Flinck, 
SKDL:n listalla ompelija Hulda Joki oli toisena listalla, mutta porvarillisella listalla (Yhteishyvä) ensimmäinen nai-
nen, varatuomari Meeri Helenius, oli asetettu vasta 14:ksi; Kunnallisvaalilaki 108/1917; Kunnallisvaalilaki 191/1953; 
Pesonen 1958, 261. Tampereen Tuomiokirkon ympärillä asuneista naiset (82,7/74,7 %) olivat 1958 vaaleissa selkeästi 
ahkerampia äänestäjiä kuin naimattomat miehet (62,8 %); Alnevall 2009, 278. Ruotsissa naisten osuus oli vuonna 
1958 noin 10 %; Hart & Kovalainen & Holli 2009, 90−92. Vuoden 1953 vaaleissa naisehdokkaita oli 10 %, mutta 
he saivat 13,1 % äänistä; Langvasbråten 2009, 205. Norjassa naisvaltuutettujen osuus oli 1950-luvulla noin 6 %. 
Poliittisen historian tutkijat voisivat selvittää ehdokaslistojen muutosten seuraukset, sillä keskustelu pitkistä listoista 
on edelleen ajankohtainen.

283 Pitkänen 1999, 21−30. Johtokunnassa oli naisia, joilla oli kokemusta vaativista tehtävistä.
284 TaKA Sosla Yl osasto ptk:t 1951−1962. Pöytäkirjoista ilmenee peräänkatsoja-men ta li teet ti; Keisarillisen Majesteetin 

Armollinen Asetus naisen valitsemisesta jäseneksi vaivaishoitohallitukseen, 27/1889; Jaakkola 1994, 115, 118−123, 
137, 141, 145; Satka 1994a, 311−314; Pulma 1996, 14−15; Anttonen 1997, 60−61, 114; Pulma 1997, 22. Kulujen 
vartiointi oli ensisijaista.

285 TaKA Sosla Yl osasto ja sen jaostojen ptk:t 1951−1962. Naisluottamushenkilöiden urat olivat lyhyempiä kuin mies-
ten.
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monta naista valittiin lautakuntaan. Lisäksi näistä naisista hän halusi tietää, edustiko 
joku erityisesti kotitalouden tuntemusta ja oliko tällä henkilöllä jokin erityinen alan 
koulutus. Tiedustelun tuloksista ei ollut jälkiä piiritarkastajan arkistossa, mutta kierto-
kirje oli tietenkin kunnallispoliitikoille hyvä muistutus, että tämänlaisia ihmisiä olisi 
syytä valita lautakuntaan.

Tampereen sosiaalilautakunnan yleisessä osastossa oli 1950-luvulla miesenem-
mistö 4−2 vuodet 1951−1956 ja edelleen vuodesta 1961 alkaen. Vuosina 1957−1960 
enemmistö oli 5−1. Lisäksi puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja olivat mo lem mat mie-
hiä. Lastensuojelulautakunnassa oli vuosina 1949−1951 miesenem mistö (5−4 ja 1951: 
6−3). Lastensuojelulautakunnan alaisessa hoitokotijaostossa, joka toimi syksyyn 1951 
asti, oli tasa-arvo 2−2 ja toinen puheenjohtajista oli nainen. Lastensuojelujaostossa 
(1951−) oli vain kolme jäsentä ja vuosina 1951−1962 siinä oli naisenemmistö puheen-
johtajan ollessa kuitenkin mies koko ajan. Nuoriso huoltojaostossa oli miesenemmistö 
tuona aikana.

Sosiaalityön sukupuolittumisen taustalla on nähty jako miesten ja naisten toi min-
ta-alueista. Naisen alueeksi oli ymmärretty koti ja siihen liittyvät tehtävät eli yksityi-
nen sek tori ja miehen alueeksi kodin ulkopuoliset tehtävät eli julkinen sektori. Kun 
käy tännön sosiaalityötä on tehty ruohonjuuritasolla, naiset ovat olleet sen toteuttajia, 
sillä kyseiset käytännön teot ovat teknisesti kodin piiriin kuuluneita tehtäviä. Tuohon 
aikaan miehiä ei ollut lastenkotien kasvatustyössä kuin koulukodeissa ja Helsingin 
Poikakodissa, joka oli käytännössä ammattioppilaskoti. Sikäli Lauri Rauhala, mies 
Tampereen Kaupunkilähetyksen ammattioppilaskodin kasvattajana, oli erittäin harvi-
nainen ilmiö koko Suomessa. Sosiaa lialan hallinnointi on julkista sektoria ja miehet 
olivat pitkälti olleet valta-ase missa. Nämä rajat olivat murtuneet ja sekoittuneet sosi-
aalityön muotojen, lainsäädän nön, ammatillistumisen ja naisten yleisemmän työ- ja 
hallintoelämään siirtymisen tuu lis sa. Sota-aika toi tiettyä murrosta naisen rooliin työ-
elämässä. Ensimmäisten vuon na 1942 alkaneen sosiaalihuoltajakoulutuksen saaneiden 
joukko oli selkeästi nais enem mis töi nen.

Kun selvitetään naisen asemaa kristillissosiaalisen työn johta vas sa asemassa ole-
vana, niin työntekijänä kuin sen hallintoelimien jäsenenä, on aiheel lista ottaa rinnalle 
naisen aseman muutokset hengellisen yhteisön jäsenenä sinän sä. Tästä syystä myös 
naispappeuden historiaa Suomessa ja muissa Pohjoismaissa käsitel lään seuraavassa 
referenssiaineistona.

Tampereen Kaupunkilähetyksessä on 1800-luvulta asti nähtävissä naisten kolmi-
kantamalli, johon kuuluvat seuraavat erittelyt: johtavat naiset, käytännön toteut tajat 
ja kolmantena tukinaiset. Näistä löytyy myös yhdistelmiä, kuten johtava voi olla mer-
kittävä taloudellinen tukija tai johtava voi olla myös käytännön toteut taja. Johdantolu-

286 HSPTA Da:1 Piiritarkastajan kiertokirje 9.1.1961 1/1961.
287 TaKA Sosla Yl osasto ja sen jaostojen ptk:t 1951−1962.
288 Waris 1944; Jalas 1945; Tarvainen 1956, 9; Helander 1998, 128−129; Anttonen & Sipilä 2000, 51−53, 106−109; 

Kauppinen-Perttula 2004, 20−24, 36; Kovalainen 2004, 187; Pyykkö 2004, 111−114, 122−125; Satka 1994a, 
289−294, 300−303; Tedre 2004, 63−66.
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vussa todettiin, että itse yhdistyksen ensimmäisen johtokunnan valinnassa oli käy tössä 
varhainen sukupuolikiintiö.

Tampereen Kaupunkilähetyksen jäsenistö on ollut varsin naisvaltaista. Tämä ilmiö 
vahvistui vuosien 1946–1959 välillä, jolloin naisten osuus kasvoi 86 %:sta 95 %:iin. 
Jäsenluettelosta ilmenee, että jäsenmaksujen kerääminen tai maksaminen on ollut 
puuskittaista. Monen pitkäaikaisen jäsenen kohdalla on jäsenluettelossa 1940-luvun 
jälkipuoliskolla merkintä kuolemasta, samoin 1950-luvulla oli vuosi kertomuksissa lu-
kuisia muistokirjoituksia pitkään mukana olleista ompeluseura laista. Jäsenistö pieneni 
377:stä 185:een vuosina 1946–1959.

Turun Kaupunkilähetyksen johtokunnassa oli ollut kolmesta neljään naisjäsen-
tä ja he muodostivat noin puolet maallikkojäsenistä. Jo vuodesta 1915 alkaen 
varapuheenjoh taja oli yleensä nainen, joka oli täten tuomiorovastin jälkeen korkein 
luot ta mus henkilö. Toisen maailmansodan jälkeen naisten määrä putosi kahteen ja va-
rapuheenjohtaja vaihtui varakkaaksi liikemieheksi. Jäsenistö edusti pitkään melko ta-
saista sukupuolijakoa, mutta vuo sien 1946–1959 välillä se naisistui 56 %:sta 83 %:iin. 
Jäsenistön sukupuolijakauma ei heijastunut johtokuntaan, vaan jako kehittyi päinvas-
toin. Ylätason verkostoituminen miesvoittoisen eliitin parissa oli yhdistykselle ehkä 
taloudellisesti hyödyllistä.

Helsingin Kaupunkilähetys oli päätynyt jo 1930-luvulla palkkaamaan lapsi- ja 
nuo ri sotyöhönsä naisteologin. Tämä oli varsin harvinaista koko Suomessa. Tosin tä-
män erottua palveluksesta, tilalle palkattiin naisopettaja.

Berliinin Kaupunkilähetyksen johtokunta oli koottu aivan eri periaatteella kuin 
Suomen ja Ruotsin kaupunkilähetysten johtokunnat. Berliinissä johtokunnan pu heen-
johtaja oli yhdistyksen päätoiminen johtaja ja johtokunnan 13 muusta jäsenestä kuusi 
oli yhdistyksen päätoimisia pappeja, lopuistakin kolme oli muualla palvelevia pappeja. 
Tältä pohjalta katsoen yhdistyksen johto ei vaikuttanut kansalaisyhteiskunnasta nou-
sevalta. Johtokunnassa ei ollut vuonna 1951 yhtään naista. Yhdistyksen viittä naisten 
vanhainkotia, naisten turvakotia ja lastenkotia johtivat kylläkin diakonissat, miesten 
vanhainkotia ja poikien oppilaskotia miesdiakonit.

Tukholman Kaupunkilähetyksen jäsenistä oli ollut enemmistö naisia jo yhdis-
tyksen alkuvuosista asti. Tuolloin jäseniä olivat muiden muassa herätysjohtaja C. O. 
Rosenius puolisoineen ja runoilija Lina Sandell. Vuonna 1946 naisia oli 93 pro senttia 
376 jäsenestä. Jäsenmaksut, eikä niiden tuoma jäsenyys eivät olleet ilmeisesti tärkeitä 
Tukholmassa, sillä esimerkiksi osa yhdistyksen johtokunnan jäsenistä ei ollut maksa-
nut jäsenmaksua tuolloin. Jäsenmäärää eikä jäsenmaksutuottoa ei edes mainittu yhdis-

289 Kulhia 2008b. Johtokuntaan päätettiin valita erityisesti mainiten kol me naista ja kolme miestä, ei valittu vain kuutta, 
joista sattumalta olisi ollut puolet naisia.

290 TKLA TKL Jäsenkirja; TKL vk 1955 ja 1959. 
291 TMA TuKLA Ba:8 Jäsenluettelo; TuKL vk 1906–1963.
292 HKL vk:t 1945−1956. Helvi Mustakallio oli HKL:n palveluksessa 1937−1946; Kohonen 1963, 540. Mustakallio 

valittiin kuitenkin 1956 HKL:n johtokunnan jäseneksi.
293 75 Jahre Berliner Stadtmission, 22−30, 98, 110, 114, 128.
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tyksen vuosi kertomuksissa. Näiden sijaan vuosittain kerrot tiin yli miljoonan kruunun 
yhteissummaan nousevien lahjoitusten ja testamenttien antajat.

Yhtäkään naista ei ollut kuulunut Tukholman Kaupunkilähetyksen johtokuntaan, 
sillä vuonna 1865 julkaistujen sääntöjen mukaan johtokuntaan piti kuulua vähin tään 
12 Tukholmassa asuvaa miestä. Tosin niiden lisäksi ei kielletty valitsemas ta naisiakin, 
mutta sääntö tulkittiin ilmeisesti rajoittavaksi. Yhdistyksen toiminnan johtaja, kansan-
edustaja, pastori Johan Wiktor Johnsson teki Ruotsin valtio päivil lä aloitteen naispap-
peusasian tutkimisesta vuonna 1946. Papinvirka oli ainoa jul kinen virka, johon naisilla 
ei ollut pääsyä Ruotsissa. Johnsson halusi selvittää seuraa van syksyn kirkolliskoko-
usta varten valtiopäivien mielipiteen. Keskusteluissa nostettiin esille myös erityis-
viran perustaminen naisille. Valtio päi vil lä vastus tettiin naispappeutta voimakkaasti. 
Tukholman Kau pun ki lä hetyksen vuoden 1947 sääntöjen mukaan johtokunta laajeni 
15-jäseniseksi ja siihen olisi voinut vali ta naisiakin. Ketään naista ei kuitenkaan edes 
ehdotettu tähän tehtävään. Heitä valit tiin vain alajohtokuntiin tai toimikuntiin. Piispa 
Torsten Bohlinin johdolla toi mi  nut komitea päätyi vuoden 1950 mietinnössään kannat-
tamaan naispappeutta Ruot sin kirkkoon.

Turun ja Tampereen Kaupunkilähetysten johtokunnat ja niiden puheenjohtajuu-
det maallikoituivat entisestään jo 1930–40-luvuilla ja papit käyttivät yhä harvemmin 
mahdollisuuttaan osallistua joh to kunta työskentelyyn. Tampereella maallikosta tuli 
puheenjohtaja vuonna 1944, kun insinööri Tauno Liuksiala valittiin tehtävään. Johto-
kunnassa oli yleensä 2−3 pappia, joista ainakin pari oli samalla selkeästi muutenkin 
yhteistyökumppani itse työssä. Turussa opettaja Iivari Päivä rinne seurasi tuomioro-
vasti Ahtolaa puheenjohtajana vuodesta 1949 alkaen. Sihtee rinä oli Turussa ollut ai-
emmin yleensä pappi, mutta vuodesta 1941 alkaen tehtä vää hoiti maallikko. Turun 
Kau punkilähetyksellä ei ollut palkattua johtajaa sitten vuoden 1920. Helsingin Kau-
punkilähetyksen puheenjohtajaksi tuli maallikko, professori Aimo Halila, vuonna 
1952. Näissä johtokunnissa oli vuosina 1949−1962 lievä miesenemmistö 8−5, ja mo-
lemmat puheenjohtajat olivat miehiä.

Tampereen Kaupunkilähetys oli jäsenistöltään naisvaltainen, kuten moni muukin 
vastaava järjestö. Naisilla oli Suomen kaupunkilähetyksissä myös vahva asema johto-
kunnissa verrattuna Tukholmaan, jossa naisia ei haluttu pääjohtokuntaan. Ilmiö on si-
käli mielenkiintoinen, sillä Ruotsissa kuitenkin päätettiin kirkolliskokouksessa vuonna 
1958, että naisia voitaisiin vihkiä pappisvirkaan. Ruotsissa naispappeutta olivat vas-
tustaneet erityisesti korkeakirkolliset tahot. Tukholman Kaupunkilähetys oli synty-
nyt uusevankelisuuden piirissä, eikä siten edustanut korkeakirkollisuutta teologiselta 
taustaltaan. Cecilia Wejryd katsoo ruotsalaisessa luterilaisessa pietistisessä perinteessä 
naisten ja miesten olleen hengellisesti varsin tasavertaisia verrattuna muuhun yhteis-

294 CfNH SSM D 2:1 Sällskapet Stockholms stads Missions medlemmar; CfNH SSM D 2:1 Medlemsbok. Lähteistä ei 
ilmene, onko ollut mahdollista maksaa kerralla elinikäinen jäsenmaksu; Jansson 1928, 29; SSM fvb:t 1946−1949; 
Jansson & Johnsson 1953, 187–188.

295 Johnsson 1928, 36–37; SSM fvb 1946; Jansson & Johnsson 1953, 186–197; Lehtiö 2004, 223–224.
296 TKL vk 1930–1962; TuKL vk 1930–1962; HKL vk 1949−1962. Vuosikertomuksissa ei mainita jäsenmääriä eikä 

tulojen joukossa jäsenmaksujen määrää; HKL 80 v. 1963, 41–42; Lampi 1963, 16, 53–55.
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kunnalliseen tasa-arvoisuuteen. Mutta koska oltiin pääkaupungissa ja tuomiokapitulin 
kotipaikassa, Kaupunkilähetyksen johtokunnassa istui yhteiskunnallisesti ja kirkolli-
sesti yläluokan edustajia, kuten Tukholman ensimmäinen piispa Manfred Björkquist 
puheenjohtajana, joka oli myös ruotsalaisen nuorkirkollisuuden johtohahmo. Osan 
johtokunnan jäsenistä nimitti tuomiokapituli. Muita jäseniä tarkasteltaessa syntyy mie-
likuva, että näillä saatettiin pyrkiä saamaan mahdollisimman suuri taloudellinen, kir-
kollinen tai yhteiskunnallinen vaikutusvalta tai verkostoituminen näihin piireihin.

Oliko Tukholman Kaupunkilähetyksen ongelmana naisten sopivuus hengellisen 
järjestön johtotehtäviin vai yleensä kysymys naisten asemasta ruotsalaisesta yhteis-
kunnassa? Anette Borchorst on pohtinut ruotsalaisten naisten tasa-arvois tumisen teo-
rioita (Helga Hernes ja Hirdman) ja päätynyt siihen, että myönteiset tulokset eivät 
synny pelkästään vain rakenteellisilla korjauksilla, vaan tarvitaan myös todellisia asi-
an puolesta toimijoita. Kirkon äänioikeusuudistuksessa vuonna 1918 naisille avattiin 
Ruotsissa tie kirkkovaltuustoihin ja -neuvostoihin. Suomessa kirkollinen äänioikeus 
naisille saavutettiin vuonna 1913, mutta ehdokkaaksi hyväksyttiin vasta kaksikym-
mentä vuotta myöhemmin. Jo tätä ennen naisia oli tietenkin valittu edustajiksi kristilli-
sissä järjestöissä sekä Ruotsissa että Suomessa. Naisia oli kirkolliskokousedustajinakin 
molemmissa maissa jo vuonna 1938. Jumittunut tilanne Tukholmassa muistutti Norjan 
valtion virkamieslain muutoksesta johtunutta muodollista pappisviran avaamista nai-
sille vuodelta 1938, joka johti ensimmäiseen naisen pappisvihkimykseen vasta vuonna 
1961.

Vuonna 1959 Ruotsin kirkon piirissä toimi 5 766 ompeluseuraa, joissa oli 131 851 
jäsentä. Tuolloin kyseessä oli Ruotsin suurin naisliike. Näistä ompelu seu roista 1 495 
toimi sosiaalisen avun hyväksi kotimaassa. Vertailun vuoksi lähetys, merimieslähetys, 
pakolaisapu ja oman seurakunnan toiminta innostivat Ruotsin kirkon piirissä toi mi-
via naisia moninkertaisesti verrattuna kotimaiseen diakoniaan ja kristillis so si aa liseen 
työhön. Diakoniapiireissä oli vain 6 000 jäsentä koko Ruotsissa. Suomessa oli samaan 
aikaan pelkästään diakonian piirissä 7 000 ompeluseuraa, joilla oli noin 10 000 vapaa-
ehtoista vetäjää. Tätä voi selittää elintasoerot 1950−60-luvun taitteessa Suomen sisällä 
ja Suomen ja Ruotsin välillä. Korkean elintason maassa auttamisen kohde löytyi luon-
nollisemmin lähetystyöstä ja hätääkärsivistä ulkomaisista kohteista.

297 Jansson & Johnsson 1953, 188–197; Österlin 1997, 278; Björkqvist & Kylberg & Stenberg 2003, 29–30, 60; Lehtiö 
2004, 307, 327. Suomessa vuoden 1958 kirkolliskokouksen asettamassa, naisteologien asemaan pohtineessa komi-
teassa herätysliikkeiden edustajat vastustivat naispappeutta, koska katsoivat raamatusta johdetun patriarkaalisuus-
periaatteen sulkevan naiset pappeudesta; Wejryd 2005, 37–38, 456–457; Aronson 2008, 30, 40, 45; Melby & Ravn & 
Carlsson Wetterberg 2008, 231. Ruotsalainen nuor kirkollisuus ei ole aivan samaa kuin suomalainen nuorkirkollisuus, 
eikä korkeakirkollisuuskaan tarkoita samaa kuin Suomessa, Ruotsin korkeakirkollisuus muun muassa vastusti valtion 
sekaantumista kirkon asioihin, katso mainittu Aronson 2008 ja edellä mainittujen liikkeiden keskinäisestä vaikutus-
historiasta Brodd 2008.

298 Juva 1976, 191–193, 197–199; Österlin 1997, 277–284; Lehtiö 2002, 201; Lehtiö 2004, 221–222, 292–293, 310–312. 
Suomessa vuoden 1958 kirkolliskokous käsitteli vuonna 1953 asetetun naisteologien aseman järjestämistä pohtivan 
komitean ehdotusta. Äänestyksessä komitean ehdotus sai enemmistön, mutta ei vaadittua määräenemmistöä. Kirkol-
liskokous asetti uuden komitean valmistelemaan pappisviran avaamista naisille; Wejryd 2005, 100–101; Borchorst 
2008, 31–32.

299 Kyrkor och samfund 1963, 265, 290; Suomen ev.lut. kirkko 1962−1966, 100.
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Naishistorian tutkimuksessa on käytetty ilmausta ”hierarkkinen sisaruus” kuvaa-
maan yhteiskunnan ylemmän tason naisten vähäosaisempiin naisiin kohdistuvaa hol-
hoavaa toimintaa, jossa nämä naisryhmät ovat eriytyneet. Auttaja on yleen sä parem-
massa taloudellisessa asemassa, jotta hän ylipäätään voi auttaa huono-osai sia. Tästä on 
tietenkin poikkeuksena työväen oma-apujärjestelmät. Työläisnaisjärjestöt keskittyivät 
poliittisiin ja rakenteellisiin muutoksiin jo 1900-luvun alussa. Kaupunkilähetystyön 
sosiaalisissa tukitoiminnoissa olivat kyseessä eräänlaiset vapaa ehtoiset tulonsiirrot ja 
niillä kustannetut sosiaalipalvelut. Aina ei ollut rahaa käytettävissä, vaan naiset an-
toivat omaa työpanostaan toisten naisten hyväksi. Holhoava mentaliteetti ja distink-
tiopyrkimykset olivat sitä, mitkä voisivat antaa aihetta käyttää tätä vuosisadan alun 
yhteiskunnallisen tilanteen tulkintaan käytettyä ilmausta kuvaamaan 1940–50-luvun 
johtokuntien ja ompeluseurojen asenteita. Aila-Leena Matthies ja Voitto Helander ovat 
arvelleet, ettei myytti hyväntekeväisyysjärjestöjen keski- ja ylä luokkaisesta arvopoh-
jasta ja siitä että se johtaisi auttamaan lähinnä keskiluokkaa sen tarpeissa, ainakaan 
Suomessa näytä pitävän paikkaansa. Ainakaan TKL:n työn pääasiallisina kohteina ei-
vät olleet keskiluokan avuntarpeet. Matthiesin ja Helanderin kritiikin kohteena oleva 
Estelle James on esittänyt myös, että uskonnollisten hyväntekeväisyysryhmien jäsenet 
olivat viehättyneempiä käytännön toiminnasta kuin sen uskonnollisista pe rus teis ta. Jos 
kristillinen vakaumus sekä mainittu halu auttaa toisia käytännössä ovat kin molemmat 
osa kyseistä hyväntekeväisyysjärjestön jäsenten arvopohjaa, niin Kaupunkilähetykses-
sä oli tällaista havaittavissa. Yleisesti diakoniassa kat sotaan uskonnollisen vakaumuk-
sen tai herätyksen johtavan juuri käytännön toi miin.

Ruotsissa naiset eivät olleet tulleet sota-aikana samassa määrin työelämään kuin 
suomalaiset naiset, sillä ruotsalaiset miehet tunnetusti eivät joutuneet taistelurinta-
malle. Ruotsalaisen yhteiskunnan kehitys oli saanut muutenkin tapahtua ilman suuria 
yhteiskunnallisia solmukohtia. Ruotsalaisten naisten äänioikeus toteutui paljon myö-
hemmin kuin miesten. Toisaalta Ruotsissa keskusteltiin äänekkäästi 1950-luvulla nais-
ten lisääntyvästä työssäkäynnistä, siihen liittyvistä naisen kahdesta roolista ja näiden 
tuottamista ongelmista ja paineista. Alva Myrdal ja Viola Klein kirjoittivat sosiologian 
klassikoksi nousseen kirjansa Women´s Two Roles, jossa katsottiin naisten lisääntyvän 
koulutuksen ja päivähoidon kehittymisen mahdollistavan sijoittumisen työelämään. 
He huomasivat myös naisten sijoittuneen naiserityisiin ammatteihin. Tutkimus esi-
teltiin tuoreeltaan Lapsi ja Nuoriso -lehdessä, jossa keskusteltiin tuolloin vilkkaasti 
naisten työssäkäynnistä, koko- ja puolipäivähoitomuotojen eduista ja haitoista sekä 
perheiden jaksamisesta.

300 Jaakkola 1994, 144–151. Työväen keskinäisestä avusta; Markkola 1994, 228–230, 233; Voittosaari 1994, 42−44, 
58−61, 116−119. Ompeluseurojen sosiaalisista rakenteista ja toiminnan motiiveista; Salamon 1995, 126; Helander 
1998, 126; Ruoppila et al 2003, 152−153. Kehitysvammaiset olivat varsin köyhiä ja syrjäytymisvaarassa eivätkä siten 
edustaneet keskiluokkaa; Kulhia 2008b.

301 Lapsi ja Nuoriso 5/1957, 27−28; Lapsi ja Nuoriso 1/1957, 7−9; Lapsi ja Nuoriso 2/1957 ja n:o 3/1957 Martti 
Paloheimo:”Äidin ansiotyö mielenterveyden ongelmana”; Myrdal & Klein 1956, 78−79, 185−188; Hentilä & Krötzl 
& Pulma 2002, 233, 304−306. Ruotsalaisen yhteiskunnan tasa-arvo kehi tyk ses tä; Lundqvist 2008, 90−92.
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Maallikoiden ja heistä varsinkin naisten asema Tampereen, Turun ja Helsingin 
Kau punkilähetyksissä oli siis vahvempi kuin Tukholman kaupunki lä he tyk ses sä sekä 
vahvempi kuin vastaavana aikana kirkossa. Tämän taustalla lienee suur la kon aikai-
nen murros, jolloin Suomessa oli hyväksyttävää ja jopa toivottavaa valita molempia 
sukupuolia järjestöjen hallintoelimiin. Näin tapahtui esimerkiksi Tampe reen Kaupun-
kilähetyksen järjestäytyessä yhdistykseksi vuonna 1907. Tämä perusratkaisu selittäisi 
tilanteen historiallista lähtökohtaa ainakin Tampereen osalta. Maallikko puheenjohtajat 
toivat 1940-luvulta eteenpäin etäisyyttä seurakuntiin, ainakaan ei voida katsoa 
personaali uni onien vieneen yhdistyksiä seurakuntien talutusnuo ras sa.  

Eri kaupunkilähetyksissä johtokuntien jäseniksi valittiin eri alojen vaikutusvaltai-
sia, mutta kristillisestä harrastuksestaan tunnettuja henkilöitä. Näin yhdistysten toi-
mia voitiin rahoittaa ja suunnata melko notkeasti. Maallikkous sukupuolittui ainakin 
Tampereen Kaupunkilähetyksessä, kun toisen maailmansodan aikana sen alajohto-
kunnat olivat naisistuneet. Itse käytännön kaupunkilähetystyö, pois lukien harvojen 
julistustilaisuuksien puheidenpito, oli pääosin naisten tekemää. Kaupunkilähetyksen 
aiemman teollisuustyön yhtenä maalina oli teollisuusväen holistinen auttaminen työ-
rauhaa, hengellistä elämää ja avio-onnea myöten. Siksi oli luontevaa, että sen piirissä 
oli useita pariskuntia. Pääjohtokunnassa oli vuosina 1949−1962 naisilla säännöllises-
ti neljä paikkaa ja miehillä kahdeksan. Kun joku nainen jäi pois, hänen tilalleen va-
littiin toinen nainen. Heistä Helmi Rannikko edusti sotaa edel tävän ajan aktiivisesti 
kaupunkilähetystyötä myös käytännössä tekevää tyyppiä, joka oli naimaton ja toimi 
virkailija-ammatissa. Rannikko toimi samalla yhdis tyksen taloudenhoitajana. Hänen 
kuoltuaan taloudenhoitaja jouduttiin palkkaamaan vapaaehtoisten ulkopuolelta. Muut 
naiset olivat korkeassa sosioekonomisessa ase mas sa, kuten lääkärinä tai liikenaisina. 
Tosin naislääkäri saattoi toimia ilmaiseksi lai tosten lakisääteisenä lääkärinä. Johtokun-
nan naisjäsenet saattoivat kuulua muutamaankin vastaavanlaiseen järjestöön. Näissä 
järjestöissä tapahtui myös horisontaalista aktivoitumista ja verkostoitumista eli ihmi-
set saattoivat kontaktiensa johdosta kiinnostua toisen, vastaavanlaisen järjestön työstä 
ja tulla siihenkin mukaan.

Martti Järventie katsoi kirjassaan, että johtokunnat eivät puuttuneet teologisiin ky-
symyksiin, mutta tällä hän käsitti kapeasti vain julistustilanteiden puheiden sisällön. 
Johtokunnat toimivat teologis-ideologisina suodattimina päättämällä, mitkä toiminta-
muodot otettiin kulloinkin yhdistyksen nimiin. Näissä keskusteluissa syntyi tulkinta 
kustakin toimintamuodosta ja sen sopivuudesta Kaupunkilähetyksen toiminta-ajatuk-
seen. Vaikka yhdistys sinänsä ei välttämättä rahoittanut esimerkiksi avioliittoneuvontaa 
lainkaan itse, käytiin työn sopivuudesta keskustelua, kuten alkoholistiparantolastakin. 

302 Järventie 1959, 175. Tämä on myös Järventien tulkinta erillistymisestä, vaikkakin hän näkee sen lievempänä.
303 HMA HSPTA Fc:1 Yksityiset lastenkodit Pelastakaa Lapset ry:n Tampereen osaston vuosikertomus 1950. Maija 

Vartio oli tämän sekä TKL:n pääjohtokunnassa ja lastentarhan johtokunnassa samaan aikaan; TKL vk:t 1926−1962; 
Senja Vahtolan haastattelu 16.6.2009; Rosvall 2002, 51, 55, 59−63. Kotilieden kummikerhon aktiivi Aili Jokinen 
toimi linkkinä Kaupunkilähetykseen, jonne tuli alajohtokuntiin kummikerhon aktiiveja.
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Usein ensin päätettiin työmuodon sopivuudesta yhdistykselle ja vasta sitten rahoituk-
sesta, joten raha sinänsä oli vasta toissijainen asia.

Yksityisen yhdistyksen hallintoon saattoi tulla ensisijaisesti päättäjiksi työn käy-
tännön tukijoita, ompeluseuralaisia ja muita avustajia, kuten taloudellisia tukijoita. Sen 
sijaan, että olisivat saaneet kokouspalkkion hallinnoinnista, he osaltaan itse ylläpitivät 
toimintaa. Vahvasti uskonnolliselta pohjalta toimineen Toivontuvan lastenkodin johto-
kunnassa oli naisilla 80 % paikoista vuosina 1951−1962. Samoin Tampereen Kaupun-
kilähetyksen lastenkodin johtokunnassa naisilla oli neljä viidesosaa paikoista ja puo-
let ajasta myös puheenjohtajuus. Kummassakin johtokunnassa oli pitkään yksi kysei-
sen kirkkokunnan papin puoliso. Jonkinlaisen murroksena voidaan nähdä vuosi 1955, 
jolloin Kaupunkilähetyksen lastenkodin puheenjohtajaksi tuli johtajaopettaja Aarno 
Kartila aiemmin kuolleen, pitkäaikaisen lastenkodin tukijan ja Kaupunkilähetyksen 
taloudenhoitajan Helmi Rannikon tilalle. Kartila oli aiemmin ollut pääjohtokunnassa 
ja ammattioppilas kodin johtokunnassa. Kartila oli ollut mukana MRA-toiminnassa jo 
1940-luvulla ja hän oli puolisoineen tätä kautta Matti Joensuun perhetuttavia. Kartila 
oli puolisonsa kanssa pitänyt vapaaehtoisesti kaupungin kesäsiirtoloita. Hän oli ollut 
käynnistämässä Kaupunki lähetyksen lastentarhaa ja oli myös lastentarhan johtokun-
nan puheenjohtaja. Kartila oli kasvatusalan ammattilainen ja siksi poikkesi aiemmista 
naisaktiiveista.  

Kunnallinen nuorisohuolto käsitti nuorisovalvontaa, ehkäisevää työtä nuorison 
parissa sekä sijoituksia ammattioppilaskoteihin, poikakoteihin ja koulukoteihin. Tam-
pereen nuorisohuollon esimies Toivo Hänninen oli sota-aikana johtanut Tampereen 
Kaupunkilähetyksen ensimmäistä poikien ammattioppilas kotia, joka oli käytännössä 
Viipurin Harjulan poikakoti, joka palasi jatkosodan aikana kotiseudulleen. Hänninen 
oli vuodet 1948−1959 Kaupunkilähetyksen poikien ammattioppilaskodin johtokunnan 
puheen johtaja ja Kartilakin oli ollut kaupungin nuorisohuoltojaoston sekä Kaupunki-
lähetyksen Ammattioppilaskodin johtokunnan jäsen joitakin vuosia samaan aikaan, jo-
ten kontakti viralliseen nuorisohuoltoon oli tuolloin välitön. Hännisen voidaan katsoa 
tulleen ammattilaisuuden vuoksi puheenjohtajaksi.

TKL:n poikien ammattioppilaskodin johtokunnassa olisi ollut pitkään miehiä ja 
naisia saman verran, mutta koska yhdistyksen toiminnanjohtaja oli itseoikeutettu jäsen 
kuten lastenkodinkin johtokunnassa, vaaka kallistui miesten hyväksi. Vuonna 1960 
perustetun poikakodin johtokunnassa oli mies enem mis tö.  

Tämän jakson aikana lastensuojelu näyttäytyi alana, johon naiset sopivat luot ta-
mus henkilöiksi, mutta nuorisohuolto, joka vaati usein kovempaa puut tu mista ja oli 
mää räl lisesti enemmän suojelukasvatusta, oli miehisempi alue. Tosin nuorisohuollon 

304 Järventie 1959, 178.
305 Lastenkoti Toivontuvan vk:t 1951−1962: TKL:n vk:t 1951−1962.
306 TaKA Sosla Yl osasto Nuorisohuoltojaoston ptk:t 1951−1959. Jääviydestä ei keskusteltu; Tampereen kaupungin 

kunnalliskalenterit 1948−1962; TKL.n vk:t 1941−1943, 1948−1962.
307 TKL:n vk:t 1951−1962.
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asiak kaista suurin osa oli poikia, joten tämäkin voi selittää mies enemmistöä luottamus-
eli mis sä.  

Samoin erityisalojen hallintoelimiin alkoi tulla yhä enemmän saman alan am mat-
tilaisia, jotka todennäköisesti toivat toimintaa ja linjauksiin standardeja pro fessiostaan 
käsin. Samaan aikaan yhdistyksen tavanomaisten henkilöjäsenkaadereiden taloudel-
linen merkitys väheni. Ompeluseuroissa oli 1960-lu vun alussa kuitenkin jopa 150 
jäsentä, jotka todennäköisesti muodostivat yhdistyksen henkilö jä senten (noin 200) 
enemmistön. Luottamushenkilöiksi valikoitui kokeneita päät täjiä, joilla oli suhteita 
mahdollisiin yhteistyö kumppaneihin ja taloudellisiin tu ki joi hin.

Aarno Kartila oli esimerkki tietyistä historiallisista konjunktuureista. Hän oli tullut 
Kaupunkilähetyksen piiriin MRA-toiminnan kautta, sillä silloinen toiminnanjohtaja 
oli siinä myös mukana. Koska Kartila oli aktiivinen kehitysvammaisten asioiden ajaja, 
hän toi kehitysvammatyön Kaupunkilähetyksen toimialaksi. Kehitysvamma-alan toi-
mijoita ei tiettävästi ollut mukana Turun eikä Helsingin kaupunkilähetyksissä, eikä 
niihin näin myöskään syntynyt kyseisen alan toimintoja.

Kun Martti Järventie valittiin syksyllä 1961 huomattavalla ääni määrällä Pyynikin 
kirkkoherraksi, niin Kaupunkilähetyksessä ryhdyttiin välit tömästi valmistelemaan hä -
nen seuraajansa valintaa. Tehtävä annettiin Kau pun ki lä he tyk sen toimintaa hah mot-
tavalle toimikunnalle, johon otettiin lisäjäseneksi tuomiokapitulin la ki mies  ases so ri, 
varatuomari Keijo Vahermo. Kapitulin jäsen saattoi auttaa papin rek rytoimisessa. Va-
hermo oli ollut jo 10 vuotta Kaupunkilähetyksen johtokunnan jäsen. Jo tätä aiemmin 
hän oli ollut mukana MRA-toi min nas sa. Johtokunnan jäsen Kartila toimi jonkin aikaa 
yhdistyksen vt. johtajana ennen uuden johtajan tuloa töihin. Vaikka MRA ei ollut mi-
tenkään 1950-luvulla enää mukana TKL:n varsinai sissa toiminnoissa, silti se näyttää 
olleen osa monen toimijan elämää.

Jäsenistön väheneminen perinteisissä kristillissosiaalisissa järjestöissä saattoi 
olla merkki siitä, että heikosti sitoutuneet jättäytyivät pois. Toisaalta ne, jotka olivat 
toiminnassa mukana, hyvinkin halusivat ilmaista sitoutumisensa maksamalla jäsen-
maksunsa. Näiden järjestöjen harjoittaman sosiaalityön merkitys oli vähenty nyt yh-
teiskunnan sosiaalipalveluiden kehittyessä. Tämän johdosta ihmiset saattoivat olet taa 
järjestöjen yksityisten lahjoitusten tarpeen vähentyneen. Perinteiset kannattajajäsenet 
saattoivat olla myös sukupolvena vaipu massa haudan lepoon. Vertailun vuoksi mainit-
takoon, että Suomen NNKY-liik keessä oli tämäntapainen ilmiö vuosina 1946–1959. 
Ei-uskonnollinen auttamisjärjestö Suomen Punainen Risti (SPR) liki kolminkertaisti 
jäsenmääränsä vuosina 1950−1956 eli noin 40 000 jäsenestä 120 000:een. Sen toimin-
taprofiili muuttui samaan aikaan kohti hyvin vointipalveluiden tarjoamista, kuten en-
nalta ehkäisevään kansanterveystyöhön ja avosairaanhoitoon. Näin SPR tuli myös dia-

308 TaKA Sosla Yl osasto Nuorisohuoltojaoston ptk:t 1951−1962.
309 TKL vk:t 1954, 1959 ja 1961. Vuonna 1959 ompeluseuralaisia oli 100, mutta vuonna 1961, kun laitoksiakin oli tullut 

lisää, jäseniä oli 150. Esimerkiksi ammattioppilaskotien ompeluseurat osallistuivat poikien vaatehuoltoon. Ompelu-
seurojen toimintaan kuului jo 1880-luvulta asti myös hengellinen ohjelma.

310 MRAA Suomalaisia ja ulkolaisia konf. ja näytelmäkutsuja ja ohjelmia 1936–1962 -kansio Au langon kotiseurat osan-
ottajat 1939-kirjekuori; Malkavaara 2003, 66.
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koniatyön aiemmalle toimintakentälle suurena ja kattavana, mutta ei-uskon nollisena 
palveluntarjoajana. SPR:n ja diakoniatyön sekä samalla kristillisten palvelujärjes töjen 
mahdollista kilpailuasetelmaa ei ole toistaiseksi juurikaan tutkittu. Aihe on saattanut 
jäädä tut kimatta diskreetti syys syistä.  

311 Hytönen 2002, 51−56. Unkarin kansannousun uhrien auttaminen näyttäytyi SPR:n jäsenmäärissä piikkinä; Määttä 
2004, 102−104. SPR:n paikallisjohdoissa oli toisinaan seurakunnan väkeä mukana ja toimittiin yhteisymmärrykses-
sä; Antikainen 2006a, 153, 163, 187- 190, 314. NNKY:n aktiivisten, äänivaltaisten jä senten määrä kasvoi 1626:sta 
1916:a eli 18 prosenttia. Vastaavasti kan na tus jä sen ten mää rä laski 3075:stä 1870:een eli 39 prosenttia; Wirilander 
2011, 94−95. Unkarilaisten auttamisessa kirkko ja SPR tekivät yhteistyötä.
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HOIVAN JA HUOLLON TYÖNJAOSSA 4. 
(1962−1973)

Lastenhuollon murros4.1. 

Asetusten, aatteiden ja asenteiden käymistila4.1.1. 
Seuraavassa tuodaan esille muutoksien suuntaa ja luonnetta, jota vasten Kau-
punkilähetyksen toiminta ja aseman muutokset hahmottuvat. Kirkon muutokset on 
jossain määrin huomioitava seurattaessa Kaupunkilähetyksen asemaa yhteis kunnassa, 
sillä kristillisyys profiloi sen mainetta ja toimintaa. Lastenhuollon tuo tantoa ja ohjaus-
politiikkaa on syytä tarkastella ainakin Ruotsin tilannetta silmällä pitäen.  

Suomalainen yhteiskunnan kehityskyky näyttäytyi 1960-luvulla muun muassa so-
si aali lain sää dännön vahvistumisena. Tärkeä sosiaali hal lin non edis tys as kel oli sairas-
vakuutuslaki vuonna 1964, joka toteutui tosin paljon muita Poh jois mai ta myöhemmin. 
Suo malaisille ryh dyt tiin mak samaan muun muassa päivä- ja äi tiys rahaa kor vaa maan 
an sion menetyksiä sekä kor  vaus ta lääkemenoista ja lää kä rien palkkioista. Myös muu ta 
sosiaa li vakuu tus jär jes tel mää kehitettiin ja uu dis tett iin aktiivisesti. So  si ali de mo kraat-
tien ja mui den va sem mis topuolueiden nousu hal li tus vas tuu seen vuon na 1966 nos ti 
valtiol li sen ja kun nal lisen sosiaalipolitiikan osuutta kan san talouden ke hi tyk ses sä enti-
sestään. Tämä myös hei kensi osal taan kol mannen sek torin eli yksityisten yh distysten 
ja jär jes tö jen roo lia so si aali sessa huol totyössä. Pek ka Kuusi oli jul kais sut hieman 
aiemmin var sin kin laajan pai no ar von saaneen teoksensa 60-lu vun so si aa li politiikka, 
jonka näkynä oli yh teis kun nan voimakas ote sosiaalityön alal la. Kuusi laski tulon siir-
tojen tulevan tukemaan myös koko kansantaloutta kas vat tamalla sisä mark ki noi ta. Silti 
universalistisen etuus jär jes tel män luomisessa oli suu ri panos maa laisliiton politiikalla, 
sillä so sia li de mokraatit ja kokoomus olivat aja neet palk ka perustaista sosiaalijärjestel-
mää. Suo meen kehittyi näiden yh dis tel mä. Hy vin voin tiprojekti edellytti myös erään-
laista suku puo li so pi musta naisten siir tyessä hy vin voin tipalveluammatteihin ja nais ten 
työs sä käyn nin lisääntyessä. Tä mä kehä edel lytti myös erityisesti lasten päi vä hoidon 
laa jen ta mis ta ja tämä taas li säsi nais ten tarvetta päivähoitotyössä. Per heiden si säi nen 
dynamiikka muuttui. Kan sa lais liikkeet, kuten Marraskuun liike al koivat vaikuttaa 
yleis vasem mis to lai sis ta läh tö kohdista käsin sosiaalipoliittisiin lin jauk siin. Saksassa 
oli päädytty vuoden 1961 sosiaaliapulaissa turvaamaan va paan huol totoiminnan, ku-
ten kau pun ki lä he tys ten oikeudet vastata heille so si aali työn työnjaossa jo olevista toi-
mialoistaan.  

1 Diakonia 1964, 75–76; Vihavainen 1987, 858–860, 866, 870; Suonoja 1992, 465−466, 483–484 Sairausvakuutus-
säännöksiä ryhdyttiin säätämään Pohjoismaissa jo 1900-luvun vaihteessa, nykymuotoisena niitä tuli vasta toisen 
maailmansodan jälkeen; Anttonen & Sipilä 2000, 68–72, 82, 86–87; Huhta 2005, 150–152: Kaarninen 2006, 159. 
Pekka Kuusi valittiin kansanedustajaehdokkaaksi Tampereen sosialidemokraattien listoille tunnettuna tiedemiehenä. 
Päästyään kansanedustajaksi 1966 Kuusi ei kuitenkaan ryhtynyt ajamaan tamperelaisten hänelle ehdottamia hankkei-
ta.
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Ruotsalaiset tutkijat Lundström ja Wijkström katsovat, että sodanjälkeisessä kehi-
tyksessä Ruotsin kolmannen sektorin ja julkisen vallan työnjaossa tapahtunut toimin-
tojen haltuunotto tapahtui asteittain. Tähän liittyi valtionapujen ja vastaavien tukien 
ehtojen asteittainen kiristyminen ja yleisten toimiehtojen lisääntyminen. Nämä johti-
vat rajallisten resurssien yksityiset toimijat kuten järjestöt, jotka eivät kunnan tavoin 
voineet korjata rahapulaansa nostamalla vain veroastetta, luovuttamaan toiminnot joko 
julkiselle vallalle tai lopettamaan palvelunsa, ilman jatkuvuutta palveluille. Silti nämä 
tutkijat esittävät, että erityisesti Ruotsissa kolmas sektori oli enemmänkin kumppani 
kuin kilpailija julkiselle vallalle, sillä usein aloitteet kolmannen sektorin uusien toi-
mintamallien levittämiseksi koko Ruotsiin tulivat juuri näiltä kehittäjäyhdistyksiltä.

Lastensuojelua ei käsitellä tutkimuksissa yleensä sosiaalivaltion tai sosiaa li pal-
veluiden yhtey dessä, vaan lasten osalta lähinnä päivähoidon ratkaisut ovat aiheina 
noi den otsi koi den alla.  Kun määritellään käsitettä sosiaa li pal ve lut, niiden olevan 
vapaa ehtoisia; niitä ei ole pakko ottaa vastaan, eivätkä ne stigmatisoi vas taan ot ta jaa. 
Lastensuojelussa osa palveluista oli virkavallan määräämiä, tah don vastaisia ja li säksi 
ne saattoivat stigmatisoida vastaanottajiaan.

1960-luvulla eri Pohjoismaat toteuttivat eri tavoin huostaanotettujen sijoit ta mis-
ta. Ruotsissa oli onnistuttu sijoittamaan 69 %:ia yksityiskoteihin. Suo mes sa ja Nor-
jassa määrä oli hieman alle puolet ja Tanskassa vain neljännes. Ruotsin tuo rees sa las-
tensuojelulaissa olikin asetettu perhesijoitukset etusijalle.

Tampereen kaupungin nuorisotyölautakunta piti yhteyttä paikallisiin nuo ri so työ tä 
tekeviin järjestöihin. Vuonna 1964 lautakunta päätyi järjestöjen ke ho tuk ses ta perus-
tamaan Tampereen nuorisotyön edustajiston (Tane). Tähän tulivat mukaan poliittiset 
nuorisojärjestöt, partiopiirit, urheiluseurat, Kristittyjen yhteinen Nuor ten Katulähetys, 
Nuoriso- ja Katulähetys, Pelastusarmeija, Tam pe reen setle ment tien nuorisotyö, Tam-
pereen ev.lut. nuorisotyö, NMKY ja lukuisat muut, jopa Hatan pään Siirtolapuutarhayh-
distys, mutta ei mitään edustusta Kau pun ki lä he tyksestä. Edustajistoon tuli kaikkiaan 
114 edustajaa. Edustajiston puhe mie his töön valittiin I pu he mieheksi pappisasessori 
Pertti Ranta, II puhe mieheksi vahti mes tari Pauli Kos ki nen ja III puhemieheksi talous-
johtaja Leuto Lumme NMKY:stä. Tanen ai kaan  saannokset eivät olleet kovin mainit-
tavia ensimmäisinä vuosinaan, mutta oli kuitenkin laajapohjaisesti kannettu huolta 
nuorisosta.

Sosiaalipalvelu-käsitteen toi suomalaiseen terminologiaan sosiaalihuollon peri-
aatekomitea 1967−1971. Sen asetti Paasion I hallitus, jossa koko vasem misto palasi 
hallitusvastuuseen 18 vuoden tauon jälkeen vuonna 1966. Komitea perusteli uudis-
tustarvetta YK:n ihmisoikeuksien julistuksella ja siihen sisältyvällä valtion velvol-
lisuudella turvata yksilöiden sosiaalisia etuja ja oikeuksia. Näihin komi tea työskentelyn 
vuosiin sisältyi myös lastensuojelun ja -huollon muutoksia.

2 Lundströn & Wijkström 1997a, 100−101.
3 Sipilä 1996, 13.
4 Lahtinen 1969, 224−225.
5 TaKA Sosla Ca I:25 Yl osasto 24.3.1965 § 75 Tanen toimintakertomus 1964.
6 Rauhala 1996, 106−108.
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Periaatekomitean mietintöluonnoksessa vuonna 1968 laskettiin lasten päivä hoi don 
tarve osaksi näitä sosiaalipalveluita. Tosin lasten päivähoidon laitos toimi kun nan mie-
tintö totesi vuonna 1969, ettei silloisen laitostoiminnan perustalle voi nut suunnitella 
kasvavan päivähoidon tarpeiden tyydyttämistä.

Kirkolle näytettiin tulevaisuuden suuntaa kirkolliskokouksen asettaman ja pro fes-
so ri Heikki Wariksen johtaman ko mi tean mie tin nös sä ”Kirkko muuttuvassa yh teis -
kun nassa” vuonna 1962, jossa ke ho tettiin kirk koa luo maan uusia työ muo to ja ja ke-
hit tä mään organisaatiotaan se kä uu dis ta maan työn tekijöittensä koulutusta. Dia ko nian 
roo lin nähtiin olevan vakavan muutoksen edessä julkisen kan san ter veys työn kehit-
tyessä. Yllättäen kirkosta eroaminen romahti kolmannekseen vuosina 1962–1966 ver-
rattuna edelliseen viisivuotiskauteen 1957–1961. Yhtenä syynä pidet tiin kir kol lisveron 
liittämisen ennakonpidätyksen piiriin. Jostain muus takin oli to den nä köisesti myös 
kyse. Kirkossa käyty naispappeuskiista he rät ti yleistä kes kus telua nais ten ja miesten 
roolimuutoksista.

Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulissa tapahtui muutos, kun piispa Eelis Gu-
lin luo pui virasta vuonna 1966 ja tilalle valittiin diakonian tutkija, professori Erkki 
Kan san aho. Hän oli edeltäjäänsä hieman pidättyväisempi niin toimissaan kuin suhteis-
saan eri kan sa lais  piireihin.

Kun Kaupunkilähetyksen johtaja Martti Järventie voitti Pyynikin kirkko her ran-
vaalin syksyllä 1961, alkoivat val mis telut seuraajan va lit se mi seksi. Tehtävä oli annet-
tu toimikunnalle, joka kään tyi Bue nos Airesissa me ri mies kirkon johtajana toimineen 
pastori Oiva Poh jan pirkan puo leen. Tämä oli Jär ven tielle tuttu mies, sillä he olivat 
viettäneet nuo ruu tensa naa pureina Nokialla. Teo logi tutkinnon li säk si Pohjanpirkalla 
oli merkonomin koulutus ja työ ko ke mus ta alalta. Hän oli menettänyt toisen kätensä 
haavoittuessaan talvisodassa. Poh jan pirk ka oli pappina toiminut aiemmin myös Tuo-
mio kirk ko seu ra kun nassa vuosina 1944–46 ja ollut NMKY:n sihteeri vuonna 1945. 
Kun Pohjanpirkka lähti Eng lan tiin merimies papiksi vuonna 1946, kirkon johto asetti 
ja valmisti hänet epä viral li sek si edus ta jakseen Englannissa. Poh jan pirk ka päätti tul la 
Kau pun ki lä he tyk seen, mut ta saat toi aloittaa työnsä vasta syksyllä 1962. Tou ko kuus-
ta syys kuun al kuun joh to kun nan jäsen, kou lunjohtaja Aarno Kar tila, taloutta hoi tanut 
Kau no Vah tola ja Jär ven tie huo leh ti vat kukin mah dol li suuk siensa mu kaan Kau pun ki-
lä he tyksen asi oi den hoi ta mi ses ta.  

Pian Pohjanpirkan aloitettua uudessa tehtävässään hän ryhtyi neu vot te le maan 
Tampereen apulaiskaupunginjohtajan Paa vo Lehtisen kanssa yhteisistä hank keis ta. 
Amu rin kohtalo oli sel viä mäs sä. Puu talot purettaisiin, ja tilalle raken net tai siin ker-
rostaloja. Kaupunkilähetyksen Mariankatu 16:ssa toiminut lastenkoti voi tai siin siir-
tää Asuntosäästäjien tulevaan asuntokompleksiin Taka-Amuriin tai muu alle. Sa moin 

7 Vaalgamaa 2003, 28−29.
8 Lapsi ja Nuoriso 3/1963 Erkki Viljanen:” Isän rooli ansioperheessä?”; Suomen ev.lut. kirkko 1962–1966, 181–182, 

194–195; Huhta 2005, 178–179.
9 Kansanaho 2001, 124- 135; Ripatti 2005, 504–505.
10 TKLA TKL jtk 18.2.1962 § 5; Martti Järventien haastattelu 19.10.1999; Kohonen 1963, 328–329; Ripatti 1990, 

240–241.
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kau pun ki olisi myön ty väi nen antamaan lainaa ja avustusta, jos TKL raken tai si uuden 
van hain kodin. Turun Kaupunkilähetys oli rakentanut juuri Turun nykyaikaisimman 
vanhainkodin. Kaupunki oli suunnittelemassa ke hitys vam mais ten huol lon ko ko nais-
pa ket tia. Kau punki lähetyksen roo lina olisi huo leh tia yli 16-vuotiaiden kun tout ta mi-
sesta laitok sis saan.

Tampereen kaupunki perusti vuonna 1963 erityisen vajaamielis huol ta jan vi ran. 
Samana vuonna alkoi myös seurakuntien ylläpitämä ke hi tys vam mais ten las ten äitien 
kerhotoiminta, joka oli luonteva jatko seu ra kuntien pi tä mäl le ke hi tys vam maisten ker-
hotoiminnalle. Kalevan lastentaloon perus tettiin vuon na 1967 vas taa vanlainen kau-
pungin päivähuoltola. Vanhusten huol los ta kau pun ki te ki vuonna 1967 linjapäätöksen, 
että kodinhoitoapu ulotettiin kos ke maan myös van huksia. Tam pereen sosiaali lau ta-
kunta oli aloittanut kodin hoito toi mintansa vuon na 1952, mutta aikaisemmin sitä koh-
distettiin lähinnä lapsiperheisiin.

Vuonna 1963 Suomessa toteutettiin rahauudistus ottamalla kaksi nollaa markoista 
pois ja neljä vuotta myö hem min Suomi laski markan arvoa vielä 31 %:ia. Näillä toi-
milla pyrittiin luomaan vientiteollisuudelle edullisia olosuhteita ja usein siinä onnis-
tut tiin kin. Tosin tällainen devalvointi aiheutti Suomen sisäisessä taloudessa hintojen 
ja palkan ko rotusten haitariliikkeen, josta muiden muassa vuosittain päätettyjen avus-
tusten kanssa toimiva Kaupunkilähetys kärsi hintojen noustessa.

Poliittinen ilmapiiri alkoi tuottaa vaikeuksia Kaupunkilähetyksen toimin taan 
1960-luvulla. Vuosi 1964 oli ta loudellista lama-aikaa, ja Kau pun kilähetyksen avus-
tuksia alettiin leikata so si aa li ministeriössä. Vanhainkodilta loppuivat val tion avut ko-
konaan, ja ministeriö vies  titti, että val tion avun sijaan kannattaisi ha kea Raha-auto-
maatti yhdistyksen voit to varoja. Tampereen kaupunginhallitus vas tasi poikakodin 
yh tey teen pe rus tet ta vaa työpajaa koskevaan avus tus ano mukseen, ettei se aiheutta-
nut toi menpiteitä kau pun gin puolelta. Kau pun ki lä he tyk sen palkoista osa oli valtion 
A-palk ka luok kiin si dottuja, loput Tampereen kau pun gin K-palk ka luok kiin. Tuona 
vuonna elin kus tan nukset nousivat yli 10 prosenttia. Kau pun gin val tuus tossa SKDL ää-
nes ti ”pöydälle lepäämään” Kaupunki lä he tyk sen ha ke man yli mää räi sen 12 000 mar-
kan avustuksen palkkataulukoiden nou sun kor vaa mi sek si. Yh dis tyk sen ompeluseurat 
puolestaan onnistuivat kasvattamaan myyn ti tu lo jaan huo mat tavasti.

Kaupunkilähetyksen toiminta oli huomattavissa määrin sidoksissa valtion ja kau-
pungin erilaisiin maksusitoumuksiin ja avustuksiin. Pienetkin maksupostien viivästy-
miset tai epäämiset johtivat toiminnan välittömään vaikeutumiseen. Hotelli Em mauk-

11 TKLA TKL hall 22.5.1964 § 38; Rasila 1992, 372 Lehtinen (sd.) oli tullut edellisenä vuonna virkaansa työskennelty-
ään sitä ennen toimitsijana ja metallisorvarina; Myllykylä 2007, 95−100.

12 Tuppurainen 1972, 23, 31. Taustalla oli vuoden 1950 laki kunnallisista kodinhoitajista. 
13 TKL vk:t 1963−1965; Haataja 1987, 862–863. Rahauudistus oli sen tunnustamista, että rahan todellinen arvo putosi 

jatkuvasti.
14 TKLA TKL jtk 28.2.1964 § 12 b) -c) - g). Myyjäistuotoilla saatiin joitain koneita hankittua. TKLA TKL jtk 3.4.1964 

§ 23 2). Ministeriön kaavojen mukaan oli tarjottu liian arvokasta ruokaa pojille; TKLA TKL jtk 22.5.1964 § 40. A- ja 
K-palkkataulukot vaihtuivat 1.4.1964; TKLA TKL jtk 4.9.1964 § 48. Oli anottu 12.000 mk 30.6.1964; Treen k:gin 
kk 1964 kav, 608−610 26.8.1964. Samaa vastarintaa pöydälle jättämisineen nosti sosialidemokraattien kesäkodin 
avustaminen; Treen k:gin kk 1964 kav 23.9.1964 N:o 45, 722−723; TKL vk 1964.
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sen vuosiavustus riitti lähinnä keskustoimiston kuluihin, kuten toiminnanjohtajan ja 
taloudenhoitajan palkkoihin ja huoneistokuluihin. Ompelu seuro jen taloudel li nen mer-
kitys oheni koko ajan. Koska toiminta ei ollut paljoakaan riippuvainen säännöllisistä 
yksityisistä lahjoituksista, ei Salamonin esittämän järjestöjen epäonnistumisteorian 
ensimmäinen pääkohta, lahjoitus tulojen ehtyminen, sinänsä aiheuttanut vaikeuksia, 
vaan julkisen vallan epä luotettavuus. Päinvastoin lahjoituksia saatettiin saada lisää ni-
menomaan paikkaamaan julkisen sektorin epäsäännöllistä tukea, kuten Rantaperkiön 
vanhain kodin rahoituskriisissä. Testamentteja ei voitu ennakoida ja omaiset saat toi vat 
riitauttaa niitä pitkiksi ajoiksi, mikä vähensi osaltaan niiden varaan nojaamista.

Asenteiden muutosta näkyi myös uuteen suuntaan 1970-luvun alussa. Sosiaalihal-
lituksessa nähtiin osa alan toimijoista periaatekomitean uusien luokitteluiden mukaan 
palvelujärjestöiksi entisen hyväntekeväisyysjärjestö-nimikkeen sijaan. Järjestöjä myös 
arvotettiin sopimattomiksi ja sopiviksi sosiaali hallituksen mittapuiden ja tavoitteiden 
pohjalta. Palvelujärjestöksi katsottavaan saattoi suhtautua myönteisenä osana yhteis-
kunnan sosiaalipalvelujen tuotantoa. Lisäksi sosiaalihallituksessa toivottiin aloitteita 
ja uudistuksiin ajavaa painostusta järjestökentältä. Ilmeisesti sinne oli Ruotsin tapaan 
sijoittunut järjestötaustaisia henkilöitä töihin ja siten asenteet järjestökenttää kohtaan 
muuttuivat jälleen myötämielisemmiksi.

Suomalaisessa yhteiskunnassa oli ollut voimassa jonkinlainen ”yhteiskuntaso-
pimus”, joka käsitti työnjaon kolmannen sektorin ja julkisen sektorin välillä. Tietyt 
toiminnot, kuten vanhainkoteja, lastenkoteja ja vastaavia laitoksia pitäneet järjestöt 
olivat saaneet säilyä osin yhteiskunnan tuella ja jopa laajentaa toimintaansa. Tämä oli 
edellyttänyt julkisvallan kontrollin ja säädösten nou dat tamista. Tämä ”sopimus” näyt-
ti tulevan uudelleenarvioitavaksi 1960-luvun Poh jois maissa, tosin Suomessa hieman 
muiden jäljessä. Kaiken päätöksenteon puo lue politi soi tumisen syventyessä ryhdyttiin 
kyselemään, miksi yksityiset järjes töt saivat tehdä vie lä jotain päätöksiä itsekseen yh-
teiskunnan kuitenkin rahoit taes sa lähes kokonaan toiminnan.  

Tätä keskustelua oli käyty jo vuodesta 1964 alkaen myös kehitysvammatyössä, 
erityisesti Vaalijalan keskus lai tok sen ympärillä. Tämä oli Suomen Kirkon Sisälähetys-
seuran hallussa ja kuntien mak su osuudet olivat nousseet 1960-luvun alussa. Vaalijalan 
neuvottelukunnassa oli esitetty, että kuntien vaikutusvaltaa tulisi laajentaa. Seuraava 
kysymys olikin jo, että olisiko koko laitos siirrettävä kuntainliiton omistukseen. Mi-
tään kon kreet tis ta ongelmaa, joka olisi aiheutunut silloisesta omistussuhteesta, ei kui-
tenkaan osat tu nimetä. Vielä tuolloin neuvottelukunta katsoi nykyjärjestelyn vas taavan 
kuntien toiveita.  Kaupunkilähetyksen tapaan moni järjestö sai jatkaa sosiaalipalve-
luiden tuottamista, sillä julkinen sektori ei kyennyt saamaan aikaan omia palveluyk-
siköitään. Siksi huomattiinkin, että toiminta saadaan kädenkäänteessä yhteiskunnan 
haltuun, jos toimitetaan haltuunotto eli koko talo tavaroineen ja henkilökuntineen siir-

15 TKL vk:t 1962−1973.
16 Alanne 1972, 172−174. 
17 Helander 1998, 118−127; Huhta 2005, 190−192.
18 Huhta 2005, 191−192.
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retään kunnan tai kuntayhtymän käsiin. Tätä tekniikkaa voi kutsua myös sosialisoimi-
seksi, siitä kiistämättä on kyse.

Lastenhuollon yhteiskunnallistuminen etenee4.1.2. 
Lastenkotien kehittäminen oli heikkoa ja on todettu, että useissa laitoksissa lasten 
taloudellinen elintaso oli heikko verrattuna keskimääräiseen suomalaiseen lapseen. 
Samoin mahdollisuudet virikkeisiin ja ulkopuoliseen virkistys- ja harras tus toi mintaan 
jäivät huonoiksi, jossain paikoin jopa äärimmäisen heikoiksi. Tämä oli ris tiriidassa jo 
tuolloin yleisesti hyväksyttyjen kasvatustavoitteiden kanssa.

Hämeen läänissä monissa pikkukunnissa elämä kohentui siinä määrin, että niiden 
lastenkoteja saatettiin sulkea. Isommilla paikkakunnilla lastenkotien tarve oli edelleen 
melko suurta. Niitä aiheuttivat usein eri ongelmat kuin maaseudulla. Vuonna 1963 
läänin alueella toimi 31 kunnallista ja 14 yksityistä lastenkotia.

Lastenkotien valtionavusta annetun lain (852/49) mukaan tavallisille lastenkodeil-
le olisi voitu haluttaessa myöntää hyväksytyistä nettomenoista 33 %:n valtionapu. 
Erityislastenkodit olisivat voineet saada valtionavun puolelle nettomenoista. Kustan-
nustaso nousi jatkuvasti muun muassa hoito- ja tilavaatimusten vuoksi, mutta valtion 
osuus kustannuksista laski 1950-luvulta 1970-luvulle. Vuonna 1952 valtion apu oli 
keskimäärin 13 prosenttia, parin vuoden kuluttua 11 ja vuonna 1970 enää 5,5 ja lasku 
jatkui.

Vuonna 1961 Tampereen sosiaalilautakunnan yleinen osasto käsitteli Rauha nie-
meen rakennettavan poikien vastaanottokodin rakennussuunnitelmaa. Ensiksi tut kit-
tiin sopivia alueita laitokselle. Osasto oli siinä käsi tyk ses sä, että jos paikka on liian 
syrjässä, sinne olisi vaikea saada henkilökuntaa, mutta toi saalta toiminta onnistuisi 
kauempana muusta asutuksesta ja kiu sauksista. Kaupungin arkkitehtiosas tolle annet-
tiin tehtäväksi suun nitella kyseinen laitos. Asiaa pyydettiin hoitamaan kiireellisenä. 
Lasten suoje lu työn joh ta ja Kaarina Rantanen toi jälleen keväällä 1964 esille varttu-
neempien poi kien hoi to paik kojen, kuten suunnitelmissa olevan vastaanottokodin, ko-
van tarpeen. Koko Suo men lastensuojeluväki oli kokouksissaan kuullut jo aikaa sitten, 
kuinka Tam pe reella pidettiin suojelukasvatusta kipeästi tarvitsevia poikia kadulla jat-
kamassa vai keuk siensa keräämistä.

Kaupunkilähetyksen ammattioppilaskodissa oli kyetty jo 1950-luvulla tarjoamaan 
erittäin korkeatasoisia palveluita. Kotia piti edistyksellisesti perheen omaisesti aviopa-
ri, joilla oli sosiaalihuoltaja-koulutusta ja nuoret saivat mat kustella ulkomailla asti.

Vuonna 1960 ammattioppilaskodista eriytynyt Hämeenpuiston poikakoti sai suoraa 
valtionapua, joten sosiaalilautakunta päätti leikata Kaupunkilähetyksen kunta-avustuk-

19 Honkavaara & Kemppainen 1980, 8.
20 HMA HSPTA Db:1 Sosiaalihuollon piiritarkastajan vk:t 1963.
21 Honkavaara & Kemppainen 1980, 8.
22 TaKA Sosla Ca I:17 Yl osasto 31.5.1961 § 238; TaKA Sosla Ca I:18 Yl osasto 4.10.1961 § 410; TaKA Sosla Ca I:23 

Yl osasto 18.3.1964 § 101.
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sia vuodesta 1962 alkaen. Tampereen kaupungilta puuttui vastaanottokoti, jossa olisi 
otettu nuoret ensin tutkittaviksi, jotta voitaisiin järjestää heille asianmukaisinta hoitoa 
jatkossa. Hämeenpuiston poikakoti toimi tavallaan vastaavassa tehtävässä. Kaupunki 
valmisteli kuitenkin 1960-luvun alussa vastaan otto kodin perustamista. Tytöille kau-
punki oli saanut samoihin aikoihin nuoriso ko din.

Poikakoti oli alkuvuosinaan arvostettu, nykyaikainen ja kiinnostava laitos. Siihen 
kävivät tutustumassa Yhteiskunnallisen korkeakoulun opettajat ulko mai sine vierait-
tensa ja erikseen opiskelijoittensa kanssa, Jyväskylän yli opis ton erityispedagogiikan 
opiskelijat ja saksalaisia sosiaalialan edustajia ja teologeja. Vierailijat kävivät usein 
myös yhdistyksen ammattioppilaskodissa Kissanmaalla. Valvi Manninen teki sosiaali-
huoltaja-tutkintonsa lopputyön Hämeenpuiston Poikakodin poikien sosiaalisista taus-
toista.

Poikakotiin suunniteltiin työpajaa, jotta työttömyyden vaivaamat, suojelukasvatus-
ta tarvinneet pojat olisivat saaneet mielekästä tekemistä, oppineet ehkä työntekoakin. 
Pajalle haettiin 10 000 markan avustusta kaupungilta ja sillä arveltiin saatavan kulut 
peittoon. Lisäksi arveltiin työpajan saavan jotain myytäväksi asti ja siten myös joitakin 
tuhansia markkoja myyntituloja.

Vuonna 1963 oli maanlaajuisia talousvaikeuksia, jotka johtivat palkankorotus-
kierteeseen. Kaupunki kaavaili samaan aikaan Messukylän Viluseen työlaitosta työtä 
vieroksuville pojille. Nämä seikat johtivat jo loppuvuonna 1963 ennakkotietoon kau-
pungin nihkeydestä avustuksen myöntämiseen. Kaupungin sosiaalitoimi katsoi, että 
kaupungin keskustasta Hämeenpuiston poikienkin olisi mielekästä matkustaa työpa-
jaan esikaupunkialueelle useiden kilometrien päähän. Tässä ei ehkä ollut ajateltu työ-
tä vieroksuvien poikien valmiiksi vähäisen motivaation kuivahtavan pitkän matkan 
aikana.

Kaupunkilähetys oli jättänyt seikkaperäisen anomuksen työpajan avustamisesta 
marraskuun lopulla 1963. Asia kävi sosiaalilautakunnan Yleisen osaston kokouksessa 
helmikuun alussa 1964, jolloin Honkkila olisi voinut avittaa asiaa. Virkailijat varatuo-
mari Mikko Veneskoski ja rahasta tarkka taloudenhoitaja Martti Salonen laativat lau-
sunnon. He katsoivat työpajan tulevan liian pieneksi ja suppeaksi. He olisivat halun-
neet uuden ja laajemman suunnitelman työpajasta, jossa yleisen osastonkin laitosten 
tarpeet olisi huomioitu. Kaupunginhallituksessa jouduttiin äänestämään avustuksen 
myöntämisestä, sillä asevelimies Artturi Tienari Pentti Suojasen kannattamana ehdotti 
Paavo Lehtisen kielteisestä esittelystä huolimatta avustuksen myöntämistä. Rintama 
jakaantui 9−5, jossa tappiolle jäivät Tienarin, Suojasen ja kansanedustaja Antti Linnan 
lisäksi kaupunginjohtajat Sampo Toni ja Veikko Vartola. Kaikki nämä edustivat porva-

23 TaKA Sosla Ca 1:17 Yl osasto 23.5.1961 § 233; TaKA Sosla Ca 1:17 Yl osasto 31.5.1961; TaKA Sosla Ca 1:19 Yl 
osasto 10.1.1962 § 19; TaKA Sosla Ca 1:23 Yl osasto 18.3.1964 § 96; Treen k:gin kk Sosiaalilautakunnan toiminta-
kertomus 1960.

24 TKLA Ammattioppilaskoti jtk 12.4.1962 § 2. YKK:n opiskelijat vierailulla lehtori Irma Kastarin johdolla; TKLA 
TKL Ammattioppilaskoti jtk 13.12.1963 § 2. Ruotsalaisia sosiaalihuollon opettajia; TKL vk 1962; Manninen 1961.

25 TaKA kh C I:547 17.2.1964 § 444. Liitteissä Kaupunkilähetyksen anomus 27.11.1963; TKLA TKL jtk 28.2.1964 § 12 
b) –c)  Myyjäistuotoilla saadaan joitain koneita hankittua.

26 TKLA TKL jtk 19.12.1963 § 3. Honkkila toi viestiä johtamaltaan sosiaalilautakunnalta.
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riryhmiä. Näin sosialidemokraatit ja kansandemokraatit löysivät toisensa 1960-luvun 
alkupuolella, ainakin hetkellisesti.

Kaupunkilähetys perusti työpajansa lahjoitusvaroilla. Toiminta käynnistyi 
19.2.1964. Tätäkin kävivät monet sosiaalialan ihmiset opiskelemassa. Kaupunki ei saa-
nut omaa työpajaansa eikä mitään muutakaan Viluseen suunniteltua aikaiseksi, vaikka 
kaupunginvaltuusto oli perustanut sitä varten viisi virkaakin loppuvuonna 1964. Vasta 
keväällä 1965 pohdittiin huoneohjelmaa Vilusen vastaanottokodille, nuorisokodille, 
työkodille ja työpajoille. Lopulta keväällä 1967 todettiin, että Vilusen virat pitäisi lak-
kauttaa, sillä varatut tilatkin oli luovutettu pois yleisen osaston hallusta, eikä mitään 
toimintaa ollut käynnistetty. Vastaanotto koti toiminnaksi katsottiin riittäväksi se, mitä 
Rauhaniemessä tehtiin syksystä 1966 alkaen.

Tarkastaja Niilo Kotilainen vaati Huoltaja-lehdessä yksityisille lasten- ja nuoris-
ohuoltolaitoksille lisää valtionapua, sillä yleiset vaatimukset olivat nousseet eivätkä 
valtionavut olleet suureksi avuksi. Monet laitokset olivat joutuneet jo sulkemaan oven-
sa yhteiskunnan riittämättömän panostuksen puutteessa. Tämä oli suuri vahinko, sillä 
niille olisi ollut tarvetta. Raha-automaattiyhdistys oli pelastanut väli ai kai ses ti joitakin 
laitoksia.

Lastenkoteja tarkastivat niin kaupungin lastensuojeluviranomaiset, kuten lastensuo-
jelujohtaja, -tarkastaja, sosiaalilautakunnan yleisen osaston laitoshuollon jaosto kuin 
läänin sosiaalihuollon piiritarkastaja. Kaupunkilähetyksen lastenkodin ja kesäsiirtolan 
tarkastuspöytäkirjan merkintöjen mukaan molemmat olivat huo lellisesti hoidettuja ja 
suhteellisen hyvin varusteltuja. Toiveet ja puutteet kir jat tiin sidottuun kirjaan.

Tarkastuksissa käytiin läpi henkilökunnan tilanne, majoitustilat, ruokalistat, lasten 
koulutodistukset ja terveydentila. Laitoshuollon jaostoa kiinnostivat keittiö, liinavaa-
tevarasto ja yleinen järjestys. Piiritarkastaja tarttui lääkärikäynteihin ja terveydenhuol-
lon järjestelyihin. Kaupungin lastensuojelu tarkas taja totesi syksyisin lasten lihoneen ja 
vahvistuneen kesä siirto lassa.

Kaupunkilähetyksen kristillinen lastenkotikasvatus ei näyttänyt tuottaneen 1950-lu-
vulla ahdistusta, sillä ainakin tarkastuksissa lapset todettiin ”iloisiksi ja vapaiksi”. 
Samoin lastenkotia kuvailtiin kodikkaaksi ja siistiksi, mikä osaltaan edesauttoi hy-
vinvointia. Keskustelut johtajan kanssa ongelmalasten käytöksestä alkoivat 1960-lu-
vulla.

Kaupunkilähetyksen lastenkodissa näkyi kodinomaisuus siinäkin, että niin tytöt 
kuin pojat osallistuivat pullien leipomiseen ja lettujen paistamiseen. Lastenkoti sai te-
levision jo vuonna 1962, mitä voidaan pitää aikaansa edellä olevana seik kana. Tosin 

27 TaKA kh C I:540 17.2.1964 § 444; TaKA kh C I:547 17.2.1964 § 444 liitteet; TaKA Sosla Ca I:23 Yl osasto 5.2.1964 
§ 39; Rasila 1992, 372. Salonen suhtautui aiemmin nuivasti myös Työkodin perustamiseen ja olisi halunnut suunnitel-
miin mieleisiään muutoksia.

28 TaKA Sosla Ca I:25 Yl osasto 24.3.1965 § 83 ja liite A; TaKA Sosla Ca 1:29 Yl osasto 14.3.1967; TKLA TKL jtk 
28.2.1964 § 12–c); TKL vk 1964.

29 Kotilainen 1964, 414−415.
30 TKLA TKL Tarkastuspäiväkirja Lastenkoti, Kesäsiirtola 13.I.1954−.
31 TKLA TKL Tarkastuspäiväkirja Lastenkoti, Kesäsiirtola 13.I.1954−.
32 TKLA TKL Tarkastuspäiväkirja Lastenkoti, Kesäsiirtola 13.I.1954−.

KulhiaPeilit.indd   182 13.12.2011   23:27:09



183

ammattioppilaskodin pojat olivat saaneet televisionsa vieläkin aiem  min. Pojat tekivät 
myös retkiä ympäri Suomea. Nämä olivat varsin avartavia ja mieluisia, sillä moni oli 
ensi kertaa elämässään lomamatkalla.

Tampereen kaupunki, seurakunnat ja valtio avustivat Kaupunkilähetyksen toimin-
taa siinä määrin, että näiden avustukset kattoivat 38,5 %:ia yhdistyksen kassavirrasta 
vuonna 1963. Yhdistyksen rahatilanne oli koko ajan kiristymässä. Sitoutuminen jul-
kishallinnon palkkaluokkiin ja palkankorotuksiin nostivat tuolloin kuluja yli kymme-
nyksellä. Toisella puolella tasetta julkiset ja yksityiset avustukset pienenivät 5,5 pro-
senttia, joten markan arvon lasku ei ollut ainut huolenaihe.

Vuonna 1964 kiristynyt taloustilanne heijastui monin tavoin Kau pun ki lä he tyk sen, 
valtion ja kaupungin suhteisiin. Inflaatio johti siihen, että am matti oppilaskoti oli jou-
tunut tekemään korotuspyynnön kesken vuotta, tou ko kuus sa 1964. Kaupunkilähetys 
joutui nostamaan alkuvuonna 1965 Poi ka ko din hoito mak sua liki 17 prosenttia. Hoito-
maksujen korotuksia piti tehdä useasti kes  ken vuot ta.

Kaupungin lastenkodeilla oli kasvavia vaikeuksia saada henkilökuntaansa pysy-
mään viroissaan sekä saada ammattipäteviä työntekijöitä. Tästä alkoi olla hait taa toi-
minnalle. Yleinen osasto ryhtyi pohtimaan syitä. Samaan aikaan sama ongelma oli 
muuallakin. Yhtenä syynä oli johtajien asunto-ongelma ja toisena yhä vai keutuva lap-
siaines. Kaupunki kirjelmöi jälleen vuonna 1964 sosiaali minis te riöl le koulukotipaik-
kojen puutteesta.

Lastensuojelutyön johtaja Kaarina Rantanen, joka oli ideoinut paljon toimintoja, 
opintomatkoja ja jopa Kodinhoitajaopiston Tampereelle, sairastui ja joutui jäämään 
pois työstään 1960-luvun puolivälissä. Hän oli juuri tuomassa ajatusta nuorisotoimin-
nan sisällyttämisestä lastensuojelun alaisuuteen, kuten asia on muissa Pohjoismaissa. 
Hän oli keskustellut asiasta jo ylitarkastaja Kotilaisen kanssa sosiaaliministeriössä. 
Kotilainen oli ohjannut Rantasta eteenpäin suunnitelmissaan ja materiaalin hankinnas-
sa. Rantanen oli päätynyt jo olemassa olevien nuorisotyötä tekevien järjestöjen huo-
mattavaan tukemiseen sekä kunnallisen nuorisotoiminnan ja -ase man perustamiseen. 
Samoihin aikoihin 1940-luvulta asti vaikuttanut nuorisonhuol taja, toimistonsa esi-
miehenä työskennellyt Toivo Hänninen (s.1903) jäi eläkkeelle. 1960-luvun alkupuoli 
koettiin vielä seesteiseksi ajaksi nuorisohuollossa. Hänellä oli ollut vahvat siteet Kau-
punkilähetykseen, sillä hän oli uuden ammattioppilaskodin johtokunnan puheenjoh-
taja pitkään. Hänninen oli pohjakoulutukseltaan opettaja. Hänen jälkeensä toimiston 
esimiehelle asetettiin toisenlaiset vaatimukset. Nuorisonhuoltotoimiston uudelleenor-
ganisointi johti siihen, että esi mie hen virkaan vaadittiin psykologiasta ja kasvatustie-

33 TKLA TKL Ammattioppilaskoti jtk 14.9.1962 § 2; TKLA TKL Tarkastuspäiväkirja Lastenkoti, Kesäsiirtola 
13.I.1954−; Harisalon puhelinhaastattelu 15.11.2011.

34 TKL vk 1963.
35 TaKA Sosla Ca1:23 Yl osasto 13.5.1964 § 210; TaKA Sosla Ca1:25 Yl osasto 27.1.1965 § 21; Treen k:gin kk 1965 

kav, 52−55 4.1.1966. Yksityisten lastenkotien momenttia vuodelle 1965 piti korottaa vielä vuoden 1966 ensimmäises-
sä kokouksessa; Treen k:gin kk 1966 kav, 173−174. Ylityspyyntö yksityisten lastenkotien hoitomaksujen ja sijoitusten 
kasvaessa; Tilastokeskus rahanarvonkerroin 1860−2005.

36 TaKA Sosla C I:547 Yl osasto 17.2.1964 § 454 liitteet. Kaarina Rantasen selostus nuorisotoiminnasta; TaKA Sosla 
Ca1:24 Yl osasto 11.11.1964 § 418; TaKA Sosla Ca1:25 Yl osasto 27.1.1965 § 29.
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teestä korkein arvosana, esi mer kiksi filosofian kandidaatin tutkinnossa. Tämä kertoi 
alan ammatillistumisen suuntautumisesta psykologiaan.

Tähän käännekohtaan sattui myös pitkään kaivatun Rauhaniemen vas taan ot to kodin 
valmistuminen, joka tuli syömään Poikakodin kanssa samoja resursseja. Rau haniemen 
johtajan virkaa ilmaantui hakemaan diakonissa Vieno Aho, joka oli lähtenyt vaikeuk-
sien jälkeen Kaupunkilähetyksen lastenkodin johtajan tehtävistä. 

Vieno Aho kuitenkin päätyi perumaan hakemuksensa. Ohjesääntö- ja järjestelyja-
osto oli kokouksessaan 21.4.1966 päätynyt esittämään, että huomioonottaen laitoksen 
luonteen kuten vastaanottokodin tehtävät, ketään haki jois ta ei voitu pitää täysin sopi-
vana. Jaosto piti ehdottoman tärkeänä, että laitok seen saataisiin riittävän kokemuksen 
omaava miesjohtaja. Osasto päätyi esittä mään kaupunginhallitukselle virkaa uudel-
leenhaettavaksi ja että miehen tarve mainittaisiin ilmoituksessa sekä omat palkkatoi-
vomukset. Paikkaa oli jo kuiten kin hakenut jokunen mies kin, kuten sosionomi Pekka 
Simula, jolla oli suo ritettuna YKK:n nuorison  oh jaa ja tut kin to ja Kasvattajaopiston täy-
den nys kou lu tus kurssi. Simula oli toiminut Kaupunkilähetyksen ammatti oppi las kodin 
johtajana 1.10.1964 alkaen. Ilmeisesti hän ei ollut parissa vuodessa kyennyt vakuutta-
maan kaupungin sosiaalitoimea kyvykkyydestään.

Nuoriso- ja lastenhuollossa kaupunki teki sellaisen linjauksen, että sen omi en las-
tenkotien ja poikakotien oli pystyttävä huolehtimaan huostaan otetuista ala ikäi sis tä. 
Päätöksen taustalla oli yhtä lailla tietoinen omavaraisuuteen pyrkiminen kuin huos-
taanottojen väheneminenkin. Kolmantena tausta-ajatuksena oli vähentää ul ko puolisiin 
laitoksiin tehtäviä sijoituspäätöksiä senkin vuoksi, että niiden kris til li nen kasvatus 
koettiin ei-toi votuksi toimintakulttuuriksi. Erityisesti psykologi Pehr Char pentier ajoi 
tätä lin jaa vuodesta 1967 eteenpäin. Charpentier oli valittu Hännisen jälkeen nuori-
sohuollon uudeksi esimieheksi. Hän oli tuohon aikaan ateisti ja koki kristillisyyden 
tarpeettomaksi. Charpentierilla oli myös luja luot ta mus avohuollon me nes tykseen ku-
rittomuuksiin sortuneiden nuorten kas vat ta  mi ses sa. Valtakunnallisesti tuona vuonna 
olivat tahdonvastainen hoito ja las ten ko dit erityisen kriittisen keskustelun kohteena 
Pakkoauttajat -kirjasta nous seen kes kus telun johdosta. Tämän katsotaan vaikuttaneen 
jopa so si aali mi nis te riön lin jauk siin. Missään asiakirjoissa ei kuitenkaan ilmennyt mi-
tään Pakkoauttajat-kirjassa arvosteltuja käytäntöjä, vaan Kaupunkilähetyksen laitok-
set olivat kaupungin kes kus tassa, eikä niissä käytetty karssereita tai vastaavia.

Vaikka suuntaus yksityisten lastenkotien välttämiseen oli selvä, tuli tilantei-
ta, jolloin Kaupunkilähetyksen Poika ko tikin oli vielä kovaan tarpeeseen. Metsolan 

37 TAKa Sosla Ca1:27 Yl osasto 20.4.1966 § 131. Toivo Hännisen eläkeanomus; TaKA Sosla Ca I:27 Yl osasto 
20.4.1966 § 148. Nuorisonhuoltotoimiston uudelleenorganisointi; Treen k:gin kk 1965 kh, 156 kokoukset 29.3.1965 
ja 3.5.1965; Asko Matikaisen puhelinhaastattelu 19.4.2010; Harisalon puhelinhaastattelu 15.11.2011. Harisalo luon-
nehti Hännistä asiakkaan näkökulmasta loistavaksi persoonaksi.

38 TaKA Sosla Ca I:27 Yl osasto 20.4.1966 § 155. Hakijoiden joukossa oli kuitenkin 35-vuotias mies, joka oli diakoni-
nuorisonohjaaja. Hän toimi Kouvolan srk:n nuorisotyönjohtajana ja aiemmin ollut Mustalaislähetyksen nuorisokodin 
johtajana.

39 TaKA Sosla Ca I:28 Yl osasto 17.11.1966 § 430. Charpentier oli tehnyt paljon ammatinvalinnanohjausta ja opettanut 
psykologiaa yliopistossa ennen valintaansa; TKLA TKL hall 9.10.1967 § 89; Sirén 1967; Huoltaja 22/1967, 779−780. 
Kirja-arvio Pakkoauttajista; Pehr Charpentierin haastattelu 2.5.2007; Suonoja 1992, 482–484.
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lastenkoti oli vuonna 1967 tek ni ses ti niin huonossa kunnossa, että se oli pakko sul-
kea. Valtionapu oli evätty kehnon kiinteistön vuoksi. Siellä oli hoidettu 12−13 suo-
jelukasvatussyistä huos taan otettua poi kaa. Pohjanpirkka näki tilai suu ten sa ja kutsui 
koolle neuvottelun, johon toden nä köisesti hänen aloit tees taan oli kutsuttu sosiaalimi-
nisteriöstä sosiaa li neuvos Nii lo Kotilainen, joka käytti pala verissa myös arvovaltaansa 
asioita rat kais taessa. Muut osallistujat olivat sosi aa li toimesta vara tuo mari Veneskoski, 
nuo ri sonhuollon esimies Charpentier, talouden hoitaja Esa Rönk kö ja Kau pun ki lä he-
tyk sestä Pohjanpirkan lisäksi Poikakodin johtaja Or vo Anttila. Kotilaisen eh do tuk-
sesta Metsolan pojat sijoi tet tiin vajaa täy töl lä ollee seen Poikakotiin. Todettiin myös, 
että Poikakoti Rauha nie men vastaan otto kodin ohel la riittävät tyydyttämään kau pungin 
tarpeen suojelu kas va tussyistä huos taan otet tujen poikien paikoiksi. Yleisen osaston kä-
sitellessä asiaa Reino Andelin (SKDL) ha lu si pöytäkirjaan kirjattavaksi, että Poikako-
din oli syytä pitää hoidon ja kas va tuk sen ta son pysyvän asianmukaisena, vaikka poikia 
onkin aiem paa enem män.

Vielä samana vuonna Kotilainen pohti Lapsi ja Nuoriso-lehdessä yhdistysten suo-
rittaman lastensuojelutyön paikkaa. Hän totesi sen olevan käytännössä täysin riippu-
vaista julkisista varoista saadusta taloudellisesta tuesta. Silti Kotilainen näki mahdolli-
seksi toiminnan jatkumisen sellaisilla paikkakunnilla, joilla kunta ja jär jestö kykenivät 
yhteiseen suunnitteluun ja tehtävien jakoon. Tällöin oli saa tavissa merkittäviä lisä-
voimia kunnalliseen työhön. Juuri tästä oli ollut kyse edellä mai nitussa Tampereen 
neuvottelussa.

Vuoden 1966 Nuorisolaitostoimikunta esitti, että laitoksissa tulisi pienentää ryh-
mäkokoa noin 15:een ja että nuoret asuisivat korkeintaan kolmen hengen huo neissa. 
Lisäksi henkilökuntaa pitäisi säännöllisesti jatkokouluttaa työnantajan varoin. Tähän 
oli päästy TKL:n nuorisokodeissa jo 1950-luvulla. Toimikunnan esit tämien ihanteiden 
edellä käyntikään ei saanut kaupungin viranomaisia näke mään Kaupunkilähetyksen 
nuorisohuoltoa riittävän edullisessa valossa.

Kauan odotettu lastenkotien valtionavun uudistus tuli vuonna 1966. Tosin se to-
teutui vain kosmeettisena, sillä keskimääräinen valtionapu nousi tavallisilla las ten-
kodeilla 5,8 %:n osuudesta 6,1 %:iin ja muilla lastenkodeilla se jopa laski 5,6 %:sta 
5,3 %:iin. Tarmokas ompeluseura saattoi vastata valtiota lastenkodin tu ke misen mää-
rässä.

Lasten päivähoidon puolella oli yhdistysten ja työnantajien järjestämien päiväko-
tien ja lastentarhojen lisäksi yksityistä yritteliäisyyttä, joka ei aina kyennyt vas taamaan 
sosiaalihallinnon asettamiin, kasvaneisiin vaatimuksiin. Sisko Perä mäen johtama Las-
ten Päiväkoti Pellervonkadulla haki keväällä 1966 kaupungilta 9 000 markan avustusta 
toiminnan ylläpitoon. Avustuksen sijaan yleinen osasto uh ka si Perämäkeä rikosilmoi-
tuksella, sillä toiminta ei vastannut silloisia vaati muk sia.

40 TaKA Sosla Ca I:29 Yl osasto 10.2.1967 § 47.
41 Kotilainen 1967, 315−316.
42 Siltanen 1991, 77.
43 TKL vk 1966; Huoltaja 5/1967, 159.
44 TaKA Sosla Ca I:27 Yl osasto 25.5.1966 § 206. Kaupunginhallitus oli anomuksen johdosta pyytänyt lausuntoa 
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Lastenhoitopaikkojen tarve ja Helsingin Harjun alueen äitien toiveet ja mahdolli-
sesti Tampereen esimerkin innoitus sai Helsingin Kaupunkilähetyksen kokeilemaan 
osin lahjoitusvaroilla lastentarhatoimintaa vuonna 1970. Tämä vakinaistettiin seuraa-
vana vuonna valtionapua ja kaupungin tukea nauttivaksi puolipäiväosastoiseksi lasten-
tarhaksi.  

Tampereen Kaupunkilähetyksen lastentarha pysyi edelleen puoli päivä osastoi sena. 
Lastentarha ei siten palvellut kokopäivätyössä käyviä äitejä, vaan kotiäitejä ja mah-
dollisesti osa-aikatyössä olevia. Yhteiskunnallinen muutostrendi, jossa äitien työssä-
käynti lisääntyi, ei herättänyt keskustelua yhdistyksessä. Koko päivä hoidolle olisi ollut 
tarvetta, mutta todennäköisin syy vanhassa pitäytymiseen oli varojen puute. Lasten-
tarhan tiloihin olisi pitänyt tehdä nukkumatiloja ja muita muu toksia kokopäivähoitoa 
varten. Kaupunkilähetyksen lastentarha liittyi vuonna 1973 voimaantulleen uu den päi-
vä hoitolain mukaisesti kaupungin päivähoitosuunnitelmaan. Näin las ten tar ha muuttui 
päi vä kodiksi. Samalla osa tämän toiminnan suunnittelu- ja päätösvallasta siirtyi Kau-
punkilähetykseltä kaupungin ja lääninhallituksen viranomaisten käsiin. Tätä 1970-lu-
vun päivähoitolain tuomaa siirtymää on luonnehdittu ”valtion haltuunottovaiheeksi”. 
Sosiaalihallituksessa kaavailtiin puolipäiväisten päiväkotien rooliksi 6-vuotiaiden 
esikoulua, mikä ei saanut kuitenkaan muutoksia aikaan Kaupunkilähetyksen päivä-
hoitokonseptissa. Myös Helsingin Kaupunkilähetyksen lastentarha liittyi sikäläisen 
päivähoitojärjestelmän osaksi samassa vaiheessa.

Ilmapiiri oli muuttumassa epäsuotuisammaksi yksityisiä palveluntuottajia kohtaan. 
Kaupunkia kiinnosti enenevästi kontrolloida, mitä sen keräämillä verorahoilla tehtiin. 
Valtion normiohjaus oli vastaavasti sekä kaupungin että yhdistysten osalta tiukentu-
massa. Kaupunkilähetyksen tutut ja myötämieliset kontaktit olivat katoamassa lasten- 
ja nuorisonhuollosta, joten asioiden järjestelemiset mutkistuivat.

 

Kaupunkilähetys luopuu lastenhuollosta asteittain4.1.3. 
Lasten laitossijoituksissa 1960-luku oli käännekohta. Suomalaisten asuntotilanne ja 
yleinen hyvinvointi parani ja muutenkin huostaanottokynnys kohosi. Muun muassa 
näistä syistä johtuen 1960-luvun puolivälin jälkeen Tampereella alkoi lasten sijoit-
taminen vähentyä, varsinkin yksityisiin huolto lai tok siin. Poikakodiksi muuttuneessa 
Hämeenpuiston laitoksessa johtajina jatkoivat Lau ri ja Marketta (Margareta) Rau-

yleiseltä osastolta. Lastensuojelutarkastaja oli käynyt tarkastuskäynnillä tästä syystä. Päiväkodista puuttui asiallisia 
sänkyjä ja liinavaatteita, selvitys ruuista puut tui, lääkäriä ei ollut nimetty, kor tis tot ja muut lain vaatimat ilmoitukset 
olivat tekemättä. Ennen kaikkea päi vä ko dil ta puut tui toimilupa.

45 HKL vk 1971. Harjun lastentarhan kokonaismenoista (15.730 mk) tuli Brita Maria Renlundin säätiöltä 6.000 mk, 
kaupungilta 4.000 mk ja valtionapua 3.750 mk. Leikkikoulu-nimellä kokeiluvaiheessa johti sosiaalikasvattaja. Lasten-
tarhaksi muuttua johtajaksi tuli lastentarhanopettaja. 

46 TKLA Lasten päiväkoti 1950–1983 –moniste; HKL vk 1973. Lastentarha oli liittynyt osaksi Helsingin päivähoito-
järjestelmää ja nimi oli vaihtunut päiväkodiksi. Hoitopäivät olivat kaksinkertaistuneet ja kulut kolminkertaistuneet, 
samoin valtion ja kaupungin avustukset; Rusama 1971, 77−78, 80. Rusama oli tämän kirjoittaessaan sosiaalihallituk-
sen tarkastaja; VALTAVA 1983, 2; Kröger 1996, 67−70. Valtio ryhtyi yhä yksityiskohtaisemmin säätelemään kunnissa 
tuotettavaa päivähoitoa; Hämäläinen 2007, 347. Kiertoilmauksena on käytetty myös: ”lastenhoitojärjestelyiden 
hyvinvointivaltiollinen linjausvaihe”; Lundqvist 2008, 93−95.
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hala. Lauri Rauhala toimi alkuun johtajana tämän lisäksi sivu toi mi ses ti Kon tion ka-
dul le perustetussa ammattioppilaskodissa. Kaupunkilähetyksen toi   min nan joh taja 
Oi va Pohjanpirkka ei ollut hyvissä väleissä Jär ven  tien aikoja usein kai pail leen Lau-
ri Rauhalan kanssa. Ohjaaja Aimo Uotila näki yhdeksi syyk si Poh jan pir kan silmään-
pistävän säästäväisyyden, voikin piti laittaa napeiksi. Pohjanpirkka joutui käy mään 
ammat ti op pilaskodissa sovittelemassa jonkinlaista kapinaliikettä nuorten väit  tä mi en 
Rau ha lan kovien otteiden vuoksi. Kitka johti siihen, että Rau hala pyysi va  pau tus ta 
sivu toimestaan ammattioppilaskodin johtajana. Rauhala joutui kui ten kin am mat ti-
oppilaskodin työtekijävaihdosten yhteydessä toimimaan si jais joh ta ja na, mutta se oli 
hänelle epämieluisaa.

Poikakodissa alkoi ilmetä levottomuutta, mikä olikin odotettavissa poikien va-
lin ta perusteiden vaihduttua suojelukasvatuspohjaisiksi. Pojat olivat sijoitettuina sen 
vuok si, ettei heitä voitu enää kotona kasvattaa tuloksellisesti. Nuoriso huol to jaos ton 
pöytäkirjoista ilmenevät poikien henkilöhistoriat vaihtuivat 1960-luvun alku puolella 
entistäkin rikollisemmiksi ja vaikeammiksi. Esimerkiksi tam mi kuus sa 1962 varasta-
mansa kassalippaan kanssa karanneet pojat saivat te ois taan eh dol lisen tuomion ja yksi 
heistä siirrettiin valtion poikakotiin. Moni siirrettiin psy kiatriseen hoitoon ja yhä use-
ampi joutui vankilaan.

Kuva 3. Kissanmaan ammattioppilaskodin väkeä. Alarivissä kolmas oikealta Asko Mati kai-
nen ja hänen vasemmalla puolellaan Rauhalan perhe. Kuva Taisto Bisterin kokoelmasta.

47 TKLA Päiväkirja 1/1 1963− merkinnät 25.3.1963, 29.4.1963, 5.7.1963, 5.7.1965, 15.7.1965; Aimo Uotilan puhelin-
haastattelu 15.2.2010.

48 TaKA Sosla Ca2:4 Yl osasto nuorisohj pöytäkirjat 1961−; TKLA TKL jtk 13.3.1962 § 3; Aimo Uotilan puhelinhaas-
tattelu 15.2.2010.
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Sosiaalihuoltaja Asko Matikainen (kuva 3) oli tullut Ammattioppilaskotiin loppu-
vuonna 1960 ja hänestä tuli laitoksen tosiasiallinen johtaja seuraavana vuonna. Hän 
piti pojille har tauk sia tiistaisin ja keskiviikkoisin, sillä ne kuuluivat hänelle mää rät-
tyihin velvol li suuk siin. Hän luki tekstejä kirjoista ja päälle vei sat tiin virsi. Myös yh-
distyksen johtajat pitivät hänen aikaan hartauksia, mutta he vierailivat har voin. Nämä 
hartaudet eivät olleet välttämättä kovin mieleenpainuvia, mutta eivät myöskään häi-
ritseviä. Kirkollisina juhlapyhinä pyrittiin käymään kirkossa, mutta ketään ei pako-
tettu mukaan. Tähän aikaan pojat olivat normaalisti käyt täy ty viä nuoria, vain yksi oli 
tark kailuluokalla. Asko Matikainen koettiin tai tavaksi ja hy väksi johtajaksi, mutta si-
viilityö kiinnosti ja hän siirtyi kaupungin huol to tark kaa jaksi vuonna 1963. Siinäkin 
tehtävässä hän auttoi ammatti op pi las ko din poikia eteen päin elämässä. Sosiaalihuoltaja 
Kauko Piiroinen tuli seuraavaksi ko ko ai kai sek  si joh ta jak si ja hänen jälkeensä sosio-
nomi Pekka Simula.

Kaupungin viranomaiset ja Kaupunkilähetys alkoivat kypsyä aja tuk seen, että Hä-
meenpuiston poikakoti lakkautetaan. Lauri Rauhalalle oli alkuvuonna 1966 syntynyt 
käsitys, että valtio ottaisi haltuun kaikki yk si tyi set poikakodit varoineen ja velkoineen. 
Hän hakeutui tuona vuonna Tampereen kau pun gin Rauhaniemen vastaanottokotiin 
johtajaksi ja hänen vaimonsa Margareta siir  tyi myös Rauha nie meen töihin, samoin 
ohjaaja Aimo Uotila. Valtion odotettua lai tos ten hal tuun ot toa ei kuitenkaan tullut. Poi-
kakotia ryhtyi johtamaan opettaja Orvo Anttila, joka oli ansioitunut rintamalla ja ur-
heilun merkeissä sekä kirkkovaltuutettuna Ylöjärvellä. Lo ka kuus sa 1967 kaupungin 
so si aa li lau ta kunnan ja Kaupunkilähetyksen kes ken käy tiin neuvot te luita, sillä poika-
kodissa oli asukkaita enää 11, kun val tion  apuun olisi tar  vit tu vähintään 15 asukasta. 
Keskusteluissa to det tiin, että kau pun gilla ei ollut Hämeenpuiston poi kakotiin si joit-
ettavia poikia, eikä sitä pidetty muutenkaan so pi va na si joi tus paik ka na siellä harjoite-
tun kristillishenkisen kas va tuksen takia. Poika ko ti pää tettiin lo pet taa. Viimeinen poika 
muutti sieltä pois 17.10.1967. Pää tök sen yh  tey dessä otet tiin esille Tampereen kau pun-
gin hallituksen alus tava tie dus te lu sii tä, voi si ko poi ka ko din tiloihin sijoittaa asun to la-
toi mintaa vanhuksille. Yh dis t yk sen las ten kodissakin oli ollut vajaakäyntiä, sillä uusia 
lapsia sijoitettiin sin ne en tistä vä hem män.

Kun Lauri Rauhala oli hakenut kaupungin vastaan ottokodin johtajan virkaa, hä-
net oli esitelty sosiaalihuoltajana. Läänin sosiaalihuollon piiritarkastajan tuli vahvistaa 
lastenkotien ja vastaavien laitosten johtajien vaalit. Hän tutki Rauhalan pa perit ja to-
tesi, että Rauhalan opinnot olivat jääneet aikoinaan kesken. Rauhala hy väk syt tiin kui-

49 TaKA Sosla Ca I:21 Yl osasto 9.1.1963 § 8;TaKA Sosla Ca I:22 Yl osasto 15.8.1963 § 325, liite 93/63 asia 11; TKL 
vk:t 1963−1968; Matikaisen puhelinhaastattelu 19.4.2010. Hänellä ei ollut erityistä seurakunnallista taustaa ja hän 
haki paikkaa pohtimatta sen kristillistä luonnetta; Harisalon puhelinhaastattelu 15.11.2011. Matikainen ilmoitti am-
mattioppilaskodista aikuistuneen Harisalon iltaoppikouluun, mikä tuli nuorelle miehelle yllätyksenä. Tämä tavallaan 
johti hänet akateemiselle uralle; Sosiaalihuoltajat 1971, 76.

50 TaKA Sosla Ca I:28 Yl osasto 14.9.1966 § 343. Orvo Anttilan ansioluettelo; TaKA Sosla Ca I:30 Yl osasto 
25.10.1967 § 382; TKLA TKL hall 17.1.1966 § 5; TKLA TKL hall 9.10.1967 § 89–90; TKLA TKL hall 11.10.1967 § 
97–98; Pehr Charpentierin haastattelu 2.5.2007; Aimo Uotilan puhelinhaastattelu 15.2.2010. Uotila lähti Rauhanie-
meen, koska Rauhala pyysi häntä mukaansa. Palkka oli sama Y 15.
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ten kin valtionapua nauttivan laitoksen johtajaksi, sillä hänet kat sot tiin työ ko ke muk sen 
ja hieman vajaiksi jääneiden opintojen johdosta riittävän pä te väk si.  

Sosiaalihuoltaja Kari Alanärä tuli ammatti oppi las ko din johtajaksi so sio nomi Pek-
ka Simulan jälkeen vuonna 1967. Hän oli val mis tunut avohuollon lin jal ta ja tehnyt 
tutkielmansa vanhusten yksityis kotihoidosta. Hän ei hakenut paik kaa, vaan sosi aali-
huoltajalinjan sihteeri Simo Koskinen oli suositellut Alanärää Poh jan pir kal le. Kaupun-
kilähetys oli Ala närälle ennestään tuntematon, eikä hän ol lut erityi sen uskonnollinen. 
Alanärä ei pitä nyt pojille lainkaan hartauksia. Poh jan pirk ka kä vi pitämässä niitä har-
voin.  Sosiaalityön ammatillistuminen ja kristillisesti harrastuneiden työntekijöiden 
puute ohensivat toiminnan hengellistä luonnetta.

Myös Kissanmaalla sijainneesta ammattioppilaskodista alkoi tulla valituksia naa-
pu reilta. Valituksia tuli sittemmin lisää niin kesäkodin kuin Kissanmaankin naa pureilta. 
Eräs poika oli tuonut seik kai lultaan ikäviä seu ra lai sia, minkä johdosta poi kien vaatteet 
sekä vuo de vaat teet kin piti käyttää syö pä läis karkotuksessa. Vuo sien kuluessa ikävät 
tapaukset al koi vat tihentyä, ra ha lip pai ta ja turvasäilössä ollei ta poikien pankkikirjoja 
varas tel tiin. Poikakodista ka rat tiin useasti, ja ikäviä lehti leik keitä kertyi poikien seik-
kai luista. Erään kerran oli kä si aseella ammus kelun seu rauksena sattunut kuo le man-
tapaus.   

Samoihin aikoihin Kaupunkilähetys oli rakentanut Rantaperkiöön vanhain ko din, 
jo hon sijoitettiin Rongankatu 8:ssa sijainneen vanhainkodin asukkaat. Am mat ti op pi-
laskoti siirrettiin Kissanmaalta Kontionkatu 12:sta vanhainkodilta va pau tuviin ti loihin 
Ron gan ka tu 8:aan, ja Amurissa vuodesta 1920 toiminut las ten ko ti, jonka tilat myytiin, 
siirrettiin näin am matti oppilaskodilta va pau tu nee seen ta loon. Ennen siirtoa jouduttiin 
korjaamaan poi kien pirs to mia paik ko ja ja seiniä. Am mattioppilaskodin aa vis tel tiin 
tu levan piak koin lopetettavaksi, ja tilalle kau pun ki olikin ehdottamassa ke hi tys vam-
maisten asuntolaa. Sellaisen tarve oli sel keä, varsinkin kun ke hi tys vam mais ten työko-
din yh tey des sä vuon na 1962 aloitetun pienen asun tolan toiminta loppui työtoiminnan 
siir ryt tyä uu siin tila vam piin toimi ti loi hin Sa ta ma ka dul le lop pu vuo des ta 1966.

Yhdistyksen ja samalla myös ammattioppilaskodin talous oli kireällä ja se löi lei-
mansa toimintaan jopa häiritsevässä määrin. Vuoden mittaan poikia tuli 13 ja lähti 16, 
joten vuoden 1967 lopussa siellä oli vain 10 poikaa. Suurin osa pojista lähti armeijaan. 
Ammatti oppi las ko din johtokunta kokoontui Alanärän aikana vain pari kertaa. Hänen 
käsityksensä mukaan johtokunnan lähtöoletus oli, että köyhät pojat olisivat kilttejä 
ja nöyriä. Mutta kun pojat eivät olleetkaan välttämättä kii tol li sia saamastaan avusta, 

51 HMA HSPTA Lastenkodin johtajien vaalit Fab:15 Rauhaniemen lastenkoti; HMA HSPTA Da:1 Piiritarkastajan 
kiertokirjeitä 11.5.1948 7/1948 ja 10.10.1957 4/1957; TKL vk 1954; Sosiaalihuoltajat 1971, 89.

52 Alanärä 1966; Kari Alanärän puhelinhaastattelu 20.4.2010. Alanärä ei katsonut tarpeelliseksi pitää niin tiukkaa kuria 
kuin johtaja Pohjanpirkka ja johtokunta olisivat halunneet.

53 TKLA TKL hall 8.9.1967 § 74; TKLA TKL hall 9.10.1967 § 89; TKLA Kaupunkilähetyksen leikekirja ”Sanomalehti-
leikkeitä”.

54 Katso liite 1; TKLA TKL jtk 13.3.1962 § 6; TKLA TKL jtk 25.11.1966 § 96; TKL TKL jtk 7.4.1967. Amurin puutalo-
ja purettiin uudisrakennusten tieltä ja oli luovuttava lastenkodin kiinteistöstä; TKLA TKL hall 11.7.1967 § 55; TKLA 
TKL hall 8.9.1967 § 74 Mariankadun kiinteistö myytiin ja lastenkoti siirrettiin ammattioppilaskodilta vapautunee-
seen taloon Kissanmaalle; TKLA TKL hall 11.9.1969 § 67; TKLA TKL hall 19.11.1969 § 77, 81; TKLA TKL hall 
4.2.1970 § 11; TKLA TKL hall 4.3.1970 § 18–20; TKLA TKL vk:t 1967–1969.
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johto kun nan väki pahastui. Tämä saattoi olla muok kaa mas sa ilmapiiriä sitä kohti, että 
täl laisten poikien auttamistyöstä voitaisiin luopua. To sin Alanärä oli itse saanut käsi-
tyksen, että Kaupunkilähetys oli itseään säi lyt tä vä yhteisö, johon tarvittiin lastenkoti 
ja ammatti oppilaskoti.

Lastensuojelun tarkastaja Meri Hämäläinen tuntui suhtautuvan epäluuloisesti am-
mattioppilaskodin toimintaan Alanärän kaudella. Hämäläinen oli lähettänyt lasten-
suojelua opiskelevan harjoittelijan käy mään laitoksessa. Hän yritti esittäytyä erään 
asukkaan ystäväksi, mutta paljastui Ala närälle. Alanärä sai apulai sek seen yliopistossa 
opiskelevan, entisen Kaupunki lähe tyksen lastenkodin kasvatin. Sama nuori mies teki 
töitä myös lastenkodilla. Sosiaalilautakunta teki kaksi virallista tarkastusta ja laitoksen 
johtokunta kaksi tarkastusta vuoden 1967 aikana.

Alanärälle jäi Pohjanpirkan käymiensä keskustelujen perusteella käsitys, että 
Pohjanpirkka myös itse oli vaikeuksissa yhdistyksen luottamushenkilöiden kans sa. 
Pohjanpirkka auskultoi tuohon aikaan opettajaksi ja oli itse lähdössä pois Kau pun-
kilähetyksestä.

Ammattioppilaskodin pojat olivat päässeet Pohjanpirkan raporttien mukaan villiin-
tymään puut teel lisen ohjauksen vuoksi, sillä syksyllä 1967 yhdistyksen hallitus kehotti 
am mat tioppilaskodin johtajaa Kari Alanärää eroamaan tehtävis tään. Pojat juo pot te li-
vat, toivat salaa ulkopuolisia yövieraita ja karkailivat öiseen aikaan. Jopa talon pu he-
linlinjaan oli kytkeydytty vintillä ja soiteltu yhdistyksen las kuun puheluita. Joh tajaksi 
valittiin joulukuussa 1967 sosiaali huoltaja linjan opis kelija Mirja Kämppi-Karlsson 
(myö hemmin Nyman), joka oli aiemmin toi minut oh jaa jana Poika ko dissa. Kurit to muus 
saatiin lop pu maan vasta keväällä, kun pal  kat  tiin lisää hen ki lö kuntaa ja kol me villeintä 
poi kaa siirrettiin muualle am mat ti op pilas kodista. Ohjaajat vaihtuivat usein. Kau pun-
kilähetyksen johto piti syy nä hu hua, jonka mukaan am mattioppilaskoti lak kau tettaisiin 
piakkoin, ku  ten poi ka ko dille oli käynyt. Huhussa oli perää, sillä sosiaalilautakunnassa 
oli laadittu jo keväällä 1968 suun nitelmia am mat ti op pi las ko din muuttamiseksi Työko-
din asun to laksi. Lauta kun nas sa arveltiin am mat ti op pi laskodin pitämisen olevan liian 
ras kas ta Kau pun ki lä he tyk selle ja siellä 22.4.1968 pidetyn tarkastuksen mukaan nuu-
kail  tiin kai kessa. Laitos piti lau takunnan mu kaan lakkauttaa heti kun kaupunki saisi 
järjes tet tyä sen omaksi toi min nakseen.

Pitkään jatkunut keskustelu ammattioppilaskodin lakkauttamisesta tuli päätökseen 
kun Pohjanpirkka oli lähtenyt kesän 1968 lopulla ja pastori Raimo Sink konen oli tullut 
uudeksi johtajaksi. Kaupunki lisäsi omaa si joi tus paik ka tar jontaa, ei kä Kaupunkilähe-
tyskään jaksanut enää taistella kehitystä vas taan. Teiskon kesäsiirtolan Jussinniemen 
rakennus oli ollut tyhjillään muutaman vuoden ja Aar no Kartila oli ehdottanut jo syys-

55 TaKA Sosla Ca I:31 Yl osasto 13.3.1968 § 66 Ammattioppilaskodin vuosikertomus 1967; Kari Alanärän puhelinhaas-
tattelu 20.4.2010.

56 TaKA Sosla Ca I:31 Yl osasto 13.3.1968 § 66 Ammattioppilaskodin vuosikertomus 1967; TKLA TKL lastenkodin jtk 
17.5.1965 § 7; Alanärän puhelinhaastattelu 20.4.2010.

57 Kari Alanärän puhelinhaastattelu 20.4.2010.
58 TaKA Sosla Ca I:31 Yl osasto 21.2.1968 § 47. Kämppi-Karlssonilta puuttui yksi tentti ja kypsyyskoe, hän tuli vuoden 

koeajalla; TKLA TKL hall 8.12.1967 § 116; TKLA TKL hall 3.4.1968 § 21, 32; TKLA TKL hall 27.4.1968 § 65, 75; 
Treen k:gin kk 1968 kav 14.8.1968 § 471.
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kuussa 1967, että sinne voitaisiin perustaa nuorten ke hi tys vam maisten ryhmäperhe-
koti. Tämä ei johtanut tuolloin Kau punki lä he tyk ses sä toi men piteisiin. Syksyllä 1968 
kau punki teki käytännön ehdotuksen, että ammattioppilaskodin tilalle pe rus tettaisiin 
noin vuo den ku lut tua kehitysvammaisten asuntola. Kaupunki katsoi, et tä asuntola vä-
hentäisi sijoitus tar vetta Ylisen keskuslaitokseen ja olisi siksi edul li nen ratkaisu. Asiaa 
ryh dyt tiin harkitsemaan vakavasti, sillä kau punki oli lu van nut huolehtia am mat ti op-
pi las ko din poikien sijoittamisesta muual le. Toi min nan joh taja Sink ko nen, Am matti-
oppilaskodin johtaja Mirja Kämp pi-Karlsson ja kaupungin ke hi tys vam maistyöntekijä 
Marjatta Frondelius ryh tyivät suun nit te le maan ke hi tys vam mais ten mahdollisimman 
itsenäisen asu mi sen yksikköä. Kaupunginvaltuusto päätti siirtää ammatti oppilaskodin 
nuoret Neka lan lastenkotiin, joka muutettaisiin ammatti oppilas kodiksi.

Mirja Kämppi-Karlsson ja hänen sijaisenaan hieman aiemmin toiminut ohjaaja 
Markku Ny man lä he tet tiin syksyllä 1969 valmistautumaan ke hi tys vam ma työhön alan 
opin to päi vil lä, joi hin liittyi parin päivän intensiivinen jakso Ruot sis sa. Asuntolasta oli-
kin suun ni telma ja rahoituslaskelma laa dit tuna syksyllä 1969. Kau pun ki lä he tyk selle oli 
tärkeää, ettei asuntolasta tulisi ta lou del lista taak kaa yh dis tyk selle. Maa lis kuus sa 1970 
tehtiin lopullinen päätös am mat ti op pi las ko din lak kaut tamisesta. Seuraavana vuonna 
sosiaalihallituksen vs. ylitarkastaja Pertti Har ju arvosteli kuntia siitä, ettei niissä ollut 
juurikaan jälkihuoltoon sopivia lai tok sia esimerkiksi koulukodeista poistuville nuoril-
le. Ammattioppilaskoti oli ollut juuri tällainen laitos.

Lastenkodissa saattoi kasvaa ylioppilaaksi asti, vaikka alun perin se oli tar koi tettu 
pienten lasten vastaanottokodiksi. Vielä vuonna 1965 taloon saattoi tulla väliaikais-
sijoitukseen lapsia asunnottomuuden vuoksi. Suurin osa lapsista olikin jo kou lu ikäi-
siä 1960-luvulla ja isompia poikia saattoi siirtyä yhdistyksen am mat ti op pi las ko tiin. 
Isoimmat lapset olivat jo teini-ikäisiä ja osa heistä ei enää siir ty nyt kään kesäksi ke-
säsiirtolaan esimerkiksi työharjoitteluiden vuoksi. Lasten kodin pe rin teet muuttuivat 
vuon na 1964, jolloin dia ko nissa Vieno Aho jät ti johtajan teh tä vät siir tyäkseen lii kun ta-
vam maisten las ten pariin työhön Lem pää lään ja ti lal le va lit tiin sosiaalikasvattaja An ja 
Huhta-aho. Tätä oli edeltänyt las tenkodin johto kun nan Ahoon kohdistunut tyy ty mät tö-
myys. Huhta-aholle ei selvitetty syytä Ahon lähtöön. Samana vuonna il me ni myös, että 
Amurin puu taloalue, jossa las ten koti sijaitsi, oli saanut kau pun gil ta purkutuomion.  

59 TKLA TKL hall 8.9.1967 § 84; TKLA TKL hall 10.10.1968 § 93; Treen k:gin kk 1969 kav 24.9.1969 N:o 18. Tarkat 
suunnitelmat lastenkotien ja ammattioppilaskodin tulevaisuudesta; Kontuniemen haastattelu 16.12.2008; Rongankoti 
2000, 55.

60 TKLA TKL hall 11.9.1969 § 67, 77; TKLA TKL hall 4.2.1970 § 11; TKLA TKL hall 4.3.1970 § 18–19. Päätös lopetti 
spekulaatiot toiminnan uudelleenaloittamisesta jossain muussa kiinteistössä ja oli virallisten lopetusilmoitusten vaati-
ma päätös; Mirja Nymanin haastattelu 16.5.2007 katso TKL vk 1970. Tämä kertoo Ammattioppilaskodin lopettaneen 
toimintansa 31.1.1970; Harju 1971, 45−49.

61 Katso liite 1; TKLA TKL jtk 22.5.1964 § 34. Kalle Leppänen kirjoitti keväällä 1964 ylioppilaaksi ar vo sa nal la cum 
laude. TKLA TKL lastenkodin jtk 29.8.1962 § 8; TKLA TKL lastenkodin jtk 21.2.1963. Osa lapsista oli lievästi 
kehitysvammaisia. TKLA TKL lastenkodin jtk 16.10.1963 § 2-3; TKLA TKL lastenkodin jtk 5.12.1963; TKLA TKL 
lastenkodin jtk 6.10.1965 § 3; TKLA TKL lastenkodin ja kesäsiirtolan tarkastuspäiväkirja 22.10.1963. Tarkastaja 
Meri Hämäläinen ei esittänyt mitään moitteita; Treen k:gin kk 1964 kav, 407−421 13.5.1964; Treen k:gin kk 1964 
kav, 490 3.6.1964. Amurin uusi asemakaava vaati talon purkamista; Alanärän puhelinhaastattelu 20.4.2010. Pohjan-
pirkka oli kertonut Alanärälle lastenkodissa olleen kiusallinen seksuaalinen ongelma erään pojan ja johtajattaren vä-
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Johtokuntaa pidettiin ajan tasalla lastenkotien kasvatuskysymyksistä. Laitoksen 
lääkärin kirjoittamista artikkeleista keskusteltiin, muun muassa seksuaalipedagogii-
kasta. Tässä yhteydessä todettiin, että on hyvä asia, että tässäkin lastenkodissa on sekä 
tyttöjä että poikia.  Molempien sukupuolien tulo murrosikään tosin edellytti henkilö-
kunnan kouluttautumista kohtaamaan asiaan liittyvät erityiskysymykset. Isähahmoksi, 
joka lastenkodeista usein puuttuu, sopi johtokunnan käsityksen mukaan myös kasva-
tuksellista koulutusta saanut talonmies.

Jo vuosi ennen Huhta-ahon johtajakautta lapsissa oli havaittu levottomuuden ja 
sosiaalisten ongel mien nousua. Alkoi ilmetä varkauksia ja epärehellisyyttä. Kaksi tyt-
töä piti siirtää Pitkäniemen sairaalan nuorten psykiatriselle osastolle. Kasvatusneuvo-
lassa neljän lapsen todettiin olevan heikkolahjaisia, heikoin määriteltiin ajan termillä 
debiiliksi. Samaan aikaan Kau punki lä he tyk sen talous kohtasi vastoinkäymisiä. Joh-
tajanvaihdos ei tuonut saman tasoi sia ongel mia kuin ammattioppilaskodissa ja poika-
kodissa, vaan ennemminkin rau hoit ti lastenkotia. Rakenteelliset ongelmat toivat häi-
riötekijöitä. Vaikka lasten koti muutti Amu rista Kissanmaalle, johtaja Huhta-aho pysyi 
tehtävässään vuoteen 1970 asti.  

Lastenkodissa suoritetuista tarkastuksista tuli myönteisiä arvioita. Niitä oli suh-
teellisen usein, sillä vuonna 1967 laitos tarkastettiin seitsemän kertaa. Lapset saivat 
kalanmaksaöljyä ja vitamiinitabletteja talviaikaan. Tarkastuspäiväkirjassa luki:

27.10.1967 Uusi lastenkoti tuntuu kodikkaalta ja hyvin suunnitellulta. Onnellisen kodin 
henki huokuu kaikkialta. Hyvää jatkoa! Meri Hämäläinen.

15.12.67 Tarkastettu lapset: kaikki terveitä, hyvänvärisiä ja reippaita. olosuhteet selvästi 
edullisemmat uudessa kodissa, puhtaus ja järjestys hyvät. S. Wartiovaara-Kettunen (laitok-
sen lääkäri).

Sos.lautakunnan Lastenkotijaoston suorittama tarkastus 4.12.1969. järjestys ja siisteys hyvä. 
Liisa Mikkola, S. Seilonen, Mikko Hakala, Terttu Kallionhovi, Marja-Liisa Niemi.

Lastenkodin kaupungilta saamat maksut olivat viisi vuotta samanhin taisia, vaikka in-
flaatio oli edennyt. Tämä aiheutti osaltaan taloudellisia vaikeuksia yhdistykselle, sillä 
se joutui hankkimaan omarahoitusta yli kolmanneksen lastenkodin kuluista. Vuonna 
1967 anottiin kaupungilta maksuihin korotusta. Kaupunki suostui nostamaan hoitopäi-
vämaksun 3,50 markasta 6 mark kaan. Tämän jälkeen ilmeni uhka, että kaupunki vä-
hentäisi sijoituksia tähän lasten kotiin. Kulurakenteita järjesteltiin siirtämällä osa kesä-
siirtolan ku luista lastenkodin tileihin, sillä lastenkoti vietti kesät siirtolassa. Inflaation 
laukattua jouduttiin vuonna 1971 anomaan maksun nostamista 10 markkaan.

lillä, tällaiseen oli myös epäsuora viittaus em. lastenkodin johtokunnan pöytäkirjassa joulukuussa 1963; Huhta-ahon 
puhelinhaastattelu 20.5.2010. 

62 TKLA TKL lastenkodin jtk 21.2.1963 § 4.
63 TKLA TKL lastenkodin jtk 21.2.1963 § 2; TKLA TKL lastenkodin jtk 5.12.1963 § 3, § 9; TKLA TKL lastenkodin jtk 

10.4.1964 § 2; Huhta-ahon puhelinhaastattelu 20.5.2010.
64 TaKA Sosla Ca I:31 Yl osasto 13.3.1968 § 66 Kaupunkilähetyksen lastenkodin vuosikertomus; TKLA TKL lastenko-

din ja kesäsiirtolan tarkastuspäiväkirja.
65 TKLA TKL lastenkodin jtk 17.3.1967 § 4; TKLA TKL lastenkodin jtk 22.9.1967 § 28; TKLA TKL lastenkodin jtk 
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Kaupunki tuki 1960-luvun alkupuolella Kaupunkilähetyksen lasten kesäsiirtolaa 
ja osoitti sinne lapsia. Tuki oli vain reilu viidennes kuluista, joten kaupunki saattoi 
myöntää lisäavustuksia välttämättömiin investointeihin, kuten uusiin vuoteisiin, jak-
karoihin, hyllyihin ja pöytiin. Lastenkodin ja varsinkin kesäsiirtolan lapsiluku olivat 
1960-luvun lopulla laskussa. Myyjäisten tuototkin alkoivat laskea. Rahasta oli jatkuva 
pula. Tämä joh tui osaltaan kaupungin politiikasta teet tää lastensuojelua yksityisissä 
lastenkodeissa niin vähin kustannuksin kuin suin kin oli mahdollista.

Anja Huhta-aho koki lastenkodin johtokunnan ja ompeluseuran ongelmal li sik si. 
Osa johtokunnan rouvista ei tuntunut olevan ajan tasalla yhteiskunnan ja las ten asiois-
ta, mutta opettajajäsenet tunsivat tilanteen. Ompeluseura tuntui vievän koh tuut tomasti 
aikaa sekä lastenkodin että koko yhdistyksen johtajilta, sillä pitkä ko koon tuminen va-
rakkaiden rouvien kanssa oli joka tiistai. Huhta-ahon tehtävänä oli kaataa kahvia.

Kaupunkilähetyksen lastenkodin asukkaina pyrittiin pi tä mään mah dol li sim-
man nuoria lapsia, sil lä heidän tilantarpeensa oli pieni ver rat tu na teini-ikäisiin. Las-
tenkodissa oli poh dit tu lasten tarvitsemaa isähahmoa. Talonmiehen katsottiin täyt tä neen 
osaltaan tä tä tehtävää. Keväällä 1969 toi min nan joh taja Sinkkonen läh ti telt taretkelle 
Teis koon neljän lastenkotipojan kanssa ja osallistui näin osal taan miehenä poikien kas-
vattamiseen. Helsingin Kaupunkilähetyksen lastenkotiin värvättiin isähahmoksi opis-
kelijoita vuodesta 1971 alkaen.  

Lastenkodin ja kesäsiirtolan näkyvän kristillisyyden harjoittaminen oli johtajan 
persoonan varassa. Kesä siirtolassa ei pidetty erityisiä hartauksia, vaan radiosta oli 
kuul ta vis sa päivittäiset hartaudet. Huhta-aholla oli kaupunkijaksoina tapana viedä lap-
sia kirkkoon ja opettaa iltarukoukset, mutta hän ei pitänyt erillisiä hartauksia lain kaan. 
Huhta-aho oli itse käynyt lapsuuskotinsa kanssa kirkossa jonkin verran. Yhdis tyksen 
toiminnan johtaja piti lähinnä jouluisin hartauksia.

Monet Tampereen lastenkodeista tulivat tiensä päähän 1960-luvulla. Tähän vai-
kuttivat usein tilojen lohduttoman huono kunto ja sijoitusten keskittäminen uudis-
rakennuksiin. Eräänä käännekohtana oli huhtikuussa 1966 sattunut Lapinlah den 
kunnalliskodin mielisairasosaston tulipalo, jossa kuoli 31 potilasta. Sosiaaliministe-
riö lähetti kiertokirjeen, jossa rajoitettiin puutaloissa toimivien laitosten toimintaa ja 
vaadittiin säännöllistä yövalvontaa näihin. Puulämmitteisissä taloissa ei saanut sijoit-
taa lapsia majoittumaan yläkerroksiin. Tämä aiheutti lastenkodeissa hoitopaikkojen 
vähennystä ja hoitohenkilökunnan lisäämistä. Koska valtionavut olivat pienet, kau-
punki kiinnitti lastenkotien täyttöasteeseen erityistä huomiota. Vanha Rauhaniemen 
lastenkoti (johtajana sosiaalihuoltaja) lakkautettiin vuonna 1965, Hatanpään lastenkoti 
(lastenhoitaja) 1966, Metsolan lastenkoti (sosiaalihuoltaja) ja Hyhkyn nuorisokoti (las-

23.8.1968 § 31; TKLA R-kansio Kalliolan lastenkodin, TKL:n lastenkodin ja Toivontuvan lastenkodin yhteinen 
anomus kaupunginhallitukselle 22.3.1971; Treen k:gin kk 1963 kav, 509−510 29.5.1963.

66 TKLA TKL Lastenkodin jtk 2.5.1969 § 12, § 17; TKLA TKL Lastenkodin jtk 25.9.1969 § 21, § 25; TKLA TKL 
Lastenkodin jtk 25.5.1970 § 14, § 15.

67 Huhta-ahon puhelinhaastattelu 20.5.2010.
68 TKLA TKL lastenkodin jtk 29.8.1962 § 9; TKLA TKL lastenkodin jtk 21.2.1963 § 4; TKL vk 1969; HKL vk 1971. 

Ensimmäinen isähahmo oli ylioppilas Olli Valtonen. 
69 Huhta-ahon puhelinhaastattelu 20.5.2010.
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tenhoitaja) vuonna 1967 ja Tampereen Vauvakoti vuonna 1968 (sairaanhoitaja-kätilö). 
Lisäksi huostaanotot vähentyivät. Tampereella huostaan otettiin 301 lasta vuonna 1962 
ja vuonna 1968 enää 120 lasta. Hoitaminen oli kalleinta kaupungin omissa lasten-
kodeissa (841 mk/kk eli 28,04 mk/vrk). Yksityisille lastenkodeille kaupunki maksoi 
253,50 markkaa kuukaudessa eli 8,45 markkaa vuorokaudessa. Ero oli tuntuva.

Monimuotoinen valtion kontrolli ja ohjaustoiminta kasvoivat erityisesti 1970-lu-
vulta alkaen. Tarkoitus oli yhdenmukaistaa ja tasa-arvoistaa palveluiden saatavuus ja 
laatu eri puolilla maata. Valtio asetti yhä kovenevia vaatimuksia esimerkiksi lasten-
kotien henkilökunnan ja tilojen laadusta. Tästä huolimatta valtionapu oli vain mitätön 
osa laitosten taloudesta ja lisäksi murto-osa lain mahdollistamasta valtionavusta las-
tenkodeille. Tämä asetti lastenkotien ylläpitäjät, sekä kunnat että kolmannen sektorin 
ratkeamispisteeseen 1970-luvulla.

Tampereen yksityisten lastenkotien ylläpitäjäyhteisöt alkoivat 1970-luvun alussa 
kokoontua ja koota yhteisrintamaa voidakseen laatia yhteisiä esityksiä varsinkin Tam-
pereen kaupungin sosiaalitoimelle. Varsinkin hoitopäiväkorvauksien korotus esi tykset 
tehtiin yhdessä. Kokoontumiset alkoivat Toivontuvan lastenkodilla vuon  na 1971 ja nii-
tä pidettiin vuorotellen eri yhdistysten tiloissa, joten lasten kotien ylläpitäjät saattoivat 
samalla tutustua toistensa käytännön to teu tuksiin.  Lastenkotien kehittäminen jäi 
kasvavaa keskiluokkaa huomattavasti enemmän kiinnostavan lasten päivähoito-ongel-
man jalkoihin. Poliittinen kiinnostus ja tarve ratkaisuihin johtivat voimakkaaseen ta-
loudelliseen painotukseen lasten päivähoidon saamiseksi toimivaksi ja työmarkkinoita 
tyydyttäväksi. Lisäksi päivähoidon kasvatustoiminnan tasoon kiinnitettiin enemmän 
huomiota kuin lastenkoti en tasoon. Valtio osallistui päivähoitolain säätämisen jälkeen 
päiväkotien ja per  he päivähoidon kustannuksiin moninkertaisilla valtionavuilla lasten-
koteihin ver rattuna. Tämä johti osaltaan myös kilpailuun koulutetusta työvoimasta. 
Pätevä las tenhoitohenkilökunta hakeutui vuodesta 1973 alkaen päivähoitolaitoksiin, 
sillä niissä maksettiin 2−4 palkkaluokkaa parempaa palkkaa selkeästi helpomman 
lapsi aineksen parissa työskentelemisestä. Tämän palkkaedun mahdollisti päivähoidon  
mainittu, huomattava valtionapu.  

Voidaan katsoa Kaupunkilähetyksen osittain epäonnistuneen isojen poikien laito-
shuollossa ja siksi toiminnot siirtyivät kaupungin toteutettaviksi. Tosin kaupunki ei 
onnistunut omissa laitoksissaan merkittävästi paremmin, mutta niitä oli hankalampi 
lopettaa sillä perusteella. Kaupunki oli selkeästi osasyyllinen tilanteen eskaloitumi-
seen, sillä se ei ollut ajoissa huolehtinut avohuollon eikä laitostensa kehittämisestä ja 
laajentamisesta. Valtionapujen mitättömyys suhteessa jatkuvasti kustannuksia nosta-
neisiin uusiin määräyksiin oli osaltaan valtion epäonnistunutta sosiaalipolitiikkaa.

70 HMA HSPTA Fc:3 Lastenkodit Lastenkotikortit; TaKA Sosla Ca I:27 Yl osasto 25.5.1966 § 218 sis. Sos.ministeriön 
kiertokirje 29.4.1966 Hvo n:o 2/1966.

71 Honkavaara & Kemppainen 1980, 4−5, 8.
72 TaKA sosla Ca1:41 Yl osasto 16.1.1974 § 20; TKLA TKL hall 11.5.1971 § 54/71; TKLA R-kansio Kalliolan lasten-

kodin, TKL:n lastenkodin ja Toivontuvan lastenkodin yhteinen anomus kaupunginhallitukselle 22.3.1971;Toivontu-
van vk 1971; TKL vk 1971.

73 Honkavaara & Kemppainen 1980, 8−9.
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Vanhushuollon työnjako muotoutuu4.2. 

Tarvitaan lisää vanhainkotipaikkoja4.2.1. 
Tutkija Leena Paasivaara on kiteyttänyt vanhusten laitoshuollon kaaren sodan-
jälkeisestä ajasta vuoteen 1970 seuraavasti: ensin oli laitoskeskeinen, köyhäin hoidosta 
itsenäistymisen vaihe, sitten kunnallisen jarruttelutoiminnan aika, johon kuu lui määrä-
ysten vastustaminen ja valtionvaraistaminen ja viimeiseksi byrokratisoi tuvien vanhus-
tenhuoltolaitosten ja henkilökunnan lisäämisen vaihe. Näiden vai heiden aikana nor-
miohjaus tarkentui koko ajan. Samaa kehitystä, mutta eri ryt mis sä, oli havaittavissa 
muissakin sosiaalipalveluissa, kuten lastenhuollossa.

Muutokset kulkivat Ruotsissa usein hieman edellä Suomea. Vuonna 1920 tohtori 
Ida Norrbyn ja silloisen rehtori Manfred Björkquistin aloitteesta perus tettiin Ruotsin 
ensimmäinen kodinhoitajakoulu. Ruotsissa perustettiin ensim mäi siä kodinhoitajan 
virkoja vuonna 1926. Tanskaan tämä toiminta tuli 1930-luvulla. Näiden asiakkaina 
olivat lapsiperheet. Yksityiset aloitteet johtivat vuonna 1943 sosiaaliministeriön mie-
tintöön ja ehdotukseen valtionavusta sosiaalisen kodin hoi ta jatyön tukemiseen. Ruot-
sin Punainen Risti organisoi vanhusten kotiavun ja 1960-luvulla palvelut siirtyivät 
kuntien hoidettaviksi. Näin ne saatiin paremmin kontrolloiduiksi, standardoiduiksi ja 
ammattimaisemmiksi. Suomessa asiaa poh dit tiin komiteamietinnössä vuonna 1939 ja 
samana vuonna käynnistyivät koti si sar- ja kodinhoitajakurssit. Sodan uhalla on nähty 
olleen kiireh ti vä vaikutus no pe aan aloitukseen. Laki kunnallisista kodinhoitajista astui 
Suo messa voimaan vuon na 1951, mutta tämä ei kuitenkaan velvoittanut kuntia palk-
kaamaan kodinhoitajia. Näiden palvelut katsottiin olevan lähinnä lapsiperheitä varten. 
Suomen Punainen Risti aloitti koti avun vuonna 1956 Tampereella. Tuolloin sosiaali-
mi nis teriö antoi kunnille oikeu den käyttää kodinhoitajapalveluita myös vanhustyöhön. 
Koti pal ve lut tulivat selkeästi perinteisen diakonissojen kotikäyntityön alueelle, mutta 
se ku laa reina, valtionavulla pääosin kustannettuina. Kau pun ki lähe tys oli lopettanut työ-
voi maongelmien edessä vastaavan palvelun vuonna 1952, ei vät kä myö hem mät kään 
yritykset johtaneet pysyviin toimintoihin.

Ikääntyneille ihmisille oli tarjolla kunnalliskoteja, mutta koska niillä oli vielä vai-
vais kotien köyhäinhoidon mainetta rasitteena, ne eivät houkutelleet kaikkia. Jos joutui 
asumaan kunnalliskodissa, jossa oli vielä mielen terveys ongelmaisia ja irto lai suuden 
perusteella asutettuja henkilöitä, etsi mielellään muita ratkaisuja. Vuon na 1949 oli 
aloitettu komiteatyöskentely vanhustenhuollon tuleviksi järjes te lyik si. Kolme vuotta 
myöhemmin valmistuneessa mietinnössä huomioitiin ennus teet vanhusväestön kas-
vusta, heidän psyykkisistä uhistaan, laitospaikkojen riittä mät tö myydestä ja tulevista 
toimeentulo-ongelmistaan. Tilannetta pyrittiin kohen ta maan edistämällä B-mieli-

74 Paasivaara 2002, 86.
75 TKL vk:t 1952−1963; Lundström & Wijkström 1997b, 70; Hytönen 2002, 55−56; Kaarninen 2010, 10−18. Kodin-

hoitokurssien äidiksi nimetty Katri Bergholm piti Kotiliesi-lehdessä isoäidin palstaa ja oli siten laajan lukijakunnan 
opettaja ja innostaja.
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sairaaloiden, kehitysvammalaitosten ja muiden eriyty nyt tä hoitoa antavien laitosten 
rakenta mista.

Leena Paasivaara on nimennyt tämän aika kauden vanhuspolitiikan kes kei sek si 
käsitteeksi laitoskeskeisen vanhusten huollon. Val tion ja kuntien välinen oh jaus  muoto 
oli asteittain tarkentuva normiohjaus, joka ei kuiten kaan poistanut ha lu tussa määrin 
kuntien ponnettomuutta. Oulun kaupunki lykkäsi kunnallis koti han ket  taan liki 30 vuot-
ta. Yksi erityinen ongelma oli vanhus ten alueellinen epätasa-arvoisuus palveluiden 
saatavuu dessa. Sosiaali huollon virka miehistyminen ja val vonnan valtiollistuminen 
edisti normien reali soi tumista. Maassa oli toimitettu 1940-luvulla piirijako ja piireihin 
oli asetettu sosiaali huollon piiri tarkastajat.

Valtakunnallisesti laitoshoitoon saatettiin joutua vanhuuden, sairauden ja vammai-
suuden perusteella, vaikka osalle rahamuotoinen kotiavustus tai avohuolto olisi ollut 
mielekkäämpi ratkaisu. Yhtenä syynä on nähty voimakkaan muutto liikkeen aiheutta-
ma vanhempien ja heidän aikuisten lastensa asettuminen eri paikka kunnille. Viimeksi 
mainittu oli myös kansainvälinen ilmiö. Samoin eläke- ja muiden tukijärjestelmien 
kasvu antoi mahdollisuuden olla riippumaton jälke läis ten antamasta hoivasta. Vuoden 
1956 huoltoapulain katsottiin sisältävän peri aat teen, että vanhukset asuisivat avohuol-
lon tuella mahdollisimman pitkään kodeis saan. Tätä tulisi tukea myös rakentamalla 
vanhuksille sopivia asuntoja.

Paasivaara on todennut valtionapujen saatavuuden ohjanneen vanhusten laitos-
huoltoa terveydenhuollon puolelle. Sairasosastojen lukumäärien ja yksikkö koon kasvu 
oli voimakasta. Näillä keinoin saatiin tavanomaista korkeammat avus tukset vanhusten 
hoitamiseen.

Vanhuspalveluiden käyttäjät ja tuottajat olivat pääasiassa naisia, niin avo- kuin 
asu mis pal  veluissa. Tähän oli useita syitä. Ensinnäkin naiset elivät van hem mik si kuin 
mie  het ja toiseksi he myös olivat innokkaampia ottamaan vastaan näitä pal  ve luita. 
Lai toksissa työskenteli vastaavasti myös pääosin vain naisia ja kas vavat sosi aa li pal-
velut toivat erityisesti naisille uusia työ mah dol li suuksia. Alkuun saattoi päästä lähes 
kouluttamattomana, mutta tarjolla olevat tutkinnot olivat nopeasti suo ri tet ta vis sa. Va-
litettavasti työt olivat melko pienipalkkaisia. Vain muutama vuosi kym men aiemmin 
tyttäret ja miniät olivat hoitaneet naisvanhuksia, kuten van he ne via äitejään ja anoppe-
jaan, kokonaan palkatta.

Kunnalliskodin sijaan varsinainen vanhainkoti saattoi tulla vaihtoehdoksi vanhuk-
sille, jotka pystyivät kustantamaan osan tai koko hoitonsa. Kunnalliseenkin vanhain-
kotiin saattoi päästä itse hoidostaan maksava keskituloinen, kun aiemmin palvelu oli 
vain köyhille. Vuoden 1956 huoltoapulaki vapautti kunnalliskotienkin asukkaat kunnan 
holhouksesta ja työvelvollisuudesta. Aiemmin asukkaat saattoi vat hoitaa esimerkiksi 
siivousta, ruuanjakelua ja likakaivojen tyhjennystä. Tampe reen Koukkuniemen kun-

76 Piirainen 1974, 311, 316, 331, 350; Anttonen & Sipilä 2000, 64−65; Paasivaara 2002, 63−64, 66. 
77 Paasivaara 2002, 62, 65, 68−74.
78 Piirainen 1974, 298, 331−332; Markkola 1986, 129, 131; Anttonen & Sipilä 2000, 65; Paasivaara 2002, 66−67. 
79 Paasivaara 2002, 76−77.
80 Trydegård 2000, 66; Trydegård 2000a.
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nalliskodissa ”itsemaksavien” osuus nousi vuo des ta 1958 vuo teen 1963 mennessä 16 
prosentista 30 prosenttiin. Koukkuniemen raken nus kan ta vaihtui vuosina 1955−1961 
puutaloista kivisiksi kerrostaloiksi ja näin ylei sel lä osastolla oli yhteensä 597 ja sairas-
osastolla 133 paikkaa. Vielä vuonna 1964 Koukkuniemen, Takahuhdin ja Palhoniemen 
lai tok siin sisään ote tuis ta 218 henkilöstä 23:lla pääasiallisena syynä oli ”huoli mat to-
muus, huono elä mä”.

Helsingin kaupunki oli 400-vuotisjuhliensa yhteydessä vuonna 1950 perus tanut 
säätiön, joka rakennutti vanhuksille tarkoitettuja vuokrataloja. Tämä oli esi kuvana 
muillekin kunnille vanhustentalojen rakennuttamisessa. Näitä raken nutti vat säätiöt, 
yhdistykset ja seurakunnat. Yksityisten vanhainkotien ja vanhus ten talojen rakennus-
kustannuksiin oli mahdollista saada avustuksia Raha-auto maatti yhdis tyk seltä ja laino-
ja Kansaneläkelaitokselta. Kunnilla oli edel leenkin rahoitus ongel mia, sillä valtio ei va-
rannut riittävissä määrin budjettiin varoja kun tien ra ken  nus  kohteiden avustamiseen.

Valkeakosken seurakunta päätyi rakentamaan vanhustentaloja. Vaikka sa mas sa 
hiippakunnassa Tampereen seurakunnilla oli jo vanhainkoti, valkea kos ke lai set sel-
vittivät erikseen, voiko seurakunnan varoja käyttää vanhustentalojen ra ken  tamiseen. 
Asiasta oli tehty periaatepäätös kirkkovaltuuston juhla ko kouk  sessa ja hanke oli siis 
toteutettava. Jotkut näkivät vanhustentalot ensisijaisesti kau pun gin tehtävänä ja kat-
soivat uuden kirkon rakentamisen ensisijaiseksi ra ken nus hank keek si. Tontti päädyttiin 
vuokraamaan Yhtyneiltä Pape ri teh tailta ja patruuna Juuso Waldén yritti sanella, miten 
talo ja sen kylkeen suun nitel tu seurakunnan työpiste sijoiteltaisiin. Avohuollollinen 
työ pis te jäi kui tenkin 1960-luvulla ra ken ta mat ta, mutta sinänsä harvinaiset seura kun-
nal li set vanhustentalot otettiin käyt töön vuonna 1964. Tämä tapahtui useita vuosia en-
nen Tam pe reen seu ra kuntien Nekalaan rakentamia vanhusten asuntoja.

Vanhuksista tuli 1960-luvun puolivälissä erityinen asuntopolitiikan kohde. Heidän 
haluttiin asuvan mahdollisimman pitkään avohuollon piirissä. Tämä edel lyt ti asunto-
olojen parantamista. Vanhojen asuntoalueiden saneeraukset, kuten Tam pereella Amu-
rin ja Tammelan puutalojen purkamiset, aiheuttivat vanhuksille asun nottomuutta. 
Vuonna 1965 kansaneläkelakiin tehtiin muutos, jotta Kansan elä ke laitos voi si myöntää 
lainoja vanhainkotien ja vanhusten asuntovuokratalojen ra ken  ta mi seen. Samoin vuon-
na 1967 Asuntohallitus ryhtyi myöntämään lainoja kun  nil le ja yk si tyisille vanhusten 
vuokra-asuntojen rakentamiseen.  

Vuonna 1970 tuli merkittävä uudistus, kun aikuiset lapset vapautettiin van hem-
piensa elatusvelvollisuudesta eikä hoitomaksuja voitu enää periä hoidet ta vien lap silta. 

81 Treen k:gin kk 1964 Sosla, 50; Piirainen 1974, 352. Ilmaus ”itsemaksava” oli kiistanalainen; Markkola 1986, 
129−130, 142−144; Anttonen & Sipilä 2000, 65–66.

82 Piirainen 1974, 352; Pulma 2000, 183−185.
83 VKA II Cc 3 Valkeakosken seurakunnan kirkkovaltuusto 27.11.1960 § 4, liite 3. Kirkkohallintokunnan esitys vanhus-

tentalojen rakentamisesta. Juhlakokouksessa sosiaalineuvos Paavo Mustala piti katsauksen vanhusten oloista Suomes-
sa ja kiitti Valkeakosken seurakuntaan tehdystä aloitteesta; VKA II Cc 3 Valkeakosken seurakunnan kirkkovaltuusto 
11.12.1961 § 11, liite 2. Kirkkoneuvos Mauno Saloheimo katsoi vanhustentalojen voivan sisältyä diakoniaan, jos 
sinne otetaan vähävaraisia vanhuksia. Helsingin seurakuntien vanhainkotihankkeesta oli valitettu vuonna 1939 Kor-
keimpaan hallinto-oikeuteen tuloksetta; VKA II Cc 3 Valkeakosken seurakunnan kirkkovaltuusto 6.11.1962 § 3; VKA 
II Cc 3 Valkeakosken seurakunnan kirkkovaltuusto 17.12.1962 § 3, 4 ja 6.

84 Koskinen 1992b, 67.
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Tämä saattoi osaltaan rohkaista lähettämään vanhempansa vanhain ko tiin. Tämä oli 
erityisesti Pohjoismaissa voimassa oleva säännös, jota ei ollut vielä muual la käytössä. 
Tästä syystä muualla maailmassa kunnallisissa vanhain ko deissa oli vain varattomia 
asukkaita varakkaiden asuessa yksityisissä vastaa vis sa.

Hämeen läänin alueella yksityisten vanhainkotien ja niiden tarjoamien paikkojen 
määrä kasvoi 1960-luvulla. Vuonna 1962 niitä oli 11 ja paikkoja niissä oli 247. Näistä 
Tampereella sijainnut Metodistikirkon vanhainkoti ei ollut saanut tuolloin minkään-
laista valtionapua. Vuonna 1969 läänissä oli 15 vanhainkotia ja niis sä 450 paikkaa.

Tampereella oli jonkin verran yksityisiä vanhainkoteja. Niistä suurin osa oli selke-
ästi rajattu tietylle kohderyhmälle, kuten vuonna 1905 käynnistetty De Gam las Hem 
ruotsinkielisille ja Tampereen Naisyhdistyksen vuonna 1928 pe rus  tama vanhainko-
ti perheettömille palvelijattarille. Jälkimmäinen perusti myös vuon  na 1950 lähinnä 
virka- ja liikenaisille tarkoitetun vanhainkodin Lah den  sivul le. Ad vent ti kirkolla oli 
vuonna 1956 perustettu omalle väelle tar koi tet tu vanhain ko ti Ai to lahden Nurmella. 
Kaupunkilähetyksen vuonna 1938 alka neeseen ja vuon  na 1957 laajennettuun vanhain-
kotiin ja Tampereen seu ra kun tien vuonna 1953 käyn nis tyneeseen Ilkon vanhainkotiin 
seulottiin lähinnä seu ra kun ta-aktiiveja iäkkäitä nai sia eli ”mum moja”.

Tampereen seurakuntien Ilkon vanhainkoti alkoi tuottaa kasvavia tappioita jo vuo-
desta 1957 alkaen. Vuoteen 1962 mennessä tappiot olivat jo viisinkertaistuneet, indek-
sillä korjaten ne liki nelinkertaistuivat. Valtionapu kattoi vuonna 1962 neljänneksen 
tappiosta. Tämä tuotti periaatteellista päänvaivaa, sillä vanhainkodin oli perustamis-
päätöstä teh dessä ajateltu olevan itsensä kannattava.

Jo vuonna 1959 ryhdyttiin pohtimaan vakavasti vanhainkodin lakkauttamista. 
Ongel mia aiheutti se, että vanhainkoti sijaitsi Kangasalla, jossa vanhainkodissa asu vat 
saivat kuntien kalleusluokituksen vuoksi pienempää kansaneläkettä kuin Tampereella 
asuvat. Lisäksi hoitomaksuja jouduttiin korottamaan koko ajan ja siksi kin oli vaikeuk-
sia saada sellaisia vähävaraisia, jotka olisivat selviytyneet hoito maksuista. Tamperelai-
sille vanhuksille oli samaan aikaan valmistumassa 220 kun nallista hoitopaikkaa.

Jos vanhainkoti olisi saatu siirrettyä Tampereelle, olisi kesäkotitoiminta voitu 
siirtää huonokuntoisista sivurakennuksista päärakennukseen. Vuonna 1960 diako nia -
johtokunta lähetti kirkkohallintokunnalle kirjelmän, jossa esitettiin selvitettä väksi, 
minkä vanhusryhmän huoltotarve olisi jatkossa suurin. Johtokunta näki, että erityisesti 
omassa asunnossaan vielä asuvien vanhusten ongelma oli ajan koh tai nen. Tällä pyrit-
tiin porautumaan diakonian määritelmään alati kohdettaan etsivästä työstä, joka oli 
lausuttu kirkkolaissa.

85 Anttonen & Sipilä 2000, 66; Paasivaara 2002, 67.
86 HMA HSPTA Fc:2 Yksityiset vanhainkodit 1.6.1962; HMA HSPTA Db:1 Piiritarkastajan vk 1969.
87 TKLA TKL vanhainkodin johtokunnan pöytäkirjat; Adventtikirkko 2006; Honkkila 1965, 48−50; Rasila 1992, 

410−411; Wassholm 1999, 20−21.
88 Honkkila 1965, 51−52; Tilastokeskuksen rahanarvonkerroin 1860−2005.
89 Honkkila 1965, 52.
90 Honkkila 1965, 58.
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Kirjelmä johti tuomiorovasti Paarman johtaman toimikunnan asettamiseen. Se 
hyödynsi tuolloin valmis tuneita tutkimuksia ja kaupunginhallituksen asettaman 
vanhainkoti toi mi kun  nan mietintöä. Seurakunnat rakensivatkin Harjun kirkkoherra Il-
mari Tuomisen aloit teesta Lielahden seurakuntataloon muiden tilojen lisäksi edullises-
ti vuokrat tavia yksiöitä vanhuksille. Kaupungin viranomaiset esittivät seura kunnille, 
että olisi tarvetta vanhusten päivähuoltolalle. Tämä voisi olla seura kuntien vanhain-
kodin yhteydessä, mikäli se siirrettäisiin kaupunkiin. Kau pungin edustajat toivoi vat 
seurakuntien osallistuvan myös vanhustentalojen raken ta miseen. Valkea kosken seura-
kunnalla oli jo 15 asunnon vanhustentalo.

Tampereen väestöennusteet antoivat 1960-luvulla merkkejä vanhustenhuollon mer-
kittävästä lisätarpeesta seuraavina vuosikymmeninä. Osittain tämä johtui eläköityvien 
työtekijöiden asunnontarpeesta heidän joutuessaan luopumaan työsuhdeasunnoistaan. 
Heitä oli vuosittain asunnontarpeessa noin 180. Tällöin alettiin myös huolehtia van-
husten asumisesta muutoinkin kuin vanhainkoteihin sijoittamalla. Vuon na 1960 Kau-
pun ki lä he tys tä oli pyydetty mukaan kaupungin hankkeeseen raken taa hal pa vuok raisia 
asuntoja vanhuksille. Aluksi yhdistys olikin luvannut tulla mukaan miljoonalla mar-
kalla, mutta loppujen lopuksi yhdistys ei saanut koottua varoja hank keeseen. Saman-
laisia alustavia lupauksia oli saatu seurakunnilta, Emmaus Oy:ltä, Tampella Oy:ltä, 
Punaiselta Ristiltä ja Sotainvalidien Veljesliitolta. Esikuvina asuntoprojektissa nähtiin 
Helsingin, Imatran, Porin ja Nokian asuntohankkeet. Kaupunki perusti vuonna 1963 
Tampereen Kotilinna -sää tiön. Sen tehtävänä oli hankkia edullisesti vuokrattavia asun-
toja sellaisille 60 vuot  ta täyttäneille henki löille, jotka olivat asuneet Tampereella vä-
hintään 20 vuot ta eivät kä kyen neet omil la varoillaan hankkimaan asuntoa. Tampereen 
Koti lin na -sää  tiö ra ken nutti vanhusten asun to ja eri puolille kaupunkia. Sen asun nois sa 
asui vuon  na 1968 jo 525 henkilöä.

Kaupunkilähetyksen pieni puolitoistakerroksinen vanhainkoti (Rongankatu 8) 
sijaitsi korttelissa 169/XI, joka rajautui Kyttälän-, Tuomiokirkon-, Rongan- ja Alek-
santerinkatuihin. Kaupunki oli vuonna 1962 asemakaavoittanut sen paikalle seitsen-
kerroksisen asuintalon. Jossain vaiheessa vanhainkodin tuli muuttaa, olihan toimintaa 
jatkettu vain poikkeusluvilla.

Kaupungin asemakaavaosasto oli ottanut yhteyttä Pohjanpirkkaan lasten kodin 
ja vanhainkodin tonttien asemakaavojen merkeissä. Vaikka vanhainkodin tontti oli 
kaavoitettu asuinrakennuksille, Pohjanpirkalle ilmeni, että vanhainkoti sopii keskus-
taankin. Maistraatin kunnallispormestarin, aseveliakselin konkarin Heikki Häkkisen 
mielestä jopa yhdistyksen samassa korttelissa sijainnut kerrostalo voitiin hätätilassa 
muuttaa vanhainkodiksi. Kau pun ki lä hetyksellä oli muitakin rakentamispaineita, kuten 
Amu rin kaupunginosassa sijain neen, purettavaksi tulevan lastenkodin kor vaaminen 
lähivuosina. Yhdistys aset ti johtokunnan jäsenistä Onni Honkkilasta, rakennusliikkeen 

91 Honkkila 1965, 58−59, 86−89; Treen hpk vv. 1962−1966, 62.
92 TKLA TKL 9.11.1960 § 14; Treen k:gin kk 1962 kav, 727−740 26.9.1962; Rasila 1992, 410.
93 TKLA TKL Päiväkirja 1/1 1963− Sosiaaliministeriön väki kävi 14.10.1963 ja tarkastaja Toppari antoi poikkeuslu-

van asuttaa vanhainkodin väkeä kellarikerroksessa; Treen k:gin kk 1962 kav, 804−805 17.10.1962 Korttelin 169/XI 
asemakaavan muutosehdotus.
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johtaja Väi nö Aallosta, insinööri Mauri Ojasesta ja Pohjanpirkasta toimikunnan tutki-
maan lähivuosien rakentamistarpeita ja -mah dol li suuk sia.

Toimikunta kokoontui pian ja asetti hankkeet tärkeysjärjestykseen. Ensimmäiseksi 
tulisi hankkia Työkodille uudet tilat. Yhtenä sijoituspaikkana pidettiin Pirkkalan Hai-
kasta vuokrattua kiinteistöä. Siellä oli kesäisin asumassa ammattioppilaskodin ja Poi-
kakodin väkeä, mutta talvisin se oli tyhjillään.

Koukkuniemen kunnalliskoti muutettiin virallisesti vanhainkodiksi vasta vuonna 
1964. Tämä päätös nojasi tuolloin jo vanhaan huoltoapulain 18 §:ään. Samalla sen 
vahvistettu paikkaluku laskettiin 734:stä 601:een, sillä pitkäaikaissairaat saatiin sijoi-
tetuksi Marjatan sairaalaan. Takahuhdin kunnalliskoti pysyi kunnalliskotina vuoteen 
1970 asti, jolloin siitä tuli Koukkuniemen Takahuhdin osasto.

Kaupunki palk kasi vuo desta 1966 alkaen eri tyi ses ti van hustyöhön tarkoi tet tu ja ko-
tiavustajia. Tosin tämä olisi ollut mahdollista jo vuodesta 1956 alkaen. Tällä olisi voitu 
padota paineita sijoittaa toimintakyvyltään heikentyneitä van huk sia vanhainkoteihin ja 
kunnalliskotiin. Yli 65-vuo ti aiden määrä kasvoi jatkuvasti. On neksi vastaavasti heidän 
toi min  ta  kykynsä ikään näh den nousi myös huo mat ta vas ti sen rinnalla, että kotiavun 
tar jonta lisääntyi 1960-luvun puolenvälin jälkeen. Kouk ku nie men silloiseen kunnallis-
ko tiin otet tiin asuk kai ta 1950-luvulla aivan eri pe  rus teil la kuin varsinaisiin vanhain-
koteihin.

Vanhusten asumisasioihin oli tulossa selviä parannuksia, joten monien muiden syi-
den lisäksi voidaan katsoa poliittisen tahdonmuodostuksen tuottaneen tulosta. Moni 
hanke oli riippuvainen julkishallinnon toimenpiteistä ja päätöksistä. Talouskasvu ja 
usko sen jatkuvuuteen mahdollistivat palvelujen ja investointien kasvun 1960-luvulla. 
Raken ta misessa liikkui suuria rahoja, joten niiden jakaminen ja jyvittäminen herätti 
into hi moja julkishallinnossa, kolmannella sektorilla ja rakennusliikkeissä.

Rohkeasti lainoilla ja kolehdeilla rakentamaan4.2.2. 
Oli ollut pitkään tiedossa, että Kaupunkilähetyksen vanhainkoti Rongankatu 8:ssa 
tulisi korvata jollain toisella kiinteistöllä. Johtokunnan jäsen, Työkodin primus mo-
tor Aarno Kartila vieraili kesällä 1962 Helsingin Maunulassa Vanhusten Turva ry:n 
uudessa 1 300 m2 kokoisessa, viisikerroksisessa vanhainkodissa. Kyseinen yhdistys 
oli perustettu vuonna 1947 periaatteenaan ”toimia kristillisen rakkauden vaa timana 
yksinäisten ja turvattomien vanhusten hyväksi”. Talossa oli 44 yhden hen gen huonetta. 
Helsingin kaupunki oli luovuttanut tontin vuokratta 60 vuodeksi vanhainkotitarkoituk-
seen. Yhdistys oli saanut rakennusvaiheessa Raha-auto maat ti  yhdistyksen avustuksen. 
Toimintaa johti sosiaalihuoltaja Kaija Vikberg, jonka työ tovereina oli kaksi keittäjää, 

94 TKLA TKL jtk 18.10.1963 § 7; TKLA TKL Päiväkirja 1/1 1963−; Rasila 1992, 10, 354, 375 Häkkinen oli mukana jo 
aseveliyhdistysten omaisuuden siirrossa Tampere-säätiölle 1940-luvulla.

95 TKLA TKL Pöytäkirja 1/1 1963− Toimikunta kokoontui kolmen päivän kuluttua asettamisestaan; TKL vk 1963.
96 Treen k:gin kk 1964 kh, 159 24.2.1964 Vanhainkodit; Markkola 1986, 136−139, 148−152.
97 Markkola 1986, 132–133; Rasila 1992, 406, 409–410.
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siivooja ja tilapäisiä apulaisia. Johtajan virka-asun to oli kaksio, apulaisille oli yksiöt. 
Viereen oli rakennettu vanhusten asuntola, jonka toiminta epäilytti johtaja Vikbergiä, 
sillä vanhukset olivat omissa oloissaan ja saattoivat saada sairaskohtauksia kenenkään 
tietämättä. Näin oli ehtinyt jo käydäkin. Itse vanhainkodissa asukkailla oli omat huo-
nekalut, yhteiset ruokailut olivat kahdesti päivässä, mutta yhteiset kahvit olivat vain 
sunnuntaisin. Jos joku sairastui, niin lääkäri toimitti sairaalaan, sillä talossa ei ollut 
sairaan hoi to pal veluita. Asuminen maksoi vanhukselle tuohon aikaan 20 000 markkaa 
kuu kau des sa.

Jo 1950-luvulta alkaen Tampereen kaupungin edustajat, kuten huol to toi men joh-
taja Valfrid Ahti, halusivat seurakunnan keskittyvän vanhustyöhön. Tam pereen seura-
kuntien Ilkon vanhainkoti kär si 1960-luvulle tul taes sa kannattavuus ongel mis ta sekä 
siitä, että paikka oli kaukana Tam pe reen kes kus tasta. Kaupunkilähetys, seura kunnat ja 
kaupungin edustajat neu vot te livat vuon na 1965 Kau punki lä he tyk sen seuraavan van-
hainkodin rakentamisesta Ne ka laan, Viinikan seurakunnalle suun niteltavan työkes-
kuksen yhteyteen. Raha-au to maat ti yhdistyksen kanssa oli neu voteltu rakennuskulujen 
50–60 prosentin tuesta. Kaupunkilähetys päätyi anomaan kaupungin jo vuonna 1962 
vanhainkodille varaamaa tonttia Rantaperkiöstä. Kau pun ginhallitus varasi yhdistyk-
selle tämän kunnalliseen vanhainkotiin suunnitellun ton tin. Kaupunkilähetykseltä ei 
perittäisi lainkaan vuokraa yli 100 000 markan arvoisesta tontista niin kauan kuin se 
olisi van hain ko ti käytössä. Samaan aikaan saatiin merkittävä testamenttilahjoitus, joka 
oli määrätty erityisesti vanhainkotia varten. Vaikka testamentin selvittäminen kes-
ti pitkään, rou va Ida Hirvelän pank ki tal letukset ja Armonkalliolla sijainnut kiin teistö 
tont tei neen auttoivat asiassa eteenpäin. Armonkallion tontti oli kui tenkin liian pieni 
van hain kodille. Näistä vaihtoehdoista päädyttiin rakentamaan van hain ko ti Ran ta per-
ki öön.

Uutta vanhainkotia varten järjestettiin laajoja rahankeräyksiä. Kaikissa Tam pe reen 
kirkoissa kannettiin yhtenä sunnuntaina kolehti hankkeen hyväksi, tosin tämän ko-
lehtikeräyksen taloudellinen merkitys oli marginaalinen. Kau pun ki lä he tyk sen retki-
en yh tey dessä kannettiin kohdeseurakunnissa kirkko ko leh dit van hain ko ti hankkeelle. 
Rahanpyyntökortteja varten Kaupunkilähetyksessä poimittiin Tampereen puhelinluet-
telosta sadoittain nimiä ja osoitteita. Eri laisissa seu ra kuntien piireissä ja tilaisuuksis-
sa kier rel tiin pu hu mas sa aiheesta. Lis takeräyksen isä oli Kau pun ki lähetyksen ystävä 
Pent ti Partala, jo ka hen ki lö koh tai sesti teki eni ten sen hyväksi. Kahden kuukauden pi-
tui sen kam pan jan tuotto oli 25 656 mark kaa, joka tuntui vajaan mil joo nan mar kan 
hank kees sa kannustavana lisänä. Vanhainkodin ompeluseurat saivat vuoden 1965 
myy jäi sil lään 8 673 markkaa. Hanke sai vuoden loppuun mennessä myös var si nai sia 

98 TKLA TKL Kirjeenvaihto −1968-kansio Aarno Kartilan selostus 20.8.1962 käynnistään Helsingissä; Vanhusten Turva 
ry:n historiaa 1999. Yhdistyksen mainitaan perustaneen ”viisi tarmokasta naista 2.3.1947”.

99 TaKA kh C I:563 1.3.1965 § 535; TKLA TKL jtk 12.2.1965 § 8-9; TKLA TKL jtk 19.3.1965 § 21–22; Treen k:gin kk 
1965 kav, 808−809 18.8.1965; Rasila 1992, 374–375. Nuorisonohjaaja, sosionomi Valfrid Ahti oli SDP:n ja porvarien 
hallitsemana aseveliakselin aikana poikkeuksellinen valinta v. 1953 huoltotoimen johtajaksi, sillä hän oli kommunisti 
ja SKDL:n edustaja; Malkavaara 2003, 33.
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lah joi tuksia yksityisiltä ihmisiltä 57 344 markkaa, joten ra ken nus ura kas ta tu li kymme-
nesosa ka tettua vapaa eh toi sil la varoilla.

Raha-automaattiyhdistys (RAY) korosti Kaupunkilähetykselle vanhusten avo-
huollon merkitystä, joten suunnitelmiin lisättiin myös mahdollisuus tarjota huol   to pal-
ve lui ta alueen muille vanhuksille. Härmälän seurakunnan diakoniapiirin kanssa oli 
neuvoteltu yhteistyöstä. Erilaiset luvat ja rahoitusjärjestelyt hoi tuivat noin vuodessa 
Rantaperkiön Petäjäkujalle rakennettavaa vanhain ko tia varten. Tosin niin Raha-auto-
maattiyhdistys kuin päälainoittaja Kan saneläke lai tos edel lyt ti vät Rongankadun van-
hainkodin toiminnan siirtämistä uu teen van hain ko tiin. Tämä johtui siitä, että vuon-
na 1963 sosiaaliministeriö ei ollut pi tä nyt puu ta lon kun  toa edes minimivaatimukset 
täyttävänä. Rakennusasetus 226/59 mukaan asun to tar koi tuk siin ei enää saisi käyttää 
huoneita, jotka olivat ympäröivää maan pin taa alempana.

Yhdistys lähetti vanhainkotinsa johtajan, diakonissa Aino Mäkisen kier te le mään 
Etelä- ja Keski-Suomeen tutustumaan eri vanhainkotien järjestely-, ka lus to-, matka- ja 
talousasioihin. Toimikunnan jäsenet kävivät tutustumassa erityisesti Tampereen kau-
pungin Koukkuniemen vanhainkotiin, sosialidemokraattien hallin noi maan Koivupirtin 
vanhainkotiin ja Hämeenlinnan Sisälähetyksen omistamaan van hainkotiin. Viimeksi 
mainittu oli valmistunut juuri pari vuotta aiemmin ja sen tontin oli lahjoittanut Hä-
meenlinnan kaupunki. Raha-automaattiyhdistys oli an ta nut rakennusaikana yh teen sä 
600 000 markan avustukset, kun kokonaisbudjetti oli 700 000 mark kaa. Seurakunta 
myönsi 80 000 markan avustuksen ja kaupunki 50 000 markan korottoman lainan 10 
vuoden maksuajalla. Raha-auto maat ti yh dis tys auttoi myös hoitamaan pankkilainojen 
lyhen nyk set, joten lähes koko van hain ko ti olikin maksettu mainituilla avus tuk silla. 
Omaa rahaa ei tarvittu juuri lainkaan. Täl lai nen varmasti rohkaisi Tampereen Kaupun-
kilähetystä toteut ta maan omaa han ket taan. Pohjanpirkka ja teknikko Leo Sirén hah-
mottelivat van hainkodin ra ken nuk sen kerättyjen tietojen ja näkemystensä pohjalta jul-
kisivua myö ten. Arkkitehti Martti Lehtinen (Lehtipuu) laati lopulliset piirustukset.

Rahoituksen piti olla järjestyksessä, mutta siinä ilmeni useita vaikeuksia. Kan san-
elä kelaitos ja Raha-automaattiyhdistys totesivat yhdistyksen sääntöjen ole van heidän 
rahoitusperiaatteidensa kannalta vanhentuneita. Pohjanpirkka kääntyi nopeasti Turun 
Kaupunkilähetyksen puoleen ja pyysi nähtäväkseen malliksi heidän sään tö jään. Tu-
run Kaupunkilähetys oli joutunut korjaamaan sääntöjään aiem min, sillä se oli rakenta-
nut 1950-luvun lopulla modernin van hain kodin julkisia rahoitusinstrumentteja, kuten 
Arava-lainoja käyttäen. Tampereen kau pun ki ei yl lät tä en myön tä nyt kään puhuttua 180 

100 TKL vk 1965. Tampereen kirkkokolehdit edustivat vain 783 markkaa; Senja Vahtolan haastattelu 16.6.2009.
101 TaKA kh C I:563 1.3.1965 § 535. TKL:n tonttihakemus oli saapunut diaariin 9.4.1964; TSA TO kv Cc 32 17.12.1965 

§ 5, liite 15; TKLA TKL hall 20.9.1965 § 50; TKLA TKL hall 1.12.1965 § 75; TKLA TKL hall 3.12.1965 § 77. 
Hallituksen jäsen Salli Noppa ei osallistunut rakennusurakoiden käsittelyyn. Heidän perhe yhtiönsä voitti urakkakil-
pailun toiseksi edullisimpana dipl.ins. Reino Ilveskosken lausunnon perusteella; Treen k:gin kk 1965 kh, 808−809 
18.8.1965. Vuokra-ajaksi päätettiin 60 vuotta ja vuokra määriteltiin siltä varalta, että tonttia ei käytettäisikään enää 
vanhainkotitarkoitukseen.

102 TKLA TKL hall 17.1.1966 § 5; TKL vk 1965; Leo Sirénin haastattelu 11.7.2007; Vilkuna 2007, 87−92 Koko van-
hainkoti tuli maksetuksi vuonna 1966.
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000 mk:n lainaa, vaan sitoutui ainoas taan sen ta kaamiseen. Tämä ilmeni, kun raken-
nustyöt olivat jo käynnissä.  

Rahoitusvaikeudet jatkuivat. Kansaneläkelaitos myönsi vastoin käytyjä neu vot-
teluita 450 000 markan sijaan vain 260 000 markan indeksilainan kuuden prosentin ko-
rolla ja 10 vuoden maksuajalla. Tähänkin vaadittiin kaupungin omavelkai nen takaus. 
Avuksi tulivat Tam pereen seurakunnat, jotka halusivat lakkauttaa Ilkos sa si jait sevan 
vanhain kotin sa. Seurakunnat myönsivät tarvittavan 180 000 mar kan lai nan korotto-
mana, mutta asettivat sille kolme ehtoa. Ensinnäkin Ilkon 14 van husta tu lisi sijoittaa 
lainoitettavaan vanhainkotiin, toiseksi seu ra kun nat saisivat ni metä jat kossa joka vii-
dennen asukkaan, ja kolmanneksi seu rakuntien diakonia toi mi kun ta saisi nimetä edus-
tajan vanhainkodin johto kun taan. Ehtoihin myönnyttiin.  

Ra ha-automaattiyhdistys myönsi vastoin aiempia keskusteluita ja rahoitus suun-
nitelmia 200 000 markan sijaan vain 46 000 markan avus tuksen rakentamis kus tan nuk-
siin. Yksikään Tampereella toiminut pankki ei suostunut tässä vaiheessa myöntämään 
enempää lainaa yhdistykselle. Kaupunkilähetys kääntyi kiireesti kau pungin puoleen 
ja anoi 190 000 markan lainaa. Kaupunki myönsi lainan sijaan oma velkaisen takauk-
sen enintään 200 000 markan lainoille. Vapaaehtoistenkin varojen ja avustusten ke-
rääminen jatkui vuonna 1966, jolloin rouva Hanna Vai nion pää lahjoitti vanhainkodin 
keräyk seen 10 000 mark  kaa, mikä vastasi tuolloin hyvin  kin työmiehen vuoden brutto-
palkkaa. Tampereen seurakuntien kirkko val tuus to oli myöntänyt saman 10 000 mark-
kaa avustusta vanhainkodin ra ken ta mi seen kuin rouva Vai nion pää. Samana syksynä 
oli Rauhalan paris kun ta siirtynyt Rau haniemen las ten kotiin töihin ja vienyt mukanaan 
muitakin työn tekijöitä. Samaan aikaan Työkoti muutti isompiin tiloihin ja Kau pun ki-
lähetys jou tui ano maan siihenkin kaupungilta avustusta. Tilanne oli tukala ja paineet 
kovat. Moni asia oli koko ajan romah ta mai sillaan.

Piispa Erkki Kan san aho toi mitti vanhainkodin vihkimisen jo 14.12.1966. Raken-
taminen oli hoidettu alle vuodessa, mikä si nänsä oli ripeä projekti, var sinkin kun ra-
hoitusta etsittiin vielä kevään kuluessa. Asu kas paik koja oli tuossa vai heessa 49, joista 
27 täyttyi Rongankadun van hain ko dista muut taneista ja 14 so  pimuksen mukaisesti 
seurakuntien vanhainkodista Il kosta. Vain kahdeksan paik  kaa voitiin täyttää jonosta, 
johon jäi heti 47 vanhusta odot ta maan vuoroaan. Ark ki tehti Martti Lehtisen (myöh. 
Lehtipuu) piirtämässä ta lossa oli ti la vuut ta 7 300 m3 ja kel la ri ker ros mukaan lukien 
lattiapinta-alaa 2 440 m2. Talousvaikeudet ahdistivat kuitenkin arkipäivää, joten Kau-

103 TaKA kh C I:585 14.3.1966 § 628; TKLA TKL hall 17.1.1966 § 7-9; TKLA TKL vuosikokous 21.2.1966 § 12. An-
nettiin valtuudet lainaan T:reen Säästö pan kilta, Kans.el.laitokselta ja T:reen kaupungilta; TKLA TKL hall 18.3.1966 
§ 2. Kaupunki ei antanut lainaa; TKLA Kirjeenvaihto −1968-kansio Pohjanpirkan kirje Turun Kaupunkilähetykselle 
1.2.1966. Kirjeessään Pohjanpirkka ei mainitse mitään lainojen epäämisestä vanhanaikaisten sääntöjen vuoksi; Myl-
lykylä 2007, 95.

104 TaKA kh C I:598 26.9.1966 § 2085, liite 1/2085; TKLA TKL hall 2.5.1966 § 47; TKLA TKL hall 1.9.1966 § 65; 
Treen k:gin kk 1966 kav, 281−283 30.3.1966; AL 28.5.1966.

105 TaKA kh C I:598 26.9.1966 § 2085 ja liite 1/2085; TaKA kh C I:586 31.10.1966 § 2395; TSA TO kv Cc 32 
17.12.1965 § 5, liite 15. Seurakuntien yleisavustus kaikkeen TKL:n toimintaan oli 12 500 mk; TKLA TKL hall 
1.9.1966 § 65, § 67; TKLA Kirjeenvaihto −1968-kansio. Useita kirjeitä Keskon Tampereen konttorille vuosilta 
1965−1967, joissa vedotaan vanhainkodin johtokunnan jäsenen neiti Jalavan alustavasti anomiin lahjoituksiin van-
hainkodin hyväksi; Treen k:gin kk 1966 kav, 981−982 19.10.1966;Treen k:gin kk 1966 kav, 1019 9.11.1966.
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punkilähetys joutui alku vuonna 1967 anomaan Tampereen Säästöpankilta lykkäystä 
velkojen lyhen nyk sien maksamisissa.

Heti alkuun tuli vastaan aiemmin sattuneen Lapinlahden vanhainkodin tuhoisan 
tulipalon johdosta pohdittavaksi vanhainkodin mahdollinen yövalvonnan tarve. So-
siaaliministeriön tarkastaja Lauha Toppari oli epävirallisesti ilmoittanut käyttöönot-
totarkastuksen yhteydessä, että todennäköisesti näin modernissa laitoksessa, jossa 
oli kaksisuuntainen hälytyslaitteisto, ei tarvittaisi yövalvojaa. Tämä valvonta tarkoit-
ti 3−3½ vuotuisen laitosapulaisen palkkamenoja, mikä olisi nostanut 49-paikkaisen 
vanhainkodin hoitomaksuja huomattavasti. Pohjanpirkka kääntyi yövalvonta-asiassa 
Vanhainsuojelun Keskusliiton puoleen.

Kun Kaupunkilähetys mones ta kin syystä joutui sulkemaan poikakotinsa Hä-
meenpuistossa vuon na 1967, pohdittiin uutta toimintaa tiloihin. Seurakuntien so-
si aalipastori Seppo Löyt ty ehdotti jo tässä vai heessa paikalle kehitys vam mais ten 
van hainkotia, jo ka olisi ollut uuden lai nen, roh kea avaus. Ruotsissa tämänkaltaisia 
vanhainkoteja oli jo toiminnassa. Tämän sijaan pää dyt tiin Tam pe reen kau pun gin-
hallituksen eh dotuk ses ta perustamaan paikalle van hain ko ti. Hank keesta an toi vat puol-
tavat lau sunnot niin As. Oy Puisto-Emmaus kuin so si aa li huollon piiri tar kas taja Eeva 
Salo.

Ennen kuin Hämeenpuiston vanhainkodin pe rus ta miselle ase tetut reuna ehdot oli 
lopullisesti varmistettu, valittiin kodin johtajaksi diakonissa Ulla Sink ko nen Tu rusta. 
Tam pe reen kaupunki oli myöntänyt marraskuun lopussa 1967 kii reel lisesti 5 000 
markkaa re mon toin tikuluihin, jot ta sosiaaliministeriön ja pa lo pääl likön vanhain ko din 
ra ken teille asettamat vaati muk set voitaisiin täyttää.

Samaan aikaan toimitettiin lopputarkastus Rantaperkiöön Petäjä ku jal le ra ken-
netussa vanhainkodissa. Hoitomaksuja tuli heti korottaa viidenneksellä suun nitelluista, 
sil lä sosiaaliministeriö vaati sinnekin yövalvojan sekä yhden laitos apu lai sen li sää.

Hämeenpuiston vanhainkodin käynnistäminen venähti jonkin verran vi ral lis ten 
hyväksymisten viipyessä. Sosiaaliministeriö oli Helsingin Lapinlahden van hainkodin 
tuli palon jälkeen ryhtynyt soveltamaan vuoden 1962 palo suo je lu ase tuksia hyvin 
pik kutarkasti. Ohjeitten mukainen remontti saatiin kuitenkin val miik si parissa kuu-
kaudessa. Pieni vanhainkoti aivan Tampe reen ydin kes kus tas sa aloit ti toimin tan sa 
18-paik kai se na 31.1.1968. Sinne siirtyi peräti viisi asu kas ta Ran taperkiön vastavalmis-
tuneesta vanhainkodista, vaikka Hämeenpuistossa ei ol lut kaan tarjota huo nekohtaisia 
wc-tiloja.

106 TKLA Kirjeenvaihto −1968-kansio Kaupunkilähetyksen kirje Tampereen Säästöpankille 18.2.1967; AL 15.12.1966; 
KL 15.12.1966; Kmaa 16.12.1966.

107 TKLA TKL Kirjeenvaihto −1968-kansio Pohjanpirkka Vanhainsuojelun Keskusliitolle 7.1.1967.
108 TKLA TKL hall 11.10.1967 § 98; TKLA TKL hall 27.10.1967 § 107. Eeva Salo vaati ehdoksi yövalvojan palkkaami-

sen vanhainkotiin; Forssman & Olow 1964, 73. 
109 TaKA kav C I:227 29.11.1967 § 764; TKLA TKL hall 23.11.1967 § 112; TKLA TKL hall 8.12.1967 § 115. Ulla Sink-

konen ei ollut sukua Raimo Sinkkoselle.
110 TKLA TKL hall 2.5.1966 § 52; TKLA TKL hall 27.12.1967 § 122, § 126 Aluksi yövalvonta koskeva määräys ym-

märrettiin siten, ettei sitä kivitaloissa tarvittaisi; STM selvityksiä 2003:4.
111 TKLA TKL hall 27.12.1967 § 122; TKL vk 1968; AL 4.2.1968; KL 4.2.1968.
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Suuri periaatteellinen muutos Kaupunkilähetyksen vanhainkodeissa tapahtui 
1.2.1968. Tällöin Rantaperkiön vanhainkotiin tulivat ensimmäiset miesasukkaat, her-
rat Arvo Jokinen ja Arvi Paloheimo. Aiempina 37 vuotena Kau punki lä he tyk sen van-
hainkodit olivat olleet vain naisia varten.

Rantaperkiön vanhainkoti tuotti ensimmäisenä toimintavuotenaan huomat ta van 
ylijäämän, joten kaupunki ei luonnollisesti myöntänyt sen toimintaan avus tus ta vuo-
deksi 1968. Tampereen seurakunnat antoivat Kaupunkilähetyksen anomuk ses ta Hä-
meenpuiston vanhainkodille saman 2 000 markan avustuksen, minkä oli vat aiemmin 
antaneet samalla paikalla toimineelle poikakodille. Kaupunki lähetys joutui kuitenkin 
rahavaikeuksiin Rantaperkiön van hain ko din lai no jen lyhen tämisaikataulujen vuok-
si.  

Jo 1950-luvulla oli pohdittu Tuomiokirkonkatu 22:n ja Rongankatu 8:n tonttien ra-
kentamista uudelleen. Täl löin todettiin asemakaavan sallivan seitsenker rok sisen talon 
Rongankatu 8:n tontille. Vuon na 1970 Kaupunkilähetyksen puo leen kääntyi Kuopion 
kaupungin eläk keel lä ollut geodeetti, insinööri Yrjö Hi man ka. Hänellä oli yhteyksiä 
vakavaraisiin elä ke läi siin, jotka olivat ideoineet Tuo mio kir  kon katu 22:n kohdalle ra-
kennettavaa ta loa. He olisivat itse omistaneet osak keet, mutta taloon olisi tullut lisäksi 
yhteis tiloja ja pal ve lu ja, kuten ruokailu- ja muu ta arkihuoltoa. Tampereen kaupunki oli 
tuos sa vai heessa kiinnostunut saa maan tiloja tai rahoittamaan yksityisten yllä pitä minä 
mui den muassa vanhusten päi vä huol tolan ja kehitysvammaisten poli kli ni kan.

Selvitettyään syksyllä 1970 kyseisestä tontista saatavaa myyntihintaa, Kau pun-
ki lähetys päätti ryhtyä toimenpiteisiin Tuomiokirkonkatu 22:n rakentamiseksi elä-
keläisten asunnoiksi ja liiketiloiksi. Keväällä 1971 päädyttiin pyytämään johtaja Väinö 
Aaltoa ja toi min nan joh taja Sinkkosta laatimaan laskelmia Tuo mio kir konkatu 22:n pai-
kalle ra ken net ta vas ta liike- ja asuintalosta. Suun ni tel man mu kaan huoneistot tulisivat 
ensi si jai ses ti sosiaalisiin tar koi tuksiin, kuten van husten asun noiksi sekä mahdollisesti 
ke hi tys vammaisten uu teen asuntolaan liittyvinä eril lisinä yksiöinä.

Suunnitelmat etenivät vielä tässä vaiheessa. Sinkkonen oli selvittänyt asun to hal li-
tuk sen periaatepäätöstä rahoittaa Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) kanssa van hus-
ten vuok ra-asuntoja. Myös Kaupunkilähetyksellä olisi mah dol lisuus saa da hankkee-
seen näitä avustuksia. Kaupunkilähetys asetti rakennus suun nit te lu toi mi kun nan, jon ka 
tehtä väk si lankesi myös muiden suunnitteilla olevien raken nus koh tei den asi oi den hoi-
ta minen. Toimikuntaan valittiin muiden muassa rouva Salli Noppa, joka tunsi hyvin 
rakennusalaa. Asia jäi kuitenkin muiden hankkeiden vuoksi lepäämään.  

Kaupunkilähetyksen mietteet uuden vanhainkodin rakentamisesta osuivat ajan-
kohtaan, jolloin vanhusten asumiskysymysten korjaaminen oli päässyt liik keelle. Niin 

112 TKLA TKL hall 19.2.1968 § 3.
113 TKLA TKL hall 19.2.1968 § 11; TKLA TKL hall 3.4.1968 § 21; TKLA TKL hall 19.4.1968 § 14; TKL vk 1968; AL 

3.3.1968; HS 3.3.1968; KL 3.3.1968; Kmaa 5.3.1968; AL 12.3.1968.
114 TKLA TKL jtk 29.1.1954 § 7; TKLA TKL 4.5.1954 § 7; TKLA TKL 26.8.1970. Kaupunginjohtaja Sulo Typpö ja 

kaupunginsihteeri Väinö Vartio olivat valmistelleet jo kaupungin lainoitustakin hankkeelle v. 1954.
115 TKLA TKL hall 10.12.1970 § 96; TKLA TKL hall 12.3.1971 § 24; TKLA TKL hall 11.5.1971 § 43.
116 TKLA TKL 11.5.1971 § 43.
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kau pun ki kuin valtiokin olivat samaan aikaan kiinni useissa kal liissa vanhusten asu-
miseen liittyvässä hankkeessa ja Kaupunkilähetyksen toi met olivat näihin nähden mel-
kein kohtalokkaasti hivenen liian myöhään käyn nis sä. Koska Turun Kaupunkilähetys 
oli aloittanut rakennushankkeensa aiemmin 1950-luvulla, niin se pääsi aloittamaan 
työn rahoitusaallon harjalla.

Vastuu aikuisista kehitysvammaisista4.3. 

Työkoti ja innostus avohuoltoon4.3.1. 
Sosiaalihuollon piiritarkastaja valtiovallan edustajana aloitti paneutumisen kehitys-
vam mais ten avohuollon järjestelyihin vuonna 1963. Hän lähetti sosiaali lauta kunnille 
kiertokirjeen, jossa tiedusteltiin niin alle 16-vuotiaiden kuin yli 16-vuo tiaiden vajaa-
mielisten (nyk. kehitysvammaisten) tilanteesta. Tämä tarkoitti ko din hoitoavun saantia 
kehi tys vammaisten lasten perheisiin, kesäleiri-, kerho-, as kar te lutoiminnan tukemista 
ja päivähuollon järjestämistä. Piiritarkastaja halusi asiasta kokonaisnäkemyksen. Ky-
selyn tulokset osoittivat, ettei uusi laki ollut saa nut vielä suuria aikaan avohuollossa. 
Kortistointi oli kuitenkin alkanut hyvin ja niiden mukaan lää nin alueella oli 1973 hen-
kilöä, joista kaksi kolmasosaa oli yli 16-vuo ti aita.

Samoihin aikoihin, elokuussa 1963 XII pohjoismaisessa kehitysvamma-alan kon-
gressissa Norjan sosiaaliministeri Olav Gjaerevoll yllytti tuhannen osanottajan kuullen 
perustamaan työtoimintaa, josta hän tiesi hyvänä esimerkkinä muun muassa tampe-
relaisen suojatyöpajan. Kehitysvammaistenkin tulisi päästä osallisiksi teollistumisen 
tuomista kehittymisen mahdollisuuksista. Tanskassakin oltiin siirtymässä laitoksista 
työ- ja asuntoratkaisuihin.  

Tampereen sosiaalilautakunnan puheenjohtaja rovasti Honkkila oli ollut oman vir-
katyönsä puitteissa käynnistämässä kehitysvammaisten lasten päiväkerho ja 1950-lu-
vulla ja oli paljon tekemisissä kehitysvammaisten lasten ja nuorten van hempien kans-
sa. Hän oli perustamassa Kehitysvammaisten Tuki -yhdistystä Tampereelle ja toimi 
pitkään sen puheenjohtajana. Psykologi Thor-Björn Bredenberg esitteli johtokunnalle 
edellä mainittuja vanhempien järjestäytymishankkeita ja ehdotti keväällä 1962, että 
Työkodillekin voitaisiin käynnistää samankaltainen tukijoukko ohjattavien vanhem-
mista. Tämä onnistuikin muiden päivä huoltoloiden tukijoukkojen esiteltyä toimintaan-
sa. Tukiyhdistyksen mallin mukaan myös Työkodin ohjattavien äidit järjestäytyivät 
äitikerhoksi, joka järjesti rahankeräyksiä Työkodin joitakin hankintoja varten ja virkis-
tystoimintaan, kuten retkiä varten ja myös oli toteuttamassa niitä. Äitikerho kokoontui 
joka toinen viik ko.

117 HMA HSPTA Da:1 Piiritarkastajan kiertokirje 3/1963 18.10.1963; HMA HSPTA Db:1 Piiritarkastajan vk 1963.
118 THA SEL Hh AKA Kertomus osallistumisestamme XII Pohjoismaiseen vajaamieliskongressiin Oslossa 

12−15.8.1963. Kartila ja Heimo Lipsanen laativat raportin kongressimatkastaan; Bredenberg 1963b.
119 HMA HSPTA Fab:2 Vanhainkotien johtajattarien vaalinvahvistukset, Honkkilan nimikirjan ote; TKL Työkodin jtk 

23.3.1962 § 5; TKLA Työkodin jtk 25.5.1962 § 12; TKLA Työkodin jtk 26.3.1965 § 6. Bredenberg 1963a. Breden-
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Työkodin päämaalina oli työhön kuntouttaminen. Tästä syystä ohjattavia valittaes-
sa painotettiin mahdollisuuksia onnistua kuntoutuksessa. Aivan ajan viet toa varten ei 
haluttu ottaa väkeä sisään. Työkoti hankki ohjattaville käytettyjä pol ku pyöriä työmat-
koja varten, joten kuntouttaminen oli monipuolista. Lauantaipäiviin kuului ”lauantai-
pöytä” jossa oli hengellistäkin ohjelmaa. Lisäksi joh to kun ta suunnitteli vuonna 1962 
opintomatkaa Ruotsiin vastaavaan kohteeseen toi min nan kehittämistä varten. Falunis-
ta tulikin sikäläistä työpajaa esittelevä kirje vas tauk sena tehtyihin tiedusteluihin.

Työkodin kehittämiseksi Aarno Kartila oli hankkinut englantilaisen suoja työ paik-
kaa esittelevän elokuvan. Psykologi Thor-Björn Bredenberg tulkkasi tekstit johtokun-
nan muil le jäsenille, henkilökunnalle ja Tampereen vastavalitulle vajaa mie  lis hoi ta jal-
le. Bredenberg valittiin samana keväänä johtokunnan jäseneksi Honk kilan va li tel tua 
lisääntyneitä kiireitään.

Ohjattavat eivät kaikki tulleet suoraan koulusta, vaan myös eri keskuslaitoksista. 
Sana oli kiertänyt ja Tampereen kaupungin intresseissä oli myös kaupunkilaistensa 
saaminen edullisempaan ja mielekkäämpään hoitoon. Kesällä 1963 Työkoti oli saa-
massa lisätilaa samasta kiinteistöstä. Sosiaaliministeriöön lähetettiin seuraavana päi-
vänä anomukset hyväksynnästä ja avustuksista.

Onni Honkkila oli hyvin perillä sosiaalitoimen kehityksestä naapurimaissa. Hän oli 
ollut alan opintomatkoilla Neuvostoliitossa vuonna 1954 ja Ruotsissa 1955. Työkodin 
perustamisen jälkeen hän osallistui sosiaaliministeriön järjestämään opintomatkaan 
Ruotsiin, jolloin tutustuttiin vanhusten ja vammaisten laitos- ja työhuoltoon liittyviin 
kysymyksiin. Samoin vuonna 1964 hän matkusti Ruotsiin perehtymään Tukholman 
kehitysvammahuoltoon. Honkkilalla oli tuoda ulkomaisia vaikutteita niin Kaupunkilä-
hetykseen kuin kaupungin sosiaalitoimeen näiden yhteisten intressien aloilla.

Kehitysvammaisten teollisella työtoiminnalla oli pitkät perinteet naapurimaassa 
Ruotsissa. Johannesbergin hoitolaitoksen alaisuuteen valmistui vuonna 1924 34-paik-
kainen työkoti Tallhöjden. Tämän yhteydessä oli myös asuntola. Naisten työkoti Ek-
hammar valmistui vuonna 1939 ja samaan aikaan laitoksille rakennettiin oma kirkko. 
Näissä vieraili opintomatkaajia useista maista, kuten Sak sasta, Englannista ja Yhdys-
valloista.  

Ruotsissa työkoteja perustivat monet tahot. Esimerkiksi Ruotsin Punainen Ris ti ja 
partiolaiset alkoivat 1960-luvun alkupuolella suunnitella Upsalaan työ ko tia ja asun-
tolaa kehitysvammaisille yhdessä Ruotsin valtakunnallisen ke hi tys vam mais järjestö 
FUB:n kanssa. Sen valmistuessa vuonna 1967 Ruotsissa oli toi min nas sa 34 vastaavaa 

berg tunsi hyvin vanhempainjärjestöjen toimintaa myös ulkomailla ja hän oli verkostoitunut kansainvälisesti.
120 THA SEL Hh AKA Työkodin toimintakertomus v. 1964; TKLA Työkodin jtk 21.3.1961 § 4; TKLA Työkodin jtk 

21.11.1961 § 2; TKLA Työkodin jtk 26.1.1962 § 10; TKLA Työkodin jtk 9.3.1962 § 8.
121 TKLA Työkodin jtk 23.3.1962 § 4; TKLA Työkodin jtk 25.5.1962 § 1.
122 TKLA Työkodin jtk 28.8.1962 § 4 ja § 5; TKLA TKL Päiväkirja 1/1 1963− merkinnät 11.7.1963, 12.7.1963.
123 HMA HSPTA Fab:2 Vanhainkotien johtajattarien vaalinvahvistukset, Honkkilan nimikirjan ote.
124 Melin 1966, 37, 47, 62−64, 68−70, 75, 105−107 Laitokset olivat siirtyneet yksityiseltä perustajalta Emanuella Carl-

beckiltä landstingetin eli maakuntahallinnon haltuun jo 1800-luvun lopulla.
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”verstasta”. Näistä 17 sai valtionapua. Määrän vä häi syys joh tui siitä, että maakunnat 
ylläpitivät kokonaan useita näistä.

Ruotsin kehitysvammaisten suojatyötoiminnassa oli 1970-luvulla jo yli 140 eri-
laista toimijaa. Työvoimatoimistot, maakäräjät, kunnat, yksityiset järjestöt ja va paa-
kirkot oli vat kukin tahollaan järjestäneet muun toimintansa ohessa suoja työtä. Nämä 
oli vat olleet muodoltaan työpajoja, teollista hätäaputyötä, toi mis to työkeskuksia ja or-
ganisoitua kotityötä. Näitä työpaikkoja oli tuolloin yli 10 000, mutta kokonaisuudes-
saan toiminta kaipasi yhteistä organisaatiota. Tanskassa ja Länsi-Saksassa kehitysvam-
matyö oli murrosvaiheessa 1970-luvun alussa. Suojatyöpajat nähtiin välttämättömiksi. 
Saksassa vastuu oli siirtymässä kirkoilta yhteiskunnalle.  

Tampereen Kaupunkilähetyksen Työkoti kokonaisuudessaan teki tutustumis- ja 
virkistysretkiä. Ohjattavat ja työntekijät vie rai livat muun muassa Helsingin Käpylään 
perustetussa työkodissa vuonna 1964. Sama na vuonna ryhdyttiin pohtimaan kehitys-
vammaisten kesäpaikan hank ki mis ta. Thor-Björn Bredenberg halusi saada tässä asias-
sa yhteistoimintaa paikallisen Kehitysvammaisten Tukiyhdistyksen kanssa. Työkodit 
verkostoituivat nopeasti, sillä vuonna 1965 tehtiin Työkodin, johtokunnan ja äitiker-
hon yhteinen retki Lah den Paavolan työkotiin.

Koska kaupunki oli suunnitellut omaa työkotia, oli Kaupunkilähetys hieman var-
paillaan toiminnan tulevaisuudesta. Keväällä 1964 käydyissä neuvotteluissa päädyttiin 
toistaiseksi siihen, että Kaupunkilähetys jatkaisi Työkodin ylläpitäjänä. Syksyllä 1965 
valmistuneessa Tampereen kaupunginhallituksen asettaman vajaamielistoimikunnan 
mietinnössä esitettiin katsottavan tilanteen mukaan, järjestäisikö kaupunki toisen työ-
kodin itse, vai järjestäisikö siihen tilat Kaupunkilähetykselle. Suunnitelmissa oli ra-
kentaa lastenkoti, jonka yhteyteen tehtäisiin tilat kehitysvammaisten työkotityyppistä 
päivähuoltolaa ja tämän ohjattavien asuntolaa varten. Tämä aluksi katsottiin mahdolli-
seksi aloittaa myös huonokuntoisuutensa vuoksi tyhjilleen jääneen Hatanpään lasten-
kodin tiloissa. Kaupunki tavoitteli näissä visioissaan ilmeisesti ensisijaisesti taloudelli-
suutta eikä niinkään lasten tai kehitysvammaisten hoidollista parasta. Yleinen osasto ei 
kuitenkaan pitänyt Hatanpään vaihtoehtoa taloudellisena tulevien remonttien vuoksi. 
Osasto katsoi myös edul liseksi keskittää aikuisten kehitysvammaisten työkotitoimin-
nan Kaupunkilähe tyksen hoidettavaksi.

Samaisessa mietinnössä pohdittiin myös kehitysvammaisten kesä siir to la toi min nan 
järjestelyitä. Toimikunta piti alan vapaaehtoisjärjestöjen intoa hyvänä, mut ta toimin-
nan raskauden vuoksi kaupungin tulisi varautua siihen, että toiminta siir tyisi yksityis-
ten voimien loppuessa kaupungin itse järjes tet täväksi.

125 Palmér 1968, 1, 4−5.
126 Kmaa 43/20.6.1972; Suojatyön kehittäminen 1986, 3, liite 1.
127 TKLA Työkodin jtk 9.4.1964 § 6; TKLA Työkodin jtk 4.6.1964 § 9; TKLA Työkodin jtk 26.3.1965 § 6.
128 TaKA kh C I:576 11.10.1965 § 2320, liite 1. Toimikunnan puheenjohtaja oli Onni Honkkila ja muut jäsenet Eero 

Kivelä, Aino Aspelin, lastensuojelujohtaja Kaarina Rantanen ja varatuomari Mikko Veneskoski, joka oli jo aiemmin 
pitänyt taloudellisuutta tärkeänä; TKLA Työkodin jtk 9.4.1964 § 7 alaviite.

129 TaKA kh C I:576 11.10.1965 § 2320, liite 1.
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Työkodin johtokunnan puheenjohtajana toimi pitkään koko laitoksen alullepani-
ja, apukoulun rehtori Aarno Kartila. Hän toimi aktiivisesti myös Erityis kas vatuksen 
Liitossa. Tämä järjesti kesällä 1965 kansanopistokurssin Hoi kan opistossa. Työkodin 
nuoret lähtivät kursseille innokkaasti ja tämän vuoksi jopa koko Työkodin kesätauko 
sovitettiin kurssin aikataulun mukaan. Tämä ko keilu kurssi oli alku kehitykselle, joka 
johti Lehtimäen erityiskansanopiston perus ta miseen. Aarno Kartila oli innostunut en-
simmäisen kurssin vastaanotosta siinä mää rin, että ryhtyi kehittelemään ideaa omasta 
opistosta kehitysvammaisille.

Työkodin johtaja Heimo Lipsanen haki syystä tai toisesta Koukkuniemen vanhain-
kodin johtajan virkaa vuonna 1965. Oliko hän kokenut Kaupunki lähe tyk sen epävar-
maksi työpaikaksi vai oliko Työkodin vetäminen työlästä, ei ilmene pöy tä kirjoista. 
Työkodin johtajalle maksettiin kaupungin pl 26, mutta vanhainkodin johtajalle vain pl 
24. Tehtävään valittiin kuitenkin selke äs ti ansioituneempi ja akateemisen loppututkin-
non suorittanut sosiaali lauta kun nan puheenjohtaja, rovasti Onni Honkkila.

Koska Työkoti oli toimintansa pioneeri Suomessa, eri paikoissa pidettävät vajaa-
mielishoitajakurssit ja sairaanhoitajakurssit kävivät siellä opintokäynneillä. Samoin 
sosiaalihuoltajaopiskelijat kävivät säännönmukaisesti tutustumassa edistykselliseen 
toimintaan. Turkulaiset suunnittelivat vastaavanlaisen työkodin perustamista ja sieltä 
tuli lastensuojelun ja diakonian väkeä opiskelemaan työkodin ylläpitoa. Jos maassa 
vieraili ulkomaisia kehitysvamma-alan ihmisiä, hekin vierailivat Työkodissa. Ainakin 
kerran viikossa tuli iso ryhmä opiskelemaan ja ihmettelemään toimintaa. Peräkkäisinä 
päivinä saattoivat tulla Työkeskussäätiön ja Invalidien Työtuen johtajat ja opettajat ja 
kaikki Suomen kehitysvammalaitosten psykologit. Vastaavasti Työkodin johtaja Lip-
sanen saattoi käydä työajallaan opastamassa alkuun työkoteja toisilla paikka kun nilla, 
kuten Kotkassa keväällä 1966.

Työkotiin oli jatkuvasti tulijoita. Vuonna 1966, kun Kaupunkilähetyksellä oli tus-
kallinen talouskriisi vanhainkodin rakentamisessa, Työkoti päätettiin siirtää Tampe-
reen kaupungin haltuunsa hankkimaan Satamakatu 17:n rakennukseen. Talo oli toi-
minut ennen tehtaana ja kaupunki sijoitti siihen sosiaalivirastonsa. Tiloja jäi vielä yli 
ja niitä tarjottiin Työkodille. Tämä oli ollut esillä jo edellisenä vuonna yleisen osas-
ton esittäessä osaa näistä tiloista kehitysvammaisten työtoiminta- tai askartelutiloiksi. 
Sosiaaliministeriö ei lupautunut osallistumaan kasvaneisiin vuokrakuluihin, vaikka 
Työkodin paikkamäärä kasvoi 25:stä 40:een. Lisäpaikkojen vuoksi päätettiin palkata 
uusi naispuolinen ohjaaja. Kaupunki suostui nostamaan tukeaan eli toisella kädellä otti 
vuokraa ja toisella antoi avustusta samaan vuokraan ja vielä lisääntyneisiin palkkaku-

130 TKLA Työkodin jtk 26.3.1965 § 7 ja § 11; Aarno Kartilan ansioluettelo.
131 HMA HSPTA Fab:2 Vanhainkotien johtajattarien vaalinvahvistukset. Koukkuniemen johtajan palkka oli pl 24; TKLA 

Työkodin jtk. 8.6.1960 § 6. Työkodin johtajan palkkaaminen; TKLA Työkodin jtk 17.2.1961 § 3. Valtionapua makset-
tiin vain johtajan pl 21:een asti ja loppu jäi vaille tukea.

132 TKLA Työkodin jtk 15.6.1965 § 7. Joka kokouksessa ilmoitettiin useiden opintoryhmien käynneistä; TKLA Työkodin 
jtk 16.11.1965 § 7. Kansainvälisen Lastensuojeluliiton kehitysvammaisten osaston toiminnanjohtaja Gunnar Dybwad 
vierailulla; TKLA Työkodin jtk 11.3.1966 § 9. Lipsanen osallistui samalla Kotkan vierailulla Haminassa Erityiskas-
vatusliiton opintopäiville; TKLA Työkodin jtk 21.4.1967 § 11. Vuoden 1967 alkukuukausina kävi liki 300 henkilöä 
tutustumassa Työkotiin.
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luihin. Tosin lakia tiukasti tulkiten toinen vaihtoehto olisi ollut järjestää samat palvelut 
omana työnä. Syksyllä 1967 johtokunta totesi sosiaaliministeriön myöntäneen valtion-
avun kaikkeen anottuun. Työkodin toiminta oli saanut ymmärrystä.

Kun Lahden työkoti oli saanut uudet tilat, Työkodin johtokunnassa virisi ajatus 
omien tilojen hankkimisesta kalliiden vuokratilojen sijaan. Sosiaaliministeriön tarkas-
taja Eeli Autti oli aiemmin kehottanut laatimaan suunnitelmia pöytälaatikkoon, jotta 
niitä pääsisi toteuttamaan, kunhan saataisiin rahat valtion budjettiin. Nyt valtio saattai-
si suhtautua aikaisempaa myönteisemmin päivähuoltoloiden rakentamiseen.

Työkodin paikkaluku oli vuonna 1969 jo 40 henkilöä. Alihankintatöitä tun tui riit-
tävän niin naisille kuin miehillekin. Mattoja kudottiin tuona vuonna 1 516 metriä ja 
muita tuotteita valmistettiin tuhansia kappaleita. Jätelankaa saatiin rul latuksi puolilta 
yli 16 tonnia vuodessa, ja sen määrä kasvoi vuo sit tain. Hel sin gin Vaihetyökeskuksen, 
Ylisen keskuslaitoksen työlaitosten ja Epi län päi vä huol tolan työosaston kanssa tehtiin 
yhteistyötä alihankintojen hank ki mi sis sa ja muissa alan kysymyksissä. Työkodissa 
työskentelevien kehitysvammaisten paikkatarve kasvoi var sin kin Rongankodin asun-
tolan käynnistyttyä vuonna 1970. Toiminnan kasvaessa ja kehittyessä tultiin siihen 
tulokseen, että olisi jäl leen siirryttävä isompiin tiloihin, sillä väkeä oli 40-paikkaisessa 
työkodissa jo noin 50.

Jo 1960-luvulla Työkodin johtokunta oli alkanut suunnitella uutta, entistä isom-
paa tilaa toiminnalle. Kesällä 1971 Kaupunkilähetys jätti suunnitelman kau pun gin -
hal li tuksen asettamalle suunnittelutoimikunnalle. Suunnitelma käsitti tilat noin 80 
oh  jattavalle, sen kokonaispinta-ala oli noin 1 300 m2. Suurin huoli oli se, että muo-
dostuuko vuokra liian korkeaksi kun huomioidaan valtionapu ja yhdistyk sen omien 
varojen riittävyys.

Ohjattavia oli vuonna 1971 kirjoilla noin 50 henkilöä ja heidän työllisyytensä oli 
hyvä. Sosiaalihallituksen viranomaiset suosittivat maksamaan ohjattaville palk kaa 
työn tuoton rajoissa niin, ettei työtoiminta tuottaisi voittoa. Näin toimien ei Työkodille 
kertynyt varoja toiminnan kehittämiseen, vaan kaikki varat sellaiseen piti anoa julki-
sista varoista tai ottaa yhdistyksen muista rahoista.

Demokratia tuli 1970-luvun alussa Työkotiinkin. Se aloitti aluksi koemielessä 
oman sovelluksensa työpaikkademokratiasta. Työkodin väki piti työmaakokouksen, 
jossa käsiteltiin kirjallisesti jätettyjä kysymyksiä, toivomuksia ja aloitteita. Lisäksi 
työyhteisö valitsi nelijäsenisen työmaaneuvoston äänestysmenettelyllä. Tämä työ-
maaneuvosto puolestaan valitsi pääluottamusmiehen, jonka tehtävänä oli etupäässä 
huolehtia sovun ja järjestyksen säilymisestä taukojen aikana sekä toimia ohjattavien 
yhdyshenkilönä ohjaajien kokouksessa ja mahdollisuuksien mukaan osallistua jopa 

133 TaKA kh C I:576 11.10.1965 § 2320, liite 1; Treen k:gin kk 1966 kav, 981−982 19.10.1966. Lisäavustuksen myöntä-
minen Tampereen Kaupunkilähetyksen työkodille. Kaupunki sai vuokraa yli 3 000 mk/kk ja lisäavustus loppuvuodel-
le oli 1 500 mk/kk; TKLA Työkodin jtk 22.4.1966 ja 26.8.1966; TKLA Työkodin jtk 26.9.1967 § 2. Marja Kaskela 
toiseksi naisohjaajaksi.

134 TKLA Työkodin jtk 26.9.1967 § 7.
135 TKLA Työkodin päiväkirja; TKL vk:t 1962–1970.
136 TKLA Työkodin jtk 8.6.1971 § 4.
137 TKLA Työkodin jtk 20.9.1971 § 7.
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johtokunnan kokouksiin. Tämä oli edistyksellistä kehitysvammaisten voimaannutta-
mista ja valtaistamista.

Kaupunkilähetys oli selvästi edelläkävijä kehitysvammaisten työtoiminnassa ja 
tuetussa asumisessa. Kehitysvammaliitto kutsui Työkodin johtajan, Heimo Lipsa sen 
työtoimintajaokseensa. Tämän tehtävänä oli suunnitella kehitys vam maisten suoja-
työtoiminnan kehittämistä Suomessa. Kaupunkilähetys halusi omalla panoksellaan 
osallistua kustannuksiin, kun se päätti Lipsasen voivan osallistua mainittuun työs-
kentelyyn työajalla. Samoin Kaupunkilähetys lähetti Lipsasen Kehitysvamma liiton ja 
sosiaalihallituksen yhteiseen työtoiminnanjohtajien laivaseminaariin keväällä 1972. 
Seminaari purjehti Helsingistä Kööpenhaminaan ja teki siellä opintokäyntejä. Työkoti 
kutsui myös työn merkeissä koolle sosiaalihallituksen virkailijoita, kaupungin ja seu-
rakuntien kehitysvammatyöstä vastaavia. Työkoti liittyi jäseneksi verkostoitumisen 
mer keissä myös Tampereen vammais- ja terveydenhuollon neuvottelukuntaan.  

Työkoti veti Tampereella edelleen monen eri tahon yhteisen, uuden toimitilan suun-
nittelua. Kaupunginhallituksen, seurakuntien, sosiaaliviraston, Invalidien Työtuki ry:n, 
Ylisen keskuslaitoksen ja Kaupunkilähetyksen edustajat kokoontuivat 6.9.1972 asian 
merkeissä Työkodilla. Joulukuussa kaupunki asetti jälleen toimikunnan suunnittele-
maan suojatyökeskusta, mutta ei varannut siihen edustajanpaikkaa Kaupunkilähetyk-
sestä. Samana keväänä sosiaalihallituksen osastopäällikkö Antti-Veikko Perheentupa 
esitti kehitysvammahuollon ja avohuollon kehittämisseminaarissa, että Kaupunkilähe-
tys ryhtyisi laajentamaan toimitilojaan. Tähän oli syynä se, ettei uusi rakennushanke 
päässyt etenemään valtionhallinnossa siten, että rakentaminen onnistuisi ennen vuotta 
1975. Työkeskuksia oli Suomessa vuonna 1973 jo 25, joista 11 oli ehditty käynnistää 
1970-luvulla.  

Kehitysvammaistyö oli ollut 1960-luvun alussa hyvin esillä kirkon piirissä. Työ-
koti ja Tampereen seurakuntien päivähuoltola olivat saaneet julkisuutta. Kirkon dia-
koniatoimikunta oli saanut kehitysvammaisten ja heidän perheittensä virkistysleirit 
käyntiin Yhteisvastuukeräyksen tasaamaan näiden diakonialeirien kuluja. Tampereen 
piispa Gulin vieraili ”tarkastuksella” Työkodissa vuonna 1963. Hänellä oli hyviä tilai-
suuksia kertoa tästä toiminnasta ympäri hiippakuntaa, sillä piispantarkastusten lisäksi 
hän alkoi pitää nuorille papeille koulutusseminaareja samaisena vuonna. Tieto kulki 
myös hiippakunnan kurssikeskuksen Ilonpisaran kehitysvammaisten diakonialeireillä, 
joille oli lähes joka vuosi entistä enemmän tulijoita.

Seurakuntien ja kirkollisten järjestöjen avohuollollinen leiritoiminta kasvoi mo-
ninkertaiseksi 1960-luvulta 1970-luvulle. Samoin näiden järjestämiä päivä huol toloita 
ja työtoimintoja oli usealla paikkakunnalla. Näytti siltä, että toi min ta tulisi entisestään 
kasvamaan, olihan kehitys vamma komitean mietinnössä, jopa lakiehdotuksessa, mai-

138 TKLA Työkodin jtk 20.9.1971 § 6.
139 TKLA Työkodin jtk 15.5.1972 § 11; TKLA Työkodin jtk 4.10.1973 § 8.
140 TaKA kh C I:720 4.12.1972 § 3079; TKLA Työkodin jtk 4.10.1972 § 11 ja 19.3.1973 § 3 sekä 20.6.1973 § 3; Tossa-

vainen 1975, 26−27.
141 TKLA TKL Päiväkirja 1/1 1963− merkintä 6.2.1963; Treen hpk vv. 1962−1966, 10−11, 13, 60−61; Kehitysvammai-

set ja kirkko 1974, 8−9; Malkavaara 2000a, 146.
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nittu erikseen seurakunnat ja järjestöt näiden toimin to jen toteuttajina tulevaisuudessa-
kin. Erityisesti työ toi min nan hyvät tulok set olivat tuo neet koko tulevaisuuden suun-
taviivoihin uskoa työ toi minnalla ja koulu tuksella kun touttamisen mahdol lisuuksiin, 
habilitaatioon. Näin voitaisiin ehkäistä syrjäytymistä.

Suomalaisilla seurakunnilla oli 1970-luvun alussa kuusi päivähuoltolaa, joissa 
oli yhteensä 180 paikkaa. Samassa vaiheessa kirkollisiksi katsottavilla järjestöillä 
oli kahdeksan päivähuoltolaa, kun Kaupunkilähetyksen Työkoti lasketaan mukaan, 
näistä muista viisi oli Porin diakonissalaitoksen säätiön ja kak si Lahden Diakonis-
salaitoksen hallussa. Näissä oli yhteensä 224 paikkaa, joten kun ne laskettiin yh-
teen seurakuntien paikkojen kanssa, ne edustivat 28 prosenttia kaikista Suomen päi-
vähuoltolapaikoista.

Virkistyslomaleirien määrä kasvoi voimakkaasti vuosina 1963−1970. Kansallisista 
tilastoista puuttuivat Helsingin hiippakunnan alueen tiedot, mutta muualla Suomessa 
vuotuisten leirien määrä kasvoi 17:sta 35:een. Leireille osallistui vanhempia ja ke-
hitysvammaisia vuonna 1963 yhteensä 557, ja vuonna 1970 määrä oli 710 henkeä. 
Voimakkain kasvu oli Tampereen ja Kuopion hiippakunnissa, ja se ajoittui vuosiin 
1968−1970. Vuosien mittaan vanhempien määrä laski ja kehitysvammaisten määrä 
nousi. Keski-Suomen läänissä oli seurakuntien yhteisesti palkkaama kehitysvammais-
ten avo- ja laitoshuollon lehtorin virka, joka oli sijoitettu hallinnollisesti Suomen Kir-
kon Sisälähetysseuran alaisuuteen. Lehtorin tehtäviin kuului runsaasti rippi- ja muiden 
leirien jär jestämistä, vastaanottotoimintaa, PR-tehtäviä, työntekijöiden koulutusta ja 
laitos- ja kouluvierailuja.

Työkodin kristillisyys oli pienimuotoista ja vaatimatonta. Johtokunnan kokoukset 
aloitettiin rukouksilla ja Työkodin lounas alkoi siten, että johtaja Lipsanen johti istu-
maan kädet ristissä ja näin vietettiin lyhyt sanaton hetki. Toimin nan joh ta jan pitämät 
hetket sivusivat uskonasioita tai -elämää, mutta ne eivät olleet ta van omai sia hartauksia 
raamatunteksteineen, virsineen ja liturgisine rukouksineen. Ret kien kohteet saattoivat 
olla muiden kehitysvammakohteiden lisäksi kristillisten yh distysten paikkoja.

Lapuan hiippakunnan hiippakuntakokous oli tehnyt aloitteen kehitys vam maisten 
sielunhoidon järjestämisestä. Asia eteni 20. kirkollis kokouk seen vuonna 1968, joka 
antoi laajennetulle piispainkokoukselle tehtäväksi suorit taa tutkimuksen kehitysvam-
maisten sielunhoitoa ja asemaa seurakunnassa kos kevista kysy myk sistä ja ryhtyä asian 
vaatimiin toimenpiteisiin. Tähän sisäl tyi vät selvi tykset kehitysvammaisten lukumää-
ristä, huollon nykytilasta ja tule vai suu desta, tä hän astisista kirkon ja sitä lähellä olevi-
en järjestöjen toimen pi teis tä, laitoksista ja toiminnasta kehitysvammaisten ja heidän 

142 Komiteanmietintö 1970a, 8−9, 11, 13−15, 31, 45. ”Kehitysvammakomitea --- ei kuitenkaan suhtaudu kielteisesti 
muiden yhteisöjen ylläpitämään erityishuoltotoimintaan --- muilla yhteisöillä tarkoitetaan tässä kuntia ja seurakuntia 
sekä yhdistyksiä, säätiöitä ja muita yksityisiä yhteisöjä”. Tossavainen 1975, 6−8; Ruoppila et al 2003, 153, 163.

143 Kehitysvammaiset ja kirkko 1971, liite 4.
144 Kehitysvammaiset ja kirkko 1971, liitteet 4 ja 5. Lehtori oli kirkon naisteologin virkanimike, joka oli kehitty Suomen 

kirkkoon naispappeuskeskustelujen jälkeen kompromissina vuonna 1963; Huhta 2005, 146, 153−155 Vrt. tiedot 
lehtori Oeschin virasta.

145 TKLA Työkodin johtokunnan kokousten pöytäkirjat 8.VI.1960− ; Marja Kaskela-Nuotion puhelinhaastattelu 
1.3.2011.
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perheittensä tuke miseksi. Näiden lisäksi tuli tutkia mainittujen ryhmien sielunhoidon 
tarpeita ja määritellä kirkon sielunhoidollisten palveluiden tulevaisuuden muotoja ja 
mää riä, kustannuksia. Lisäksi tuli tehdä tarpeen mukaan muitakin aiheeseen liitty viä 
eh dotuksia.

Laajennettu piispainkokous antoi tehtävän edelleen kirkon diakonia toimi kun nan 
(KDT) valmisteltavaksi, ja vuonna 1970 KDT järjesti neuvottelutilaisuuden, johon 
oli kutsuttu sosiaalihallituksen ja kehitysvamma-alalla toimivien järjestöjen edustajia 
sekä alalle erikoistuneita kirkon työntekijöitä. Samana vuonna KDT asetti työryhmän, 
joka valitsi puheenjohtajakseen johtaja Kirsti-Maija Paanasen. Ryhmä täydensi itseään 
ja pyysi vielä Kehitysvammaisten Tukiyhdistysten Liiton toiminnanjohtaja Sirkka Me-
rikoskelta asiantuntija palveluksia.

Työryhmä keskittyi sielunhoidon järjestämiskysymyksiin ja ohitti ehdotuksissaan 
lähes kokonaan varsinaisen kehitysvammahuollon kirkolle ja sen lähellä oleville jär-
jestöille tarjoamat mahdollisuudet. Näitä oli kuitenkin käynnissä päivähuoltoloina ja 
työtoimintana seurakunnissakin, ja jopa uraauurtavana tuettuna asumisena Tampereen 
Kaupunkilähetyksessä. Mietintö totesi, että seurakuntien rakennustoiminnassa voitai-
siin ottaa huomioon kehitysvammaisten asuntojen rakentaminen. Ehdotus oli sinänsä 
asiantuntematon, sillä asumistoiminta tarvitsi asumisen ohjaajia. Varsinaiset kehi-
tysvammaiset eivät tulisi toimeen itsekseen, vaan toiminnan tuli olla ammattimaista 
ohjaustyötä. Päivähuoltoloita seurakunnat voisivat perustaa, jos kukaan muu ei sitä 
tekisi. Ne tulisi luovuttaa pois heti, jos joku muu voisi ylläpitää niitä. Lopullinen lu-
ettelo ehdotuksista ei maininnut enää päivähuoltoloita eikä muuta käytännön kehitys-
vammahuoltoa.

Mietinnössä todettiin, että päiväkerhot olivat sinänsä arvokkaita. Paljon tärkeäm-
pää olisi, jos seurakunnan muu toiminta voitaisiin järjestää niin, että kehitysvammaiset 
voisivat osallistua siihen. Rippikoulut pääsivät ehdotukseen, mutta 1960-luvun alussa 
jopa Yhteisvastuukeräyksellä tuettuja kehitys vam mais ten ja heidän perheittensä vir-
kistysleiritoimintaa ei mainittu itse ehdotuksissa. Teksti huokui etäisyydenottamista 
varsinaista kehitysvammatyötä kohtaan ja siinä oli paino kirkon erityisvirkojen pe-
rustamisella. Kehitys vammais pas toreita ja dia ko neja tulisi palkata hiippakuntiin sekä 
keskushallintoon lukuisia vir koja koor di noi maan valtakunnan ja erityishuolto piirien 
tasolla kehitys vam mais ten sielun hoi toa.

Voidaan katsoa, että tämä mietintö linjasi kehitysvammatyössä kirkon tehtäväalu-
eeksi sielunhoidon. Tosin esimerkiksi Tampereen seurakunnat jatkoivat ja laajensivat 
varsinaista kehitysvammahuoltoaan, mutta sillä oli polkuriippuvuutensa jo 1950-lu-
vulla perustettuihin työmuotoihinsa. Samoin pastori Honkkila oli ollut vahvasti vai-
kuttamassa sekä Kaupunkilähetyksen että seurakuntien kehitysvammatyön käynnistä-
misiin. Näillä oli myös selvä työnjako. Seurakunnat keskittyivät lapsiin ja vaikeammin 

146 Kehitysvammaiset ja kirkko 1971, 1−2.
147 Kehitysvammaiset ja kirkko 1971, 1.
148 Kehitysvammaiset ja kirkko 1971, 1−12, 24−27.
149 Kehitysvammaiset ja kirkko 1971, 1−12, 24−27.
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kehitysvammaisiin ja Kaupunkilähetys edellistä teollisempaan työtoimintaan ja tuet-
tuun asumiseen. Työnjakoa oli helppo pitää yllä, sillä seurakuntien työntekijöitä oli 
jonkin verran Kaupunkilähetyksen johtoelimissä. Kaupungin kasvatusneuvolan lää-
käri Saara Torma teki varsinaisen aloitteen seurakuntien kehitysvammatyön eriyttämi-
sestä omaksi päiväkerhokseen. Hän oli toiminut myös Kaupunkilähetyksen laitosten 
vapaaehtoisena lääkärinä.

Ismo Ruoppila et al on todennut, että uskonasiat, erityisesti Jumalaan turvautu-
minen ja uskonnolliset yhteisöt ovat kehitysvammaisten merkittäviä sosiaalisen tuen 
lähteitä. Ilmiön taustoihin syvemmin perehtymättä nämä tutkijat arvailivat, että tämä 
voisi johtua heidän kehittymättömästä ajattelustaan ja maailmankuvastaan.

Kehitysvammalakia valmisteltiin komiteamietintönä ja komitea pyysi tamperelai-
selta kehitysvamma-alan osaajalta, psykologi Thor-Björn Bredenbergiltä lausuntoa. 
Eeli Autti oli ollut valtionhallinnossa keskeisenä laitosten suunnittelijana. Bredenberg 
piti häntä vanhakantaisena laitoskeskeisen huollon kannattajana. Autti ei ollut enää 
mukana laatimassa vuoden 1970 ehdotusta kehitysvammalaiksi. Bredenberg oli aja-
nut voimakkaasti päivä huol to loi ta Tukiliiton sihteerinä. Hän esittikin lakiesitykseen, 
että laitoksia ei tulisi si joit taa syrjään, vaan hoito tulisi pyrkiä hoitamaan paikallisella 
tasolla. Hän näki myös valtataistelua palvelujen tuottajien Kehitysvammaliiton ja asi-
akkaita edustavan Kehitysvammaisten tukiyhdistysten liiton välillä, mikä toisaalta oli 
jossain määrin luonnollistakin.

Yhdysvaltalaisen Brandeisin yliopiston professori Gunnar Dybwad oli avohuol-
toajattelun (deinstitutionalization) pioneereja maailmassa. Hän vieraili jo vuon na 1965 
Kaupunkilähetyksen Työkodissa Kansainvälisen Lastensuojeluliiton kehitysvammais-
ten osaston toiminnanjohtajana. Vuonna 1966 asetettu kehitys vam ma komitea käytti 
Dybwadia yksityisenä asiantuntijana, kun se laati vuoden 1970 komiteanmietintöönsä 
ehdotusta kehitysvammalaiksi.

 Ruotsin vuonna 1968 voimaan tulleessa kehitysvammalaissa edellytettiin maakun-
tien tekevän viisivuotissuunnitelmat alueensa hoitotyöstä ja arvioivan siinä virkojen 
ja muiden reunaehtojen tulevaa tarvetta. Suunnitelman vahvistivat kouluylihallitus ja 
sosiaalihallitus. Tämä viisivuotissuunnittelu tuli mukaan jo edellä mainittuun vuoden 
1970 suomalaiseen ehdotukseen kehitysvammalaista.

Kaupunkilähetyksen kehitysvammatyö kasvoi eri suuntaan kuin kirkon diakonian 
alan työnäky. Tosin ne muutamien seurakuntien alan toiminnalliset työmuodot, jotka 
olivat jo käynnissä ennen mietintöä, jatkoivat toimintaansa. Työtä tehtiin vuoden 1958 
lakia luovasti soveltaen, lievässä epävarmuudessa, toiveena saada syntyneet käytän-
teet hyväksyvä tuleva lainsäädäntö.

150 Härkönen 2006, 19−21. Kirjan kirjoittaja Terttu Härkönen on ollut Kaupunkilähetyksen hallituksessa 1975–1980.
151 Ruoppila et al 2003, 162−163. Tutkijoiden päätelmät voivat heittää epäilyksen varjon uskonnollisten henkilöiden 

ajattelukykyä kohtaan laajemminkin.
152 Komiteanmietintö 1970a, 4, 70; Bredenbergin haastattelu 29.12.2008.
153 TKLA TKL Työkodin jtk 16.11.1965 § 7. Dybwad kävi vaimonsa kanssa Työkodissa 21.9.1965; Komiteanmietintö 

1970a, 4, 70. Gunnar Dybwad mainitaan asiantuntijana.
154 Komiteanmietintö 1970a, 41, 45; Grunewald & Bakk 1973, 115. Skolöverstyrelsen och socialstyrelsen.
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Edelläkävijänä Suomen kehitysvammaisten asumisessa4.3.2. 
Ruotsi oli merkittävä esikuva suomalaisen kehitysvammatyön kehittämisessä 
1960–70-lukujen taitteessa. Ruotsissa oli vammaisten järjestötoiminnassa noussut 
kielteinen asenne hyväntekeväisyystyötä kohtaan. Järjestöväki halusi oikeutta, ei al-
muja. Tässä oli saatu vaikutteita ammattiyhdistysliikkeeltä ja aiemmilta, eri asioita 
ajaneilta kansanliikkeiltä. Suomessakin kehitysvammaisten tukiyhdistykset nousivat 
arvokkuuden ja yhdenvertaisuuden vaatimuksesta. Näitä kolmannen sektorin toimijoi-
ta voidaan luonnehtia edunvalvontaorganisaatioksi (client organizations, klientorgani-
sationer), sillä ne ajavat jäsentensä etuja.

Yllättävästi Ruotsissa kehitysvammaisten tuettu asumistoiminta oli lähes olema-
tonta vuoteen 1965 asti, jolloin vain kuusi henkilöä kuului toiminnan piiriin. Tällöin 
alkoi toiminnan kasvu, joka kiihtyi vuoden 1968 kehitysvammalain johdosta (kaavio 
4). Perustoimintamalliin kuului perusasuntola, josta hoidettiin eril li sis sä asunnoissa, 
kuten yksittäisissä kerrostalohuoneistoissa asuvien tukitoimet. Ruot sissa työkodeis-
sa (skyddad verkstad) vuonna 1967 työsken te le vis tä 44 prosenttia asui van hempiensa 
luona, alle 2 prosenttia omassa asunnossa, 4 prosenttia asuntolassa ja noin puolet lai-
toksissa. Tuolloin Ruotsissa oli vasta noin tuhat suoja työ paja paik kaa.  

Ruotsissa oli todettu, että suojatyöpajojen perustaminen edellyttää myös asumis-
palveluiden järjestämistä niiden läheisyyteen. Tunnin matka yhteen suuntaan tulisi 
olla maksimi. 1970-luvun alussa Ruotsissa oli laadittu viisi vuotis suun nitelma, jonka 
mukaan sinne pitäisi perustaa vielä 150 aikuisten päiväkeskusta, 100 suojatyöpajaa ja 
ainakin 280 asuntoyksikköä.

TKL:n Työkodin asuntolaa oli suunniteltu etukäteen, mutta ensimmäiset asukkaat 
majoitettiin Työkodin tiloihin ikään kuin pakkotilanteessa. Heillä ei ollut muuta paik-
kaa mihin mennä. Tämän jälkeen asiaa suunnittelemaan nimettiin puheenjohtaja Kar-
tila, toiminnanjohtaja Järventie ja Työkodin johtaja Lipsanen. Samoihin aikoihin oli 
vireillä koko Työkodin siirtyminen kaupungin teurastamolta vapautuviin tiloihin.  

Alkuvuonna 1962 johtokunta vuokrasi Työkodin pihapiiristä vapautuneen kaksion 
asuntolakäyttöön. Tarjolla olisi ollut myös yksiö, mutta kaupungin lastensuojelu- ja 
sosiaaliviranomaiset olivat suuremman huoneiston kannalla. Asuntolan tilit piti pitää 
erillään Työkodin tileistä, sillä silloinen vajaamielislaki ei tuntenut päivähuoltolan 
asuntolaa. Toiminta piti järjestää kohtuuhintaan asuk kaille, mutta silti valvottuna ja 
siivous- ja muiden puhtauteen liittyvien seikkojen vuoksi tuettuna. Asuntolalle laadit-
tiin säännöt, joissa hyödynnettiin Kartilan alkuperäisiä, kaupungille esittämiä suunni-
telmia.  

Työkodin yhteydessä olleessa asuntolassa asuneet tarvitsivat huonekaluja, sillä al-
kuperäisessä investointisuunnitelmassa tähän ei ollut varauduttu. Kaupunkilähe tys sai 

155 Lundström & Wijkström 1997b, 73−74; Helander 1998, 47.
156 Palmér 1968, 10−11; Palmestål 1971, 26.
157 Jussila 1971, 9.
158 TKLA Työkodin jtk 10.8.1961 § 2 ja § 7; TKLA Työkodin jtk 21.11.1961 § 6; TKLA Työkodin jtk 26.1.1962 § 5.
159 TKLA Työkodin jtk 6.2.1962 § 3 ja § 4.
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kaupunginhallitukselta aiempina vuosina luetteloista poistettuja kalusteita asuntola-
käyttöön. Niiden joukossa oli tuoleja, pöytiä, lipastoja, kolme heteka mal lista vuodetta 
ja yksi kaappi. Asuntolan ilme ja kodinomaisuus kohentuivat ker ralla. Siellä asui nyt 
neljä nuorta. Seuraavanakin vuonna kaupungilta saatiin käy töstä poistettuja kalusteita 
ilmaiseksi. Työkodin ohjaajat saivat alkuvaiheessa tilapäisesti asua asuntolassa vuok-
raa ja valvontatehtävissä avustamis  ta vastaan. Virallisesti asuntola käynnistyi vasta 
remontin jälkeen 23.3.1962.

 

160 TKLA Työkodin jtk 9.3.1962 § 2; TKLA Työkodin jtk 23.3.1962 § 2 ja § 6; Treen k:gin kk 1962 kh, 36 26.3.1962; 
Treen k:gin kk 1963 kh, 55 4.11.1963; TKL vk 1962.

161 Hemgren 1974, 7−8.

KulhiaPeilit.indd   216 13.12.2011   23:27:15



217

Asuntolassa asui alkuvaiheessa myös henkilöitä, jotka eivät käyneet Työkodilla 
töissä, vaan muualla. Heitä rekrytoitiin tekemään Työkotiin ruuhka-aikojen lisä töitä. 
Heille asuntola oli viidenneksen kalliimpi kuin työkotilaisille.

Vuonna 1964 oli vireillä kaupungin oma hanke rakentaa kehitysvammaisten 
asuntola. Lastensuojelun johtaja Kaarina Rantanen ilmoitti kuitenkin Kaupunki lä-
hetykselle, ettei hanke ollut edennyt halutulla tavalla sinä vuonna ja että kaupunki 
toivoo Työkodin pitävän edelleenkin asuntolaa. Asuntola tuotti vuosittain tappiota ja 
johtokunta keskusteli sen lopettamisesta. Todettiin, että asukkaiden sijoit ta mi nen kau-
pungin lastenkoteihin olisi huomattavan vaikeaa ja huononnus asuntolan asukkaiden 
elämässä.

Työkodin asuntola sai muutakin tukea kuin kaupungin, Kaupunkilähetyksen ja 
Työkodin ompeluseuran avustuksia. Muiden muassa eräs Lions-klubi lahjoitti sänkyjä 
asun to laan kesällä 1965.

Kun Työkoti muutti pois Suokadun tiloista Satamakadulle, johtokunta pohti eri 
vaihtoehtoja asuntolalle. Sille ei näyttänyt olevan tuolloin suurta tarvetta Työkodin 
ohjattavien asuttamisessa. Yhtenä vaihtoehtona olisi ollut perustaa tiloi hin opiskelija-
asuntola. Lopulta päädyttiin kuitenkin irtisanomaan silloiset asuin tilat muun muuton 
yhteydessä.

Loppuvuonna 1966 Kaupunkilähetyksen Rongankatu 8:n kiinteistöstä oli vapautu-
massa tiloja vanhainkodin muuttaessa Rantaperkiön uusiin tiloihin. Johtokunnan jäsen, 
Työkodin kehittäjä Aarno Kartila ja Työkodin johtaja Heimo Lipsanen olivat johtohah-
moja tuolloin perustetussa Erityiskansanopiston kannatusyhdistyksessä, jonka posti-
osoitteeksi oli merkitty Työkoti. He ehdottivat Kaupunkilähetykselle, että perustettava 
kansanopisto aloittaisi Rongankadun tiloissa. Sinne sijoittuisi 35 kehitysvammaisen 
asuntola ja heidän valvojansa. Alakertaan mahtuisivat opetustilat. Kaupunkilähetys 
tarvitsi tilat kuitenkin ammattioppilaskodille.

Työkodin johtaja Heimo Lipsanen kävi Ruotsissa viikon opintomatkalla syksyllä 
1969. Hän selosti johtokunnalle saamiaan vaikutteita. Ruotsissa vuonna 1968 voimaan 
tullut kehitysvammalaki sääti laajoja hoiva- ja järjestelyvelvollisuuksia kuntayhtymil-
le. Niiden tuli järjestää asuntoja, oppilaskoteja, maksutonta opetusta, ja niillä oli vel-
vollisuus auttaa kehitys vam mai sia sijoittumaan työelämään.

Tampereen kaupunginvaltuusto kirjasi päätöksiinsä syksyllä 1969, että Kau pun ki-
lähetys ryhtyy ylläpitämään työkodin asuntolaa, joka puolestaan vähen täi si tampere-
laisten sijoitustarvetta Ylisen keskuslaitokseen. Lokakuussa ammatti op pilaskodin joh-

162 TKLA Työkodin jtk 25.5.1962 § 5 ja § 9.
163 TKLA Työkodin jtk 29.9.1964 § 6; TKLA Työkodin jtk 1.12.1964 § 3.
164 TKLA TKL Päiväkirja 1/1 1963− merkintä 20.6.1965.
165 TKLA Työkodin jtk 26.8.1966 § 6.
166 TKLA TKL jtk 25.11.1966 § 10. Koska vanhainkotikin oli toiminut tiloissa vain poikkeusluvan turvin, tuli Suomen 

Palosuojeluyhdistykseltä saada lausunto, voisiko ylipäätän ketään majoittaa Rongankatu 8:aan; TKLA Kirjeenvaihto 
−1968-kansio Erityiskansanopiston kannatusyhdistys r.y. Tampereen Kaupunkilähetyksen johtokunnalle 15.11.1966.

167 TKLA Työkodin jtk 13.11.1969 § 6; Tossavainen 1975, 23. Lagen angående omsorger om vissa psykisk ut-
vecklingsstörda.

Hoivan ja huollon työnjaossa (1962−1973)

KulhiaPeilit.indd   217 13.12.2011   23:27:15



218

tokunta totesi kehitysvammaisten asuntolan sopivan paremmin Kau punkilähetyksen 
luonteeseen kuin silloisen ammattioppilaskotitoiminnan.

Ammattioppilaskodin lakkauttamisen jälkeen Rongankatu 8:n tilat remon toi tiin 
ke vyesti uutta tarkoitusta varten. Kehitysvammaisten 17-paikkainen asuntola sai ni-
mekseen Rongankoti, ja se aloitti toimintansa 15.2.1970. Jo asuntolan toi mintaa käyn-
nistettäessä oli ajatuksena ra ken taa sille myöhemmin omat, tarkoi tuk sen mu kaiset tilat. 
Tässä vaiheessa oletettiin, että vuoden 1972 uusi ke hi tys vam ma la ki turvaisi toiminnan 
talouden. Eduskunta ei kuitenkaan päätynyt säätämään lakia tässä vaiheessa.

Jo ennen asuntolan perustamista kehitysvammaisille oli järjestetty ke sä lei re jä Teis-
kon Vähäsillassa. Näitä leirejä järjesti aluksi Ke hi tys vammaisten Tuki-yh dis tys. Ke-
hitysvammaisten kesäleiritoiminnasta oli tullut py sy vä toiminto Kau pun ki lä he tykselle 
kesästä 1969 alkaen, samalla kun lasten ke sä siir to la toi min ta hiipui. Lei rien lisäksi jär-
jes tet tiin ret kiä vuosittain, var sin kin Lappiin mat kat tiin usein. Lei rejä ja retkiä varten 
saatiin avus tuksia valtiolta, kau pungilta, seurakunnilta se kä yk si tyi sil tä.

Rongankoti oli alusta asti myös tuetun asumisen tukikohta. Kes ki kau pun gilta 
han  kittiin jatkuvasti pieniä asuntoja, joihin asutettiin henkilöitä, jotka pys tyi vät asu -
maan melko itsenäisesti saadessaan tukea arjen asioihin. Osa asunnoista oli Kau  -
punkilähetyksen, osa yksityisiltä henkilöiltä tai kaupungilta vuokrattuja. Val tio ilmeni 
jälleen epäluotettavaksi tukijaksi, sillä sosiaalihallitus saattoi kesken vuot ta alentaa 
avustuksiaan. Tuo hon aikaan oli lisäksi voimakas inflaatio, joka ai heut ti jatkuvaa 
kas sa krii siä li sään tyvien vuokra-asuntojen kulujen li säk si. Tam pe reen kaupunki sai 
huo mattavia säästöjä, kun aikuisia ke hi tys vam mai sia ei tar vin nut si joittaa Ylisen kes-
kuslaitokseen. Vuon na 1973 Ron gankodin kon sep tin muu tos kiihtyi, kun sivuasun-
noissa asui jo 12 asukasta ja tu ki koh das sa Ron gankatu 8:ssa 17 asukasta. Painopiste 
oli siir  tymässä tuet tuun asumiseen. Kaik ki asuk kaat kuuluivat Ylisen keskuslaitoksen 
avo  huol topoli kli ni kan piiriin, to sin tavallisissa vaivoissa käytettiin paikallisia ter veys -
kes kuk sia.

Asukkaat osallistuivat erilaisiin työväenopiston ja kehitysvammaisten tu ki-
yhdistyksen järjestämiin kursseihin ja harrasteryhmiin. Jotkut osallistuivat par tioon ja 
toiset muun muas sa Pelastusarmeijan toimintaan. Tampereen seu ra kun nil la oli tarjo-
ta myös omaa kehitysvammaisten kerhotoimintaa sekä kesäleirejä yh teis työssä Kau-
punkilähetyksen kanssa. Näistä seurakunnallisista kesäleireistä muo dostui perinne ja 
pastori Juhani Marjokorpi oli Tuomiokirkkoseurakunnan työn tekijänä mukana leireil-
lä.

Uuden kehitysvammaisten asuntolan aikaansaaminen ei tuntunut etenevän sosi aali-
ministeriössä. Hanke oli tont tia myö ten suun ni teltu jo syksyllä 1970, ja aloitteen olivat 

168 TKLA TKL:n ammattioppilaskodin jtk 22.10.1969 § 65/1969. Samassa kokouksessa (§ 66/1969) johtokunta suostui 
toiminnanjohtaja Sinkkosen pyyntöön jatkaa aloittavan asuntolan johtokuntana; Treen k:gin kk 1969 kav 24.9.1969 
N.o 18.

169 TKLA TKL hall 4.3.1970 § 18–19; TKLA TKL hall 10.12.1970 esityslistan liite; Rongankoti 2000, 3.
170 TKL vk:t 1969–1973; Treen k:gin kk kav 7.1.1971 Nro 33; Rongankoti 2000, 10–12.
171 TKLA TKL hall 26.5.1970 § 59; TKLA TKL hall 10.12.1970 § 97; Rongankoti 2000, 7, liite I.
172 Marjokorven haastattelu 25.7.2007; TKL vk:t 1970–1973.

KulhiaPeilit.indd   218 13.12.2011   23:27:15



219

tehneet so si aali hal li tus, Ylisen kes kuslaitos ja kaupungin sosiaali lauta kunta. Nyt oltiin 
tekemässä uutta konseptia, joka voisi olla malliksi koko maahan. Rongankoti herätti 
heti tutkijoiden mielenkiinnon. Tampereen yli opis ton psykologian laitos ja Kehitys-
vammaliitto aloittivat tutkimusprojektin, jossa ver tailtiin Ylisen keskuslaitoksen asun-
tolaosastolla ja Rongankodissa asuvien ko ke muksia asuinympäristöstään. Rongankoti 
osoittautui hyväksi yhteisöksi kun toutua jopa itsenäiseen asumiseen. Sijainti kaupun-
gin keskustassa mahdollisti moni puoliset kulttuuri- ja harrastusmahdollisuudet.  

Sosiaali- ja terveysministeriö oli asettanut komitean laatimaan mietintöä ke hi-
tys vamma-alan henkilökunnan koulutuksesta. Komitea päätyi esittämään kol mea eri 
suuntautumisvaihtoehtoa. Näistä kaksi olivat työtoiminnan ohjaus sisäl täen itse näisen 
asumisen ohjauksen sekä vapaa-ajan toimintojen ohjaus. Nämä mo lem mat olivat niitä 
asioita, joita oli kehitetty juuri Kaupunkilähetyksen Työkodissa ja Ron gankodissa.

Vuonna 1972 ilmestyneessä teoksessa Kehitysvammainen avohuollossa ei vielä kä-
sitelty kehitysvammaisten asumismahdollisuutta asuntoloissa tai itse näi sesti. Rongan-
kodin esikuva sai kuitenkin kehityksen nopeasti liikkeelle. Kehitysvammaliitto aset-
ti kesällä 1973 toimikunnan suunnittelemaan kehi tys vam maisten asumisjärjestelyitä 
Suomessa. Rongankodin johtaja Mirja Nyman oli toimikunnan jäsen. Ongelmaksi 
nähtiin se, ettei vuo den 1958 vajaamielislaki tuntenut muita laitosten ulkopuolisia 
asumismuotoja kuin lapsuudenkodissa asumisen. Siksi lainsäädännön nojalla ei voi-
tu kehittää asu mispalveluita. Vuonna 1973 Ruotsissa asui jo noin 1000 kehitysvam-
maista omassa asunnossa ja yli 1 100 asuntoloissa. Suomessa omassa tai laitoksien 
ulkopuolisissa asuntoloissa asui vasta noin 150 kehitysvammaista, joista yli viidennes 
oli Kaupunkilähetyksen asunnoissa. Uusi kehitysvammalaki ei valmistunut komitea-
mietin nöistä huoli matta eduskunnassa vuosienkaan keskustelun jälkeen. Tarvittiin 
yhteis kunnallista yritteliäisyyttä käyn nistää tällaisia pal veluita ilman varmuutta val-
tion tuesta. Tuol loin tekeillä olleessa kehi tys vam ma lain versiossakaan ei ollut päästy 
asu mis asias sa kovin pitkälle.

Vuonna 1973 so si aali- ja ter veysministeriö päätti yllättäen olla myöntämättä pe rus-
ta mis lu paa uudelle Rongankodille. Syyksi ilmoitettiin työvoimaministeriön nä ke mys, 
ettei hanke ole mahdollinen Tam pe reen työ voimapiirin työvoimapulan vuoksi. Edes 
valtakunnallisesti toiminnan kehityksen kärkenä toimiminen ei painanut vaa’assa. 
Rongankodin kiin teistöä ei ollut korjattu, kun oli odotettu uuden raken ta mis ta. Kun 
tämä vii väs tyi, oli pakko tehdä paikkausremontteja. Näihin saatiin kau pun gilta kyllä-
kin avus tuk sia.

Edellä mainittu pysähdys kehitysvammaisten asumisratkaisujen etenemisessä he-
rättää erityistutkimuksen aiheen valtionhallinnon sisäisistä ohjausongelmista kehitys-

173 TKLA TKL hall 25.3.1969 § 33; TKL hall 10.12.1970 esityslistan liite; Setälä et al 1972, 35−39; Hirvonen & Katajis-
to 1976. Rongankodin asumisopetuksen pioneerityötä tutkittiin myös tässä lisensiaattitutkielmassa, jonka tutkimus-
jakso alkoi 1973.

174 Komiteanmietintö 1972, 51. Komitean puheenjohtaja oli Martti Pitkänen. Muista kuudesta jäsenestä vain kaksi oli 
miehiä.

175 Aittokallio 1972; Kehitysvammaisten asuminen 1975, 10−13. Rongankodin työtä esiteltiin malliratkaisuna; Hirvonen 
& Katajisto 1976, 7, 28.

176 TKLA TKL hall 5.9.1973 § 59; Treen k:gin kk kav 19.9.1973 Nro 34.
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vammaisten aseman parantamisessa, sillä lainsäädäntökään ei ollut edennyt toivotulla 
tavalla.

Mukautuminen yhteiskunnalliseen muutokseen4.4. 

Asenteiden ja hoivatarpeiden muutos4.4.1. 
Kaupunkilähetyksen toimintaa ja sen sijaintia palvelujärjestelmässä ja sen muutoksis-
sa tulee tarkastella toimialojen kokonaiskenttää vasten. Siksi seuraavaksi käsitellään 
yhteiskunnallisen keskustelun ja alan muiden muutosten laajoja yhteyksiä. 

Vanhustenhuollon tutkimuksessa on vuodet 1940−1970 nimetty luonnostelu vai-
heeksi, jolloin keskeinen tavoite oli luoda koko maata kattavat laitokset. Tuona ai-
kana kunnal linen toiminta alkoi valtionvaraistua ja vanhusten hoito yhden mu kais tua. 
Selkeänä pyr ki myksenä oli eriyttää vanhustenhuolto sosiaalihuollosta sekä huo mioida 
työn kohde ryhmän erityistarpeet. Tämän seurauksena oli sairas osas to jen määrän ja 
koon kasvu. Viimeksi mainittuihin sai hyvin valtionapua.

Vaikka vanhainkotipaikkoja saatiin 1960-luvulla lisää, avohuollon palvelut eivät 
vielä olleet riittävällä tasolla. Ruotsissa todettiin, että kun vanhainkoteja rakennettiin 
voimakkaasti, osa vanhuksista muutti ”turhaan” vanhainkoteihin, sillä kotipalvelun 
avulla he olisivat selviytyneet mainiosti kotonaan vielä vuosia. Samasta liian varhai-
sesta laitoshoidosta keskusteltiin myös Suomen edus kun nas sa, mutta syyksi Suomessa 
nähtiin vanhusten kehno asumistilanne.

Suomalaisten vanhusten asumista koskevat 1960-luvun tutkimukset saivat vasta-
kaikuna ehdotuksia vanhuksille sopivien asuntojen rakentamista ja maksuky kyä vas-
taavan vuokran säätämistä. Vanhusten huono taloudellinen tilanne johti hei dät asu-
maan huonokuntoisiin ja huonosti varusteltuihin asuntoihin.

Poliittiset asetelmat muuttuivat 1960-luvulla. SDP:n Rafael Paasion johtamana op-
positio profiloitui vuonna 1963 esittämällä välikysymyksen vanhusten asemasta. Erityi-
sesti vasemmistopuolueet antoivat asialle poliittista huomiota. Erityisesti poliitikkoja 
huolestuttivat kaupun ki lais vanhusten kehnot asunnot ja kohonneet vuokrat. Suomeen 
kaivattiin lisään tyvässä määrin vanhustentaloja, joita voisivat rakentaa kuntien lisäksi 
sää tiöt ja yhdistykset. Vuoden 1965−1968 kaupunginvaltuustoon äänestettiin Tam pe-
reella 20 (16 paikkaa aiemmin) sosialidemokraattia, 17 (17) porvari ryh mis tä ja vain 16 
(18) SKDL:n edustajaa.  

Lars D. Erikssonin toimittama pamfletti Pakkoauttajat haastoi keskusteluun huos-
taanottojen luonteesta. Oli esitetty epäilyjä, että huostaanotto olisikin rangaistus eikä 

177 Kaskiharju 2010, 33.
178 Kaskiharju 2010, 33, 104.
179 Kaskiharju 2010, 34.
180 Treen k:gin kk 1965 kav, 14−16; Rasila 1992, 332, 348−349. Porvariryhmät menettivät määrävähemmistöasemansa 

(18 paikkaa 53:sta) Tampereen kaupunginvaltuustossa SKDL:lle vuosiksi 1961−1964. Määrävähemmistöllä pystyi es-
tämään määräenemmistöä vaatineet taloudelliset päätökset. Porvariryhmät saivat määrävähemmistön jälleen vuosiksi 
1969−1976; Kaskiharju 2010, 98−101, 103, 106−108, 112−114.
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hoitoa. Tampereen lastenhuollon kipeä tilanne kertoi kuitenkin toisenlaisesta ongel-
masta. Lapsia ja nuoria otettiin tuohon aikaan liian myöhään huostaan, sillä avohuol-
lon toimenpiteet olivat 1960-luvun alkupuolella riittämättömät ja menetelmällisesti 
kehittymättömiä. Nuorisotyö oli seurakuntien ja urheiluseurojen varassa kunnallisen 
nuorisotyön vähäisyyden vuoksi. Kaupunkilähetyksen nuorisohuoltolaitokset vaikut-
tavat olleen selkeästi parempia kuin kirjassa kuvatut valtion vastaanottokodit ja sijoit-
tuivatkin avoimuttaan ja luottamusta osoittaen kaupungin keskustaan.

Pakkoauttajissa esitettiin, ettei koulukodista lähtevälle ollut lainkaan puolisuojaa-
via puolimatkankoteja. Tampereen Kaupunkilähetyksen ammattioppilaskoti oli kui-
tenkin sellainen, mutta koska laitos oli Suomessa lähes ainutlaatuinen, ei Pirkko Sirén 
tiennyt sen olemassaolosta. Formaatti olisi voinut olla hyvä ratkaisu kirjassa esitettyyn 
ongelmaan, mutta samoihin aikoihin Tampereen kaupunki alkoi jo suunnitella laitok-
sen lakkauttamista taloudellisen tuen ja sijoitusten lopettamisella. Välittömästi ammat-
tioppilaskodin lakkauttamisen jälkeen kaupunki kii reel lisesti perusti omat vastaavat 
laitoksensa.

Lastensuojelulain (1936) uudistamiseksi oli vuonna 1955 asetetun, niin sanotun 
elatusapukomitean tehtävää laajennettu vuonna 1957. Erityisesti piti pitää silmällä 
käytännön lastensuojelutyössä saavutettuja kokemuksia ja sosiaalista kehitystä. Ko-
miteaan nimitettiin 11 miestä ja kaksi naista, kouluneuvos Aino Malkamäki ja vara-
tuomari Helvi Sipilä. Työskentely kesti pitkään ja niinpä Malkamäki ja varatuoma-
rit Erkki Mäkinen ja Heikki Setkänen ehtivät kuolla tänä aikana. Ylitarkastaja Lauri 
Tarvainenkin siirtyi YK:n palvelukseen New Yorkiin ennen mietinnön valmistumista. 
Kesällä 1960 komitean nimi muuttui lastensuojelukomiteaksi. Komitea totesi kou-
lukotien toiminnassa erityisiä vaikeuksia, joiden poistamiseksi vaadittiin kiireellisiä 
toimenpiteitä. Komitea jättikin vuosina 1962 ja 1963 näitä koskevat ehdotukset osa-
mietintöinä n:o 1 ja n:o 2.

Lastensuojelulakia varten komitea pyysi lausunnot lääninhallituksilta, sosiaa-
lihuollon piiritarkastajilta ja muun muassa Tampereen kaupungin lastensuojelutyön 
johtajalta Kaarina Rantaselta ja fil.toht. Margit Törnuddilta. Komitea ei ollut enää tyy-
tyväinen aiempiin osamietintöihinsä 1 ja 2, vaan halusi vuonna 1964 asetetulta nuori-
solaitostoimikunnalta tuoreimmat kommentit ennen lastensuojelulain kokonaispaketin 
valmistumista.

Muissa Pohjoismaissa oltiin Suomea edellä lastensuojelulakien uudistamisessa. 
Norjassa oli annettu vastaava laki vuonna 1953 ja Ruotsissa vuon na 1960. Tanska oli 
korjannut julkisen huollon lakia lastensuojelun osalta vuonna 1958 ja antoi erillisen 

181 Eriksson 1967, 7−8; Sirén 1967, 79−82, 85−93.
182 HMA HSPTA Fc:1 Yksityiset lastenkodit. Pelastakaa Lapset ry:llä oli ollut Tampereella Tyttöjen Ammattioppilaskoti 

vuoteen 1954 asti ja Helsingissä Poikien Ammattioppilaskoti; Sirén 1967, 105; Helasvuo 1968, 13−14. Helasvuo 
kritisoi Sirénin kirjoitusta puutteellisesta tietämyksestä vastaanottokotien ja vastaavien laitosten määrästä ja laadusta.

183 Komiteanmietintö 1966, 3-4.
184 Komiteanmietintö 1966, 4.
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lain vuonna 1964. Suomalaiset ammattilaiset lukivat näitä tarkkaan opin saamisek-
si.

Yksi oleellisimmista uudistusehdotuksista oli lastensuojelun ikärajan nostaminen 
16 vuodesta 18:een. Semanttisia muutoksia olivat hoito-sanan lisääntyvä käyttäminen 
ja huostaanoton tilalla hoitoonotto. Vaikka tuotiin esille se, ettei huolehtiminen lapsista 
ja nuorista voinut lähteä liikkeelle pelkästään kustannusten laskemisesta, siinä lisäku-
lujen todettiin tulevan vain ikärajan nostamisesta. Nuoreksi nimitettäisiin 18−20-vuo-
tiasta. Alaikäinen olisi sekä lapsi että nuori.

Hoitoonotto olisi määräaikainen, huostaanottoa kevyempi toimi, jonka aikana teh-
täisiin hoitoonotetulle tutkimuksia esimerkiksi vastaanottokodissa. Tämä voitaisiin 
määräaikaisesti tehdä vanhempien suostumuksella tai erityisestä syystä vastoin van-
hempien tahtoa. Tämän malli oli Ruotsin lastensuojelulaissa. Ruotsissa oli vakavam-
piin toimenpiteisiin omaksuttu oikeuden käyntiä muistuttava menettely. Tätä ei kat-
sottu voitavan vielä ottaa Suomessa käyttöön, koska komitea katsoi oikeusoppineen 
lautakunnan puheen joh tajan saamisen jokaiseen Suomen kuntaan toistaiseksi mahdot-
tomaksi.

Uutta nykyaikaista asennetta henki ehdotuksessa esitetty pyrkimys välttää lapsen 
vanhempien syyllisiksi leimaamista, vaikkei komitean käsityksen mukaan sitä ei voitu-
kaan välttää ilmiselvissä tapauksissa. Komitea halusi korostaa, että lastensuojelulaissa 
tarkoitetut toimenpiteet olivat aina huoltotoimenpiteitä eivätkä suinkaan rangaistuksia. 
Asian todellista luonnetta ei muuttaisi se, että joku huollettava saattaisi itse käsittää 
sen rangaistukseksi. Ruotsin laista oli poistettu varoitustoimenpide ja tämä haluttiin 
poistaa myös Suomesta. Varoitukset oli käsitetty väärin uhkauksena eikä hälytyksenä 
lasta uhkaavasta vaarasta.

Yksityisiä lastensuojelulaitoksia ei ollut tarkoitus hylätä, vaan varmistaa niiden 
riittävä valvonta. Niitä kunnat saattaisivat jatkossakin käyttää lasten suojelutyössä, jo-
hon sisältyivät ehdotuksessa myös päivähoitolaitokset. Samoin kesäsiirtolat olisivat 
ehdotuksen mukaan lastensuojelulaitoksia. Viimeksi mainittuja ei kuitenkaan tarvitsisi 
yhtä raskaalla menettelyllä hyväksyttää käyttöön kuin lastenkoteja, päiväkoteja ja vas-
taavia ympärivuotisia laitoksia. Komitea otti esille perhepäivähoidon ja ryhmäperhe-
kodit, joissa korvausta vastaan hoidettiin joko päivähoidossa tai kasvattilapsena viittä 
tai useampaa lasta. Tällainenkin toimi katsottaisiin lastensuojelulaitokseksi. Aiempi 
lastensuojelulaki ei velvoittanut kuntia valvomaan yksityisiä lastensuojelulaitoksia. 
Tampereella oli ollut tarkastuskäyntejä yksityisissä lastensuojelulaitoksissa, sillä ne 
saivat kaupungilta avustuksia ja sijoitettavia hoidokkeja, joten tämän tarkastustoimin-
nan kirjaaminen lakiehdotukseen oli Tampereen kohdalla vain voimassa olevan käy-
tännön legitimoimista.

185 Komiteanmietintö 1966, 5.
186 Komiteanmietintö 1966, 6.
187 Komiteanmietintö 1966, 17−18, 24.
188 Komiteanmietintö 1966, 11, 13, 15. Pakkoauttajat-pamfletti ei ollut vielä tuolloin ilmestynyt.
189 Komiteanmietintö 1966, 11, 37−39.
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Komitea halusi avata ovet lastensuojelun innovaatioille. Ehdotuksen mukaan valtio 
voisi tukea uusia työmuotoja, jotka eivät perustu suoranaisesti lakiin, mutta joilla voisi 
olla valtakunnallista merkitystä. Lisäksi olemassa olevan työmuodon kehittämiseen 
voisi saada jatkossa valtionapua. Sitä voitaisiin myöntää niin kunnalle kuin lastensuo-
jelutyötä tekevälle järjestölle tai muulle yhteisölle.

Suojeluvalvojajärjestelmän nähtiin tarvitsevan kehittämistä. Valvojille tuli saada 
erityistä koulutusta yhteistyössä alan järjestöjen kanssa. Valvoja, joka ei olisi virka-
suhteessa kuntaan, voisi saada erillisen palkkion sekä korvauksen kuluistaan. Valvoja 
voisi olla lautakunnan jäsen tai aivan ulkopuolinen henkilö.

Tampereen kaupungin nuorisonhuollon uusi esimies Pehr Charpentier aloitti voi-
makkaan avohuollon kehittämisen keväällä 1967. Sosiaalitoimi käynnisti Charpentier-
in aloitteesta aluksi nuorisoaseman, jossa nuoret saattoivat oleilla, saa da harrastus-
virikkeitä ja tavata nuorisonhuollon työntekijöitä. Tämä oli juuri sel lais ta toimintaa, 
mitä lastensuojelukomitean ehdotuksessa (1966) esitettiin kotikasvatuksen tukemisek-
si. HuK Ritva Hurme palkattiin vetämään toimintaa, joka oli uraauurtavaa Suomessa. 
Aira Heinänen kirjoitti kokeilusta Lapsi ja Nuoriso -lehteen toiveikkaan artikkelin 
syksyllä 1966. Toiminta ei vastannut johdon odotuksia ja Hurmeen työskentely herät-
ti ärtymystä. Jo kesän 1967 alussa nuorisoasema lakkautettiin ja Hurme irtisanottiin. 
A-klinikka otti osastoon yhteyttä ja esitti, että nuorisoasemaa kuitenkin jatkettaisiin. 
Asiaa ei kannattanut sosiaalitoimen kaupunginjohtaja Lehtinen eikä osastokaan.

Aiempi valvojamenettely koettiin muodolliseksi, sillä kahdesti kuukaudessa 15 
minuutin tapaaminen keskusteluineen ei ollut tuonut haluttuja tuloksia. Nuorisonhuol-
totoimisto aloitti vanhan suojeluvalvontajärjestelmän rinnalla kokeilun, jonka piiriin 
otettiin 14 tyttöä ja 16 poikaa. Heidän valvojikseen palkattiin lastensuojelukomitean 
ehdotuksen mukaisesti ulkopuolisia henkilöitä, Tampereen yliopiston psykologian, so-
siaalityön ja nuorisotyön opiskelijoita. Kokeilussa käytettiin yksilö- ja ryhmäterapioi-
ta, miljööterapiaa, läksynluvussa avustamista ja harrastuksiin ohjaamista. Lisäksi val-
vojat kokoontuivat kerran viikossa ryhmä ko kouk siin keskenään. Tässä oli tarkoituk-
sena hoitaa nuorten ”sosiaalis-psyykkisiä” on gel mia. Tämäkin nousi suoraan mainitun 
komi teamietinnön ehdotuksista. Ko kei lu tuotti hyviä tuloksia, kolmessa kuukaudessa 
jo kolmannes valvonnoista voi tiin lopettaa nuoren saatua oikaistua elämänsä.  

Pehr Charpentier joutui kunnallispoliitikkojen ja toisten virkamiesten silmätikuksi 
esiinnyttyään televisiossa ja radiossa. Sellainen julkisuus herättää yleensä kateutta ja 
terävät mielipiteet ärtymystä. Hän oli lisäksi luennoinut jonkin verran yliopistolla ja 
sosiaalitoimen kaupunginjohtaja oli ryhtynyt puhuttelemaan näistä, koska Charpen-
tier ei ollut hakenut sivutoimilupaa muun muassa televisioesiintymistä varten, vaikka 

190 Komiteanmietintö 1966, 45.
191 Komiteanmietintö 1966, 16.
192 TaKA Sosla Ca I:29 Yl osasto 12.5.1967 § 197; TaKA Sosla Ca I:30 Yl osasto 10.11.1967 § 434; Komiteanmietintö 

1966, 69−70; Lapsi ja Nuoriso 10/1966 Tampereella kokeillaan nuorisoasemaa.
193 TaKA Sosla Ca I:29 Yl osasto 7.4.1967 § 119. Jaoston jäsen Veijalaisen ehdotuksesta kokeilun tulisi olla rajattu kulu-

vaan vuoteen; TaKA Sosla Ca I:30 Yl osasto 19.7.1967 päivätty raportti suojeluvalvontakokeilusta; Komiteanmietintö 
1966, 56−57.
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osasto oli häntä sellaiseen kehottanut. Charpentier ilmoitti lopettaneensa mainitut si-
vutoimet.

Charpentierin valvontakokeilu herätti tyytymättömyyttä yleisen osaston vanhoissa 
jäsenissä. Järjestelmää tuli osaston mukaan parannella ja opiskelijoiden lisäksi tuli saa-
da valvojiksi myös tavallisia työläisiä. Samoihin aikoihin osaston pitkäaikaiset jäsenet 
alkoivat esittää avointa epäluottamusta Charpentierin kykyjä ja toimintaa kohtaan. 
Charpentier otti julkisesti varsin kärjekkäästi kantaa nuorisohuollon arvomaailmaan ja 
esitti sen olevan kaksinaamaista ja että siinä eli sinnikkäästi rankaisuperiaate. Lopulta 
hänet erotettiin viras taan.

Poikakodin lopettaminen Hämeenpuiston tiloissa ja pienen vanhainkodin pe rus-
taminen näihin tiloihin osoitti tulevaisuuden suuntaa. Van hus väes tön kas vava huol lon 
tarve toi myös turvallista jatkuvuutta ja kehitystä yh dis tyk sen lai tos toi min taan. Tosin 
Petäjäkodiksi myöhemmin nimetty uusi van hainko ti Ran ta per kiös sä oli niin raskaan ra-
hoitusprosessin tulos, että se kuormitti niin toi min nan  joh taja Pohjanpirkkaa kuin koko 
yhdistyksen taloutta. Rahoituksen hank ki minen oli kohdannut useita vastoinkäymisiä 
ja oli osittain siksi lyhyt ai kais ten lainojen ja os tovelkojen päällä. Tammelan toimitalo 
Vel lamonkatu 15:ssa jou dut tiin myy mään kaupungille 180 000 markalla ja vuokraa-
maan takaisin käteisen rahan saa mi seksi. Ran ta per kiöön rakennettu van  hainkoti oli 
muiden ponnisteluiden ohella myös val ta van vapaaehtoisen va rainhankinnan koh de, 
sil lä vapaa eh  toistuotot monin ker tais tuivat vuonna 1966. Sa moin valtion ja Tam pereen 
kau pun  gin vanhainkotiin kohdistuvien tukien nousu nä kyy piikkinä avus tuksia ku vaa-
vassa kaaviossa 5. Taulukosta havaitsee myös avus tusten rahanarvonkertoimella kor-
jatun koko nais mää rän laskeneen vuosina 1962–1969. Tulostase lähti nousuun kehitys-
vammaisten tuetun asumistoiminnan, Rongankodin, käynnistyttyä.  

Kaupungin oma Rauhaniemen vastaanottokoti, johon Lauri Rauhala oli esikun-
tineen siirtynyt johtajaksi Kaupunkilähetyksen Poikakodista, oli tuolloin vaikeuksis-
sa. Sinne oli tullut niin paljon käyttäytymishäiriöisiä ja moniongelmaisia poikia, että 
johtajan itsensä oli pitänyt öisin valvoa heitä. Sosiaaliministeriö lähetti tästä moitteita 
Tampereen sosiaalitoimelle. Vastaanottokodin luonteeseen olisi kuulunut, että siellä 
olisi ollut psykologi ja että se täyttäisi tutkintatehtäväänsä, mikä erotti sen ta val lisesta 
suojelukasvatuslaitoksesta. Kaupunki katsoi kuitenkin, että vaikka Hel sin gissä olikin 
psy kologeja vastaanottokodeissa, ei Tampereella sentään sellaiseen lai tettaisi rahaa. 
Psy kologiset tutkimukset teki sosiaaliohjaaja. Tämän kaltaisen nuu kai lun kitkemiseksi 
oli lastensuojelukomitean lakiehdotuksessa ehdotettu, että psy kologin tai psykiatrin 
palkanneet laitokset saisivat reilusti enemmän valtionapua kuin muut laitokset. Lo-

194 TaKA Sosla Ca I:29 Yl osasto 14.6.1967 § 251.
195 TaKA Sosla Ca I:30 Yl osasto 10.11.1967 § 435; TaKA Sosla Ca I:30 Yl osasto 12.12.1967 § 470; Charpentier 1968; 

Kaimio 1968. Kaimio puolusti kristillis-siveellistä arvomaailmaa vastineessaan Charpentierille; Alanärä 1968. TKL:n 
ammattioppilaskodin johtajan tehtävistä löyhän kurin vuoksi erotettu Alanärä esitti välittävän kannan Kaimion 
kirjoituksen jälkeen; Charpentierin haastattelu 2.5.2007. Haastateltavan käsityksen mukaan erityisesti SKDL:n Reino 
Andelin ajoi häntä virasta.

196 Katso liite 1; TKLA TKL hall 19.2.1968 § 11, 19.4.1968 § 14; TKL vk:t 1967–1968; Treen k:gin kk kav 27.3.1968 
N:o 4; Paarma 1974, 372.
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pulta vuodelle 1970 kaupunki palkkasi psykologin, jonka työt ja kulut jaet-
tiin kahden vastaanottokodin ja kahden lastenkodin osalle.

Ajankuvaa oli myös se, että kasvattilapsia pitäneet perheet katsoivat, että siitä saa-
tava korvaus oli mitätön ja he halusivat kunnon palkkaa vaativasta tehtävästään. Per-
hepaikkoja ei enää voinut perustaa hyväntekeväisyysasenteisiin. Kaupungin lasten- ja 
nuorisokodeissa nettomenot olivat yli 800 markkaa kuukaudessa, mutta perhehoidos-
sa 80−130 markkaa. Tuolloin Tampereen kaupungin lastenkodit saivat valtionapua 
noin kuudesosan kuluista, mutta perhehoidon kuluihin ei saanut lainkaan valtionapua. 
Yleinen osasto päätti selvittää, mitä muut kaupungit maksoivat perhehoidosta. Las-
tensuojelukomitea katsoi ehdotuksessaan lasten suo je lu laiksi, että perhehoito olisi aina 
ensisijainen ratkaisu, jos omassa kodissa ei voitu hoitaa. Tämä oli lain henki ja kirjain 
myös tuolloin voimassa olleessa laissa. Käytännössä lasten ja nuorten sijoittaminen 
laitoksiin oli helpompaa ja nopeampaa kuin sopivien perheiden etsiminen.

Kaupunkilähetyksen vaki tui ses sa palveluksessa oli 42 henkilöä vuonna 1962 ja 
määrä nousi vuoden 1968 lop puun mennessä 48:aan. Työkotiin palkattiin lisä työ-
voimaa ja Poikakodin tilojen remontoiminen vanhainkodiksi muutti Kau pun ki lä he-
tyk sen henkilökunnan rakennetta kohti tulevaisuuden uusia haasteita. Työ pien ten 
lasten huollossa edus ti vuoteen 1970 asti puolta Kaupunkilähetyksen asia kas pai-
koista. Kesäsiirtolan vetovoima hiipui ja siellä oli lopulta lähinnä lastenkodin omia 
lapsia. Kaaviossa 6 esitetään kesäsiirtolassa hoidettujen lastenkodin ulkopuolisten 
lasten määrää keskimäärin päivää kohti. Kaupungin oma kesäsiirtolatarjonta sai uusia 
muotoja. Vuonna 1969 alkoivat äiti- ja lapsilomat, joihin osallistui 363 äitiä ja lasta. 
Samoin kaupungin aloittama päiväsiirtolatoiminta Viikinsaaressa tarjosi virkistystä 
yhteensä 150 lapselle. Samana vuonna Kaupunkilähetyksen kesäsiirtolan lasten mää-
rä romahti. Kaupunkilähetys vähensi saarnatoimintaansa lakkauttamalla vuonna 1965 
sivutoimisen papin tehtävät, jotta vanhainkodin rakentamiseen liikenisi enemmän va-
roja. Van hain koti toi min ta kasvoi merkittävästi samalla kun isojen poikien huol  to oli 
las ku suh dan tees sa. Kehitysvammatyö oli kasvu-uralla (kaaviot 5 ja 6).

Kansanterveyslain säätäminen vuonna 1972 siirsi diakonissanvirkaa hoitaneet 
pois perusterveydenhuoltotyöstä. Tämä ei kuitenkaan enää sellaisenaan koskettanut 
Kaupunkilähetystä, sillä kiertävä sairaanhoitotyö oli jäänyt pois ohjelmasta. Helsingin 
Kaupunkilähetyksen palveluksessa oli perinteisessä kotikäynti- ja avustustyössä vielä 
kolme diakonissaa. Uudenlaisen diakonian mukanaan tuomat vanhusten kerhot ja ret-
ket sen si jaan kasvoivat myös Kaupunki lähetysten työssä. Tampereelta tehtiin retkiä 
muun muassa Helsingin Kaupunkilähetyksen Lapin majaan.  

197 TaKA Sosla Ca I:31 Yl osasto 17.1.1968 § 8; Komiteanmietintö 1966, 75, 78−79. Komitea ei kuitenkaan esittänyt 
psykologia pakolliseksi edes valtion koulukoteihin, vaan että taloustilanteen salliessa sellaisen voisi palkata, samoin 
sosiaalihuoltajan ja ohjaajan palkkaaminen riippuivat taloustilanteesta. Koulukodin johtajalla tulisi olla korkeakou-
lututkinto ja kasvatustieteen tai erityispedagogiikan laudatur. Valtion vastaanottokodin johtajalta olisi ehdotuksen 
mukaan edellytetty ylempi korkeakoulututkinto, jossa laudatur psykologiasta; Treen kgin kk 1969 kav 24.9.1969 N:o 
18. 

198 TaKA Sosla Ca I:31 Yl osasto 21.2.1968 § 48.
199 TKL vk 1965-1973; Treen k:gin kk 1969, Sosla, 6; Treen k:gin kk 1970, Sosla, 29.
200 HKL vk:1970−1973. Diakonissoilla oli 2-3.000 asiakasta; TKL vk:t 1970−1973; Malkavaara 2000, 260.
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Vaik ka näihin vuosiin liittyi paljon uhkaavia ja dramaattisia käänteitä, voi daan 
nähdä Kau punkilähetyksen toiminnan hoitopaikkojen määrän pysyneen lähes samalla 
tasolla, mutta muut ta neen luon net taan lyhyessä ajassa (kaaviot 5 ja 6). Kiinteistökan-
takin uudistui (liite 1). Tämä nopea kehitys oli tyypillistä koko suo ma lai  sel le yh teis-
kunnalle juuri noina vuosina.

Valtionhallinto oli siirtymässä viisivuotissuunnitelmiin ja siten tiukentamassa otet-
taan sosiaalitoimen kasvusta ja sen suuntaamisesta. Vuoden 1967 lopulla sosiaalimi-
nisteriö pyysi Työkodilta alustavaa taloussuunnitelmaa vuosille 1968−1972. Tämän 
suunnitelman laatiminen herätti johtokunnan tekemään laskelmia omasta uudesta työ-
kodista. Jo kymmenen vuoden vuokrilla hankkisi oman kiinteistön. Tämän yhteyteen 
olisi voinut tulla suunniteltu erityiskansanopisto. Kehitysvammaisille suunnitellulle 
kansanopistolle, uudelle työkodille ja niiden yhteyteen rakennettavalle asuntolalle oli 
nähtävissä useita synergiaa tuottavia toimintoja. Johtokunta ryhtyi erityisesti tarkkai-
lemaan asun tola tarpeen kasvua sinänsä.

Kun sosiaalitoimen kaupunginjohtaja Paavo Lehtinen kuuli Kaupunki lä he tyk sen 
suunnitelmista hankkia omaa kiinteistöä Työkodille, hän kiirehti kysymään osuutta sii-
hen myös Invalidien Suojatyöpajalle ja Tampereen Työkeskussäätiölle. Näiden kaik-
kien hankkiessa erilliset tilat tulisi niiden kolmen hankkeen tukeminen tarpeettoman 
kalliiksi kaupungille.

Yhteishankkeelle nousi esteitä. Jos nämä kolme olisivat samassa kiinteistössä, kaa-
voittajat katsoivat tämän vaativan teollisuustontin. Tätä ei voitaisi sijoittaa alle 10 kilo-
metrin etäisyydelle keskustasta, mikä haittaisi ohjattavien sekä asiakkaiden kulkemista 
sinne. Invalidien Suojatyöpaja ei saanut valtionapua, joten sen ei olisi mahdollista pel-
kän kaupungin avustuksen varassa lähteä hankkeeseen. Sosiaaliministeriön tarkastaja 
Pitkänen oli tosin arvellut, että tulevassa kuntouttamislaissa olisi tulossa valtionapua 
invali di en kin suoja työpajoille.

Kaupunkilähetyksen lastenkoti, kuten vapaakirkollinen Toivontupakin, kykeni 
järjestämään hoidon melko edullisesti. Näiden hoitopäivähinnat olivat vuosina 1948–
1973 keskimäärin puolet kaupungin omien lastenkotien hoitopäivähinnoista. Tähän 
oli monta syytä. Ensinnäkin yhdistykset saivat yksityisiä lahjoituksia toimintaansa. 
Toivontupa sai Yhdysvalloista satojentuhansien markkojen lahjoituksia 1950-luvulla 
useana vuonna. Yhdistykset saivat myös tekstiilejä, elintarvikkeita ja talkootyövoi-
maa. Toiseksi yhdistysten hoitopaikkojen käyttöaste oli korkeampi kuin kaupungin 
lastenkodeissa. Kaupunki olisi tarvinnut isojen lasten hoitopaikkoja, mutta enemmis-
tö lasten kodeista oli pienille lapsille. Kun nuorille ei ollut sijoituspaikkoja, he olivat 
usein huonolla hoidolla kotioloissaan ja lopulta heitä oli pakko sijoittaa valtion kou-
lukoteihin.

201 Katso liite 1; Vihavainen 1987, 864–865; Suonoja 1992, 421–423; Anttonen & Sipilä 2000, 56–57.
202 TKLA Työkodin jtk 3.5.1968 § 6; TKLA Työkodin jtk 23.8.1968 § 4.
203 TKLA Työkodin jtk 31.10.1968 § 3.
204 TKLA Työkodin jtk 31.10.1968 § 3; Piirainen 1974, 307−308. Kuntouttamiskomitean mietintö valmistui 1966.
205 Treen k:gin kk:t 1948−1973; TKL vk:t 1948−1973; Toivontupa vk:t 1969−1973; Ne viisi vuosikymmentä 1969.
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Kaavio 5. Kaupunkilähetyksen saamat avustukset rahanarvokertoimella korjattuna 1962–
1973. Musta käyrä esittää TKL:n tulostasetta. 

206 TKLA TKL jtk ja hall ptk:t 1962–1973; TKL vk:t 1962–1973; Tilastokeskus rahanarvonkerroin 1860–2005.
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Kaavio 6. Kaupunkilähetyksen täytetyt hoitopaikat 1962–1973. Musta käyrä esittää yhteis-
määrää ja sen asteikko on oikeassa reunassa. Tässä ei esitetä kapasiteettia, vaan toteutunutta 
hoitoa. 

207 TKLA TKL jtk ja hall ptk:t 1962–1973; TKL vk:t 1962–1968; Tilastokeskus rahanarvonkerroin 1860–2005.
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Toivontuvassa oli vuonna 1972 vain 10 lasta Tampereen kaupungin sijoittamana, 
loput 14 olivat Tampereen lähikunnista. Näin käyttöaste pysyi korkeana. Tuolloin joh-
tajina toimi edistyksellisesti pariskuntia, mikä loi kodinomaisuutta lasten elämään. 
Kaupunkilähetyksen, Toivontuvan ja Kalliolan lastenkotien johtajat ja johtokunnat al-
koivat kokoontua 1960–70-lukujen taitteessa yhteisen strategian rakentamiseksi kau-
pungin kanssa asiointiin. Kiinteistöt olivat yhdistysten omia ja niiden kunnostuksiin 
haettiin kaikki mahdolliset avustukset Raha-auto maat ti yh dis tyk seltä, valtion sosiaali-
hallinnolta ja kaupungilta. Tämän tapaiset ratkaisut olivat edesauttamassa hoitopäivä-
hintojen pitämisessä alhaisina.

Kaupunkilähetyksen vanhainkodeissa hoito oli selkeästi edullisempaa kuin kau-
pungin vanhainkodeissa. Tähän olivat ilmeisinä syinä korkea käyttöaste, vanhusten 
hyväkuntoisuus ja kiinteistökulujen suhteellisen alhainen osuus hoito päivähinnoissa. 
Useista julkisvallan avustuksista huolimatta Kaupunkilähetyksen toi mintaa leimasi 
1970-luvulle tultaessa selkeä oman rahoituksen ja toimintatuottojen käyttö palvelui-
den tuottamiseen, kuten kaaviosta 5 näkyy.

Kaupunkilähetys muuttujana innovaatioverkostossa4.4.2. 
Turun Kaupunkilähetys oli erittäin edistyksellinen vanhainkotitoiminnassaan. Vuon-
na 1959 valmistuneessa Betania-vanhainkodissa oli merkittävä osa asunnoista omalla 
WC:llä varustettuja, siellä oli säännöllinen lääkärinvastaanotto ja diakonissa-johtajan 
lisäksi siellä oli myös sairaanhoitaja. Vanhustyön keskus liiton ja yksi tyis ten avustuk-
sella siellä aloitettiin pian myös kuntoutustoiminta ja sitä varten han kit tiin lukuisia 
laitteita, kuten UKW-kone, diatermiakone ja infra puna lait teisto. Vuonna 1963 Beta-
niassa yleistyivät myös ulkopuolisten van huksille tar joa mat pal velut. Turun Kosmeto-
logikoulu tarjosi ilmaista jalkojen hoitoa ja myö hem min siel lä sai myös kampaajan ja 
parturin palveluita. Aluksi sinne saatiin tele vi si oita lah joituksina, mutta vuonna 1963 
ASA -yhtiö myi puoleen hintaan televisioitaan van  hain kodille, joten niitä hankittiin 
joka kerrokseen. Seuraavana vuonna Yleis ra dio teki vanhustenohjelman Betaniasta, 
joten koko Suomi oli selvillä Turun Kau pun ki lä hetyksen vanhainkodin tasosta ja pal-
veluista. Tämä pisti varmasti silmään Tam  pereella.

Turun Kaupunkilähetys oli ollut valtakunnallisesti esillä myös vuonna 1963, jol-
loin yh distys vietti 70-vuotisjuhliaan. Juhlapuhujana oli Helsingin Kaupunki lähe tyk-
sen johtaja teol. toht. Veikko Päivänsalo. Tuolloin julkistettiin rovasti Niilo Lam men 
kirjoittama historiikki Turun Kaupunkilähetyksestä. Tam pe  reen Kaupunkilähetyksen 
johtaja, entinen merimiespappi Pohjanpirkka oli valin nut ohjelmakseen tuon juhlan 
sijaan merimieslähetysjuhlat Pyynikillä.

208 TKL vk:t 1968−1973; Toivontupa vk:t 1969−1973; Ne viisi vuosikymmentä 1969.
209 Treen k:gin kk:t 1948−1973; TKL vk:t 1948−1973.
210 Myllykylä 2007, 97−98, 100.
211 TKLA TKL Päiväkirja 1/1 1963−; Lampi 1963; Myllykylä 2007, 123.
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Verkostoitumista oli ainakin paikallisesti. Sosiaalilautakunnan puheen joh ta ja, Kau-
punkilähetyksen johtokunnan jäsen Onni Honkkila vei marras kuus sa 1963 Kaupun-
kilähetyksen johtajan Oiva Pohjan pir kan kaupungin sosi aalitoimen kaupunginjohtaja 
Paavo Lehtisen luokse. Leh ti nen kehotti Kau punki  lähetystä varaamaan kaupungilta 
tontin uutta vanhainkotia var ten. Kau pun gin johtajilla oli tiedossa, että vanhainkoti toi-
mi rap peu tu nees sa Rongankatu 8:ssa vain poikkeusluvan varassa.

Vanhustyön keskusliitto oli 1970-luvun alussa liikkeellä haistelemassa vanhain-
kotitoiminnan tulevaisuutta. Muissa Pohjoismaissa oli vanhainkotien tehtäviin lisätty 
avohuollon tukitoimia. Tätä oli yritetty jo Kaupunkilähetyksen Rantaperkiöön raken-
netun vanhainkodin yhteyteen 1960-luvun puolivälissä, mutta tuolloin ei ollut pal-
veluille riittävästi kysyntää Tampereella. Toisin oli ollut Turun Kaupunkilähetyksen 
Betania-vanhainkodin kohdalla.

Kaupunkilähetyksen Työkodin johtokunnassa oli eri aikoina useita merkittä-
viä vaikuttajia ja kehittäjiä. Puheenjohtajana toimi Aarno Kartila, joka oli hankkeen 
käynnistäjä. Siellä oli alkuvaiheessa myös Onni Honkkila moninaisine suhteineen ja 
työvoimaviranomainen Voitto Vuorinen, joka oli mukana Työkodin suunnitteluvai-
heessa. Nämä jäivät muiden kiireidensä vuoksi pois johtokunnasta muutaman vuoden 
jälkeen, kun toiminta oli asettunut uomiinsa. Vuorinen oli kuitenkin tämän jälkeen-
kin Poikakodin johtokunnassa sen lakkauttamiseen asti. Merkittävä verkonsolmu oli 
psykologi Thor-Björn Bredenberg, joka oli toiminut kaupungin tehtävissä, yliopiston 
opettajana ja Kehitysvammaisten tukiyhdistysten liiton valtakunnallisena sihteerinä ja 
vuosikirjojen toimittajana. Hän oli myös Tampereen seurakuntien diakoniakeskuksen 
johtokunnassa ja Ylisen keskus lai toksen johtokunnassa. Bredenberg saattoi toimia tie-
donvälittäjänä moneen suun taan. Bredenbergin puoliso oli Kartilan työtoveri ja näin 
heistä tuli perhetuttavat. Kartila pyysi Bredenbergin mukaan Työkodin johtokuntaan. 
Häneltä pyydettiin myös lausuntoja uutta kehitysvammalakia laadittaessa. Honkkila 
oli Tampereen Kehitysvammaisten Tuki ry:n perustajajäsen ja toimi siellä puheenjoh-
tajana pitkään. Johtokunnassa oli myös suurten teollisuuslaitosten virkailijoita, joiden 
kans sa tehtiin tilausyhteistyötä.

Bredenberg toimi muun muassa sen hyväksi, että kun Tampereelle perustettiin ke-
hitysvammaisten tukiyhdistystä, myös Työkodin kuin seura kun tien kin päivähuoltolan 
ohjattavien vanhemmat liittyisivät henkilö jä se nik si tuki yh distykseen. Näin hän rakensi 
voimakkaampaa toimielintä kehitys vam mais ten perheiden hyväksi. Aiemmin luvussa 
4.3.1. tuotiin esille muitakin kehitys vam ma työn kotimaisen verkostoitumisen muoto-
ja.

Kehitysvamma-alalla Kaupunkilähetys lähetti niin Työkodin johtajaa kuin sen joh-
tokunnan jäseniä konferensseihin ja opintopäiville. Vuonna 1963 sekä puheenjohtaja 
Kartila että työnjohtaja Lipsanen osallistuivat Norjassa järjestettyyn XII Pohjoismai-

212 TKLA TKL Päiväkirja 1/1 1963−.
213 Pitkänen 1999, 69.
214 TKL vk:t 1962−1967; Samooja 1967, 96.
215 TKLA Työkodin jtk 11.12.1963 § 8.
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seen kehitysvammakonferenssiin. Johtokunnan jäsen Bredenberg oli konferenssissa 
oman työnsä puolesta ja kirjoitti muun muassa Kansan Lehteen artikkelin konferens-
sista. Jopa Työkodin äitikerhon jäsen osallistui Kansainvälisen Kehitysvammaisten 
Tukiyhdistysten Liiton kokoukseen Brysselissä vuonna 1963.

Kaupunkilähetyksen tekemä perinteinen diakonissan seurakuntadiakonia oli jäänyt 
pois diakonissapulan vuoksi varhain 1950-luvulla. Vuonna 1963 Työkodin perustami-
sen päähenkilö Aarno Kartila esitti diakoniatyön uudelleenaloittamista kiertävän sai-
raanhoitajan muodossa. Johtokunta teki asiasta epävirallisen päätöksen ja asetti lääk. 
toht. Sinikka Wartiovaara-Kettusen, Kartilan ja Pohjanpirkan tutkimaan aloitetta. Hel-
singin Diakonissalaitoksen johtaja Pauli Vaalas ilmoitti, että diakonissoista on kova 
kysyntä. Hän lupasi kuitenkin ilmoittaa valmistuvalle kurssille Kaupunkilähetyksen 
toiveesta saada kotisairaanhoitotyöhön sisar. Vaalalla olikin jo toukokuussa tiedossa 
sopiva henkilö. Tampereelta kotoisin ollut sisaroppilas Aune Kahila lähetti jo etukä-
teen listan tarvitsemistaan kotikäyntien hoitotarvikkeista. Hän aloittikin työnsä heinä-
kuussa pitämättä kesälomaa ja muutti Kaupunkilähetyksen isolla vaivalla järjestämään 
kalustettuun asuntoon. Kahila osoittautui erityisen kyvykkääksi ja tarmokkaaksi työn-
tekijäksi.

Jo lokakuussa tuomiorovasti Oskar Paarma, joka oli myös johtokunnan jäsen, eh-
dotti, että juuri saatu diakonissa siirtyisikin Tuomiokirkkoseurakunnan palvelukseen 
noin kolmen kuukauden ajaksi. Itse asiassa Aune Kahilaa oli jo etukäteen houkuteltu 
siirtymään seurakunnan palvelukseen. Joulukuussa todettiin kiertävän diakoniatyön 
päättyneen jälleen kerran Kaupunkilähetyksen nimissä. Lohdutukseksi jäi se, että 
yhdistyksen talouden kiristyessä diakonissan yllä pi tä mi nen olisi ollut työlästä. Ver-
kostoituminen olikin johtanut laajoilla järjestelyillä hankitun työntekijän siirtymiseen 
seurakuntien palvelukseen. Honkkila, joka oli myös seurakuntien Diakoniakeskuk-
sen johtaja, kertoi tuossa joulukuisessa kokouksessa kaupungin sosiaalilautakunnan 
viestin, että kaupunki ei tulisi rahoittamaan suunniteltua Poikakodin työpajaa oman 
hankkeensa vuoksi ja tällöin myös Työpajan 5 000 markan myyntitulot jäisivät to-
teutumatta. Tämä vastasi melko pitkälle dia konissan palkkaa. Tuona vuonna markka 
devalvoitiin ja se aiheutti myös ongel mia. Toimintakertomukseen kirjattiin, ettei työtä 
voitu aloittaa kiristyneen raha tilanteen vuoksi.

Tampereen seurakuntien diakoniakeskus halusi verkostoitua kaupungin muiden 
sosiaalityöhön liittyvien viranomaisten, järjestöjen ja niiden aktiivien kanssa. Diako-

216 TKLA Työkodin jtk 3.5.1963 § 3; TKLA Työkodin jtk 13.6.1963 § 6. ”Tarkastaja Eelis Autti oli tutustunut Työkotiin, 
useista eri päivähuoltoloista tutustujia, amerikkalaisia alan vierailijoita, sosiaalihuoltajakurssi opintokäynnillä. Lah-
den aloittavan työkodin johtaja opintokäynnillä”; TKLA Työkodin jtk 27.9.1963 § 3; TKLA Työkodin jtk 11.12.1963 
§ 9; KL 22.8.1963 Havaintoja pohjoismaisesta vajaamielishuoltotyöstä.

217 TKLA TKL jtk 8.3.1963 § 14; TKLA TKL jtk 8.4.1963 § 4. Vaalaksen kanssa oli asioitu puhelimitse; TKLA TKL 
24.5.1963 § 9; TKLA TKL jtk 10.9.1963 § 7. Johtokunnan jäsen rouva Salli Noppa oli ottanut diakonissan aluksi 
kotiinsa ilmaiseksi asumaan. Pöytäkirjan mukaan Kahila aloitti 1.7.1963 työnsä. Kahilan diakonissavihkimys oli 
lokakuussa; TKLA TKL Päiväkirja. Pohjanpirkka oli merkinnyt juoksevaan päiväkirjaansa Kahilan aloittaneen 
15.7.1963; TKLA TKL Kirjeenvaihto −1968-kansio Pauli Vaalas Pohjanpirkalle 6.5.1963; TKLA TKL Kirjeenvaihto 
−1968-kansio Aune Kahila Pohjanpirkalle 15.6.1963. Instrumentariumin pohjaluettelon mukaan tarvikkeet maksoivat 
yli 300 mk; TKLA TKL Kirjeenvaihto −1968-kansio Pohjanpirkka Pauli Vaalakselle 7.10.1964; TKL vk 1963.

218 TKLA TKL jtk 18.10.1963 § 5; TKLA TKL jtk 19.12.1963 § 3; TKLA TKL Kirjeenvaihto −1968-kansio Pohjanpirk-
ka Pauli Vaalakselle 7.10.1964; TKL vk 1963.
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niakeskuksen johtaja Onni Honkkila oli edustanut varsinaista verkostoitujaa, mutta 
hän oli juuri siirtynyt Koukkuniemen vanhainkodin johtajaksi. Lisäksi Bredenberg 
jäi vuonna 1966 pois keskuksen johtokunnasta. Diakoniaväki katsoi, että useimmat 
työntekijät tunsivat toistensa työaloja erittäin vähän. Tästä saattoi seurata päällekkäis-
tä työtä. Lisäksi oli huomattu jonkinlaista epäluottamusta ja epätietoisuutta kentällä. 
Tampereen katsottiin olevan niin suuri kaupunki, että oli tarpeen, että toimijat olivat 
selvillä muiden työstä ja voivat vaihtaa käsityksiä uusista avuntarpeista. Kun päiväker-
hotyön ja Ilkon vanhain ko din lukuisat asiat poistuivat diakoniajohtokunnan vastuulta, 
heillä riitti voimia ver kostoitumiseen.

Uutta verkostoitumista syntyi. Diakoniajohtokunnan puheenjohtaja Pekka Rauhala 
valittiin muutaman kuukauden kuluttua Kaupunkilähetyksen vanhainkodin johtokun-
taan. Onni Honkkilan paikalle pääjohtokuntaan valittiin Härmälän kirkkoherra, rovasti 
Jalo Mäenpää, joka oli samaan aikaan seurakuntien perheasiain neuvontakeskuksen 
johtokunnassa. Johtokunnassa oli ollut jo vuodesta 1946 alkaen Viinikan kirkkoher-
raksi vuonna 1954 valittu rovasti Paavo Leh tinen. Hänet oli alun perin valittu joh-
tokuntaan ilmeisesti katulähetyksen yh teys miehenä, hänen tilalleen tuli pastori Aulis 
Raunio vuonna 1970. Lehtinen toimi myös Järvensivun Rukoushuoneyhdistyksen 
vara puheen johtajana. Tuomiorovasti Oskar Paarma toimi Kaupunkilähetyksen vara-
puheenjohtajana vuodesta 1951 alkaen. Vielä vuonna 1968 hyväksytyissä säännöissä 
oli johtokuntaan varattu Tampereen seurakuntien papeille kolme paikkaa 12:sta, sen 
mukaan, onko kolmea pappia yhdistyksen jäsenenä. Turun Kaupunkilähetys poisti 
vuosien 1970−71 sääntömuutoksessaan tuomiorovastin ja kirkkoherrojen itseoikeute-
tun johtokuntajäsenyyden. Yhteistyö seurakuntien kanssa oli hiipunut melko vähäisek-
si, joten pappien merkitys johtokunnalle jäi epäselväksi. Kyse oli ehkä vain vanhasta 
jäänteestä, josta oli kohteliaisuussyistä hankala luopua, sillä toiminnanjohtajan ollessa 
pappi, voitiin olettaa teologista asiantuntemusta olevan riittävästi.  

Työkodin asuntolan käynnistämisen jälkeen esitettiin useita aloitteita kehitysvam-
matyön kehittämiseksi ja laajentamiseksi, kuten diakoniapastori Seppo Löytyn idea 
kehitysvammaisten vanhainkodista ja Kartilan tuoma erityiskansanopiston ja muiden 
tukitoimintojen rakentaminen. Talouskasvu olisi voinut tuoda paljonkin uusia toimin-
toja Kaupunkilähetykseen, mutta rahoitusta ei näyttänyt tulevan kristillissosiaalista 
työtä tekevälle yhdistykselle enää entiseen tapaan. Aseveliakseli keskittyi kaupungin 
omiin toimintoihin, Kansaneläkelaitos ja Raha-automaattiyhdistys olivat päättäjinä 
niin kaukana Kaupunkilähetyksestä, ettei siellä ollut lojaalisuutta sitä kohtaan. Raha-
automaattiyhdistys oli kymmenvuotiskaudella 1959−1968 valtakunnallisesti pienen-
tänyt lastensuojelujärjestöjen osuutta jaetuista varoista 31,8 %:sta 9,6 %:iin. Tämän 
taustalla oli osittain näiden järjestöjen tehtävien tulkitseminen kunnalle kuuluviksi, 
jolloin siihen ei myönnetty tukea. Sosiaalihuollon piiritarkastaja keskittyi koulutuk-
sellisiin toimiin ja valtion sosiaalihallinto oli muutosten keskellä. Sosiaalihallituksen 

219 TSA TO Cc 33 kv 29.12.1966, liite 2548; Samooja 1967, 96.
220 TKL säännöt 1969; TKL vk:t 1966−1967. TKL:n ja seurakuntien lainasopimukseen kuului johtokuntapaikka vanhain-

kodin johtokuntaan; Paarma 1974, 247, 307; Myllykylä 2007, 108−109.
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pääjohtaja Alli Lahtinen oli linjannut rakennemuutosta toimijoiden parissa julistamal-
la, että hyväntekeväisyyden aika on ohi. Tällä hän ei niinkään erityisesti väheksynyt 
kristillistä mielenlaatua vaan sosiaalityön köyhäinhoidollista leimaa. Innovaatioiden 
läpimurto olisi vaatinut poliittisia puolestapuhujia, mutta Onni Honkkilakin samaistui 
yhä enemmän kunnallishallinnon puolelle, kunnes siirtyi kokonaan pois kunnallispoli-
tiikasta ja Koukkuniemen vanhainkodin johtajaksi. Lastensuojelutyön johtaja Kaarina 
Rantanen ja nuorisonhuollon esimies Toivo Hänninen jäivät eläkkeelle ja tilalle tulivat 
Kaupunkilähetyksen toimintaan epäluuloisesti suhtautuneet Mikko Veneskoski ja Pehr 
Charpentier. Martti Järventien tapa toimia verkostoissa oli ilmeisesti huomattavasti 
jouheampaa kuin luonteeltaan kulmikkaamman Oiva Pohjanpirkan. Samoin Järventie 
työskenteli alaistensa kanssa joko taitavammin tai ainakin pehmeämmin, joten työn-
tekijöiden vaihtuvuutta ei juurikaan ilmennyt hänen aikanaan. Uusi toiminnanjohtaja 
Raimo Sinkkonen oli kaupungin viranomaisille uusi puhdas tuttavuus ilman vanhoja 
rasitteita.

Kehitysvammatyössä Kaupunkilähetys teki kiistattomasti hyvää kehitys vam mais-
työtä ja kaupungin viranomaiset ja luottamushenkilöt näkivät siinä poten ti aalia, joten 
tämä työala sai kasvaa. Työkodin ohjesäännössä oli varattu sosiaalilautakunnan edus-
tajalle oikeus olla kutsuttuna kokouksessa läsnä ja käyttää siellä puhe valtaa. Ajatus 
varsinaisesta kehitysvammaisten asuntolasta oli tuttu, sillä Suo kadulla Työkodilla oli 
asuttu ilman mainittavia ongelmia. Kaupunki koki asiassa niin paljon painetta saada 
jotain aikaiseksi uudelleen ja tarjoili Työkodista eril lisen asuntolan toteutusta Kau-
punkilähetykselle. Vuoden 1965 suunnitelmissa kaupunki oli aikonut toteuttaa 10−14 
hengen asuntolan lähivuosina joko Kaupunkilähetystä taloudellisesti tukemalla tai 
omana toimintanaan. Jos se olisi toteutettu omana toimintana, se olisi laitettu mui-
den hoidettavien jatkoksi eli uutena rakennettavan lastensuojelulaitoksen yhteyteen. 
Asiakirjoista ei selviä, oliko ajateltu jonkinlaista integraatiota vai oliko kyseessä vain 
taloudellinen ajattelu. Kehitysvammaisten kesäsiirtolatoiminta, mitä Kaupunkilähetys 
ja Ke hi tys vammaisten Tuki ry:n paikallisosasto toteuttivat yhteistyönä, oli kau pun-
gin suun nitelmissa tarkoitus siirtää toteutettavaksi Ylisen keskuslaitoksen yhteydessä. 
Ylinen järjestikin myöhemmin kesäleirejä, mutta vain omalle väelleen, Ylöjärven seu-
rakuntien leiripaikassa kesällä 1966 ja kahtena seuraavana kesänä Länsi-Teiskossa.

Työkoti oli mallina koko Suomeen kehittyvälle vastaavalle toiminnalle. Kun yksi 
kohde oli jo toiminnassa, oli muiden helppo ottaa formaatti käyttöönsä. Kaupunkilähe-
tys ei kuitenkaan ollut mikään valtakunnallinen toimija, joka olisi aktiivisesti yrittänyt 
saada perustaa muualle omissa nimissään suojatyötoimintaa. Yhdistykselle riitti, että 
se toimi sääntöjensä mukaisesti Tampereella ja tarpeen mukaan laajensi vain oman 

221 Lapsi ja Nuoriso 6/1969, 184−186 ”Raha-automaattiyhdistys”; Lapsi ja Nuoriso 9/1969, 282−285. Raha-automaat-
tiyhdistyksen jakopolitiikasta syntyi kipakkaa keskustelua; Kiuru 1994, 165−170, 200−201, 232, 238. Sosiaali-
hallituksen pääjohtajan virkaa haki myös kansanedustaja Antti-Veikko Perheentupa (SDP), jolla oli suopea suhde 
kristillissosiaalisiin kehitysvammaispalveluihin.

222 TaKA kh C I:576 11.10.1965 § 2320, liite 1 Vajaamielistoimikunnan mietintö. TKL:n johtokunnan jäsen, sosiaalipas-
tori Onni Honkkila (SDP) oli toimikunnan puheenjohtaja; TKLA Työkodin jtk 17.6.1960 Sääntömuutos; Minkkinen 
2002, 28−29, 35
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Työkotinsa toimintaa. Vastuu suojatyötoiminnan käynnistämisestä ja ylläpitämisestä 
kuului kunkin paikkakunnan sosiaaliviranomaisille ja näiden aktiivisuutta piti sosiaa-
lihuollon piiritarkastajan toimialueellaan tarkkailla ja tarvittaessa kehottaa toimenpi-
teisiin. Onkin hämmentävää todeta, että Ylisen keskuslaitoksen yhteydessä aloitettiin 
vasta vuonna 1968 Työkodin tyyppinen työtoiminta ja sekin aluksi vain 12 ohjattavan 
suuruisena. Vuoden 1962 suunnitelmissa oli mainittu kahdeksan opetus- ja työkotiyk-
sikköä, joihin oli ajateltu 140 paikkaa.

Hämeen läänin sosiaalihuollon piiritarkastaja totesi vuosikertomuksissaan 1960-lu-
vulla, että kehitysvammaisten avohuolto ei ollut kovin kehittynyttä. Tarkastaja osallis-
tui useille kehitysvamma-alan neuvottelu- ja opintopäiville vuosittain. Tarkastaja Eeva 
Salo joutui toteamaan, että hänen tärkein tehtävänsä eli paikallisten sosiaalitoimien 
tukeminen on lähes mahdotonta yhden ihmisen voimin. Kotkan lastensuojelujohtaja 
Alli Lahtinen kirjoittikin Lapsi ja Nuoriso -lehteen kriittisiä arvioita sosiaalihuollon 
hallinnon jäykkyyksistä ja piiritarkastajien tehtäväkokonaisuuden mahdottomuudesta. 
Lisäksi sairaus va kuu tuslain voimaantulo aiheutti kuntien sosiaalitoimen henkilökun-
nan siirtymistä sairausvakuutustyössä syntyneisiin uusiin työpaikkoihin ja näin sosiaa-
litoimen aivovuoto aiheutti ylimääräisiä osaamiskatkoja kenttätyössä. Toinen sosiaali-
toi men yleinen ongelma oli laitosten ammattitaitoisten työn tekijöiden laajamittainen 
siirtyminen avohuoltoon tai muihin tehtäviin. Vaarana oli ammattitaidottoman työvoi-
man värvääminen erityisosaamista vaativiin teh tä viin ja siten hoidon tason lasku ja 
vaaratilanteet. Henkilökunnan vaihtuvuus oli ha vaittavissa Kau pun ki lä he tyk sessäkin, 
mutta yhdistys oli palkannut kuitenkin töihinsä tutkinnon suo rit ta nei ta henkilöitä lu-
kuun ottamatta ammattioppilaskodin viimeiseksi johtajaksi pal kat tua Mirja Kämppi-
Karls sonia, jolta puuttui työhön tullessa enää kypsyyskoe.

Kaupunkilähetys seurasi tiiviisti kehitysvammakomitean työskentelyä. Komitea 
kuuli Työkodin johtokunnan entistä jäsentä Thor-Björn Bredenbergiä. Vielä vuonna 
1969 eli usko siihen, että uusi kehitysvammalaki saataisiin aivan lähiaikoina säädet-
tyä.  

Tampereen Kaupunkilähetys perusti toimintoja ja laitoksia, joille oli syntyhetkellä 
tarvetta. Kun kaupunki katsoi, että Kaupunkilähetystä ei tarvittu enää poikien huol-
lossa, yhdistys lopetti ne. Kaupunkilähetys oli ollut päänavaajana kehitysvammaisten 
järjestäytyneessä ja tuetussa asumistoiminnassa Työkodin pienimuotoisella asuntolalla 
1960-luvun alussa. Voidaan katsoa kaupungin viranomaisten poi mi neen tämän toimin-
non kehitysvammahuollon kokonaissuunnitelmaansa ja tässä yhteydessä jo linjanneen 
yhdistyksen sopivaksi toimijaksi, olihan yhdistyksellä alalta pioneerikokemusta.  

223 HMA HSPTA Db:1 Sosiaalihuollon piiritarkastajan vk:t 1963−1970; Minkkinen 2002, 34.
224 HMA HSPTA Db:1 Sosiaalihuollon piiritarkastajan vk:t 1963−1970; Lahtinen 1966, 93−95.
225 TKLA Työkodin jtk 22.5.1969 § 7. Työkodin ohjesääntö jätettiin kokouksessa pöydälle, koska arveltiin uuden kehi-

tysvammalain tuovan siihen kuitenkin muutoksia; Thor-Björn Bredenbergin haastattelu 29.12.2008; Komiteanmie-
tintö 1970a, 70; Paasonen & Rantala 1971, 280−284. Alan asiantuntijatkin olettivat lain tulevan 1970-luvun alussa; 
Tossavainen 1975, 55. Työkeskukset näkivät suurimmaksi hallinnolliseksi ongelmakseen lainsäädännön puutteelli-
suuden uutta lakia odotellessa.
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Tampereen Kaupunkilähetys oli pitänyt väljää yhteydenpitoa sekä Helsingin että 
Turun kaupunkilähetyksiin. Samoin Hämeenlinnan Sisälähetykseltä käytiin hake-
massa vaikutteita vanhainkodin rakennushankkeeseen. Sosialidemokraattien Koivu-
pirtin vanhainkodin kanssa asiointi kuvastaa Kaupunkilähetyksen pyr ki mys tä seistä 
molemmilla jaloilla aseveliakselilla. Kaupungin aloitteesta syntyi vammaisjärjestöjen 
yhteinen neuvottelukunta, jossa Kaupunkilähetys oli kehitysvammatyönsä vuoksi. 
Tärkein toiminnan suun nit telun kump pani oli Tampereen kaupunki. Usein juuri sosi-
aalitoimen kau pun gin joh taja kertoi kaupungin tulevista aikeista ja tarjoili Kau pun ki-
lä he tyk sel le roolia, milloin vanhustenhuollossa, lasten- ja nuorten huollossa ja ke hi tys-
vam matyössä. Asi ointi sosiaalilautakunnan yleisen osaston kanssa ei ollut aina ko vin 
menes tyksekästä ainakaan Pohjanpirkan kohdalla. 

Tampereen Kaupunkilähetys alkoi verkostoitua tiiviimmin kansallisiin ja kan-
sainvälisiin kaupunkilähetyskokouksiin vuodesta 1970 alkaen, jolloin Tukholmassa 
järjestettiin ensimmäinen pohjoismainen kaupunkilähetys-symposium. Heti maalis-
kuussa 1971 Tampereen ja Helsingin Kaupunkilähetykset osallistuivat Tukholmassa 
vuoden 1972 symposiumin suunnitteluun ja saivat tapahtuman Suo meen. Tästä innos-
tuneina yhdistykset perustivat Suomen Diakonia- ja Kaupun ki lä hetysyhteisöjen Liiton 
(SKLL) joulukuussa 1971. Pohjoismainen symposium oli vuonna 1972 Tampereella ja 
Helsingissä. Suomalaiset halusivat ohjelmaan puumerkik seen myös eläkeläisasioiden 
käsittelyä. Helsingin vt. kaupunginjohtaja Pentti Pusa otti symposiumissa esille suo-
malaisten suurkaupunkien päihde- ja päivä hoito-on gel mat, mutta se ei herättänyt suo-
malaisia osanottajia uusiin ponnistuk siin. Sink ko nen ja muut tamperelaiset ko kouk siin 
osallistuneet kokivat nämä yhteydet var sin virkis tävinä itselleen, vaik ka niiden anti ei 
kanavoitunutkaan uusiksi työmuodoiksi Tampereen Kaupunkilähetykselle.

Pohjoismaisissa kaupunkilähetyksissä oli yleensä lasten kerhotoimintaa, lasten-
koteja, vanhainkoteja ja palveluja syrjäytyneille miehille, kuten alkoholistihuoltoa ja 
työkuntoutusta. Kaupunkilähetyksillä saattoi olla omia kirkkoja, joissa oli hartauksia 
ja jumalanpalveluksia niin työn tukijoille kuin työn kohteille. 1970-luvulle tultaessa 
Tampereen Kaupunkilähetys vaikutti jo melko riisutulta kaupunkilähetys-formaatilta, 
mutta kehitysvammatyö sai sen erottumaan myönteisellä tavalla sisarjärjestöistään. 
SKLL:n kuulunut, vuonna 1972 perustettu tamperelainen Naisten Suojakoti ry puoles-
taan oli keskittynyt päihde-, irtolais-, työttömyys- ja kodittomuusongelmien vaivaami-
en naisten auttamiseen.

226 CNLH SSM B 3:7 Stockholms Stadsmission inbjuder till NORDISKA STADSMISSION-SYMPOSIUM 4−7 juni 
1970; HKLA SKLLA SKLL 1971−1987-kansio Sopimuskirja 15.12.1971; HKLA SKLLA 1971−1987-kansio 
Säännöt; HKLA SKLLA SKLL 1971−1987-kansio Päätös yhdistysrekisteriin hyväksymisestä 28.6.1972. Ensimmäi-
seen hallitukseen tuli mukaan myös Porvoon Kaupunkilähetyksen edustajia, kuten ylitarkastaja Mauri E. Virtanen 
puheenjohtajaksi; Rapport 1970; Rapport 1972; SSM fvb 1970; HKL vk:t 1972−1973; TKL vk:t 1972−1973; TuKL 
vk:t 1972−1973. Vuoden 1972 symposiumin teema ”skapa träffpunkt på nytt” eli ”menkää sinne, missä ihminen on” 
istui huonosti TKL:een, sillä tämä kohtasi ihmisiä enimmäkseen omissa laitoksissaan. Pääaiheina olivat eläkeikäiset, 
alkoholistit ja narkomaanit. Piispat Erkki Kansanaho, Aarre Lauha ja John Vikström pitivät puheita, mikä hämmäs-
tytti vieraita. Muissa Pohjoismaissa kaupunkilähetyksillä ei ollut yhtä läheisiä suhteita kirkkoon; Raimo Sinkkosen 
haastattelu 17.4.2007.

227 HKLA SKLLA SKLL 1971−1987-kansio Naisten Suojakoti ry:n jäsenhakemus 27.9.1972 sääntöineen; Rapport 1970; 
Rapport 1972.
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Tamperelaisten esimerkil linen kehitysvammatyö ei saanut muita kaupunkilähetyk-
siä ryhtymään alalle. Tähän liittyi kehitysvammatyön työnjaon polkuriippuvuus mait-
tain. Ruotsissa kehi tysvammatyö alkoi kehittyä Johannesbergin laitosten yhteydessä 
jo samaan aikaan kun Tukholman Kaupunkilähetystä vasta perustettiin 1860-luvulla. 
Tanskalla oli laaja keskuslaitosjärjestelmä, jota kopioitiin Suomessa komiteamietin-
nöissä 1950-luvulla. Samoin Englannissa ja Keski-Euroopassa kehitysvammatyö oli jo 
asettunut uomiinsa, eikä siten kaupunkilähetyksillä ollut siihen sosiaalista tilausta. Vii-
meksi mainittujen seutujen työtoiminnasta tulikin 1950-luvun lopulla virikkeet Tam-
pereen Kaupunkilähetyksen työkotitoimintaan. Kehitysvammatyö oli monissa maissa, 
kuten Suomessakin, alkanut maaseudulle sijoittuneissa laitoksissa, joten kehitysvam-
maisten elämä ja toiminta kaupunkiympäristössä oli harvinaisempaa. Lisäksi Oslossa 
ja Tukholmassa oli jo 1960-luvun alussa kehittyneitä palveluita kehitysvammaisille, 
joita järjestivät muut tahot. Samoin Kööpenhaminassa toimi mainittuna aikana ekster-
naatti-tyyppisiä työkoteja.  

Muilla kaupunkilähetyksillä oli jo alkoholismin ja vastaavien syiden vuoksi syr-
jäytyneiden miesten ja nuorten suojatyöpaikkoja. Edellä mainituista syistä johtuen ke-
hitysvammatyö ei ollut päätynyt kaupunkilähetysten agendaan. Prostituutio, huumeet, 
nuorisorikollisuus, alkoholismi ja asunnottomuus olivat räikeämpiä epäkohtia pohjois-
maisissa suurkaupungeissa.

Pohjoismaisilla kaupunkilähetyksillä oli kuitenkin yksi yhteinen ongelma. Kaikissa 
maissa ilmeni valtion ja kuntien suorittamia kaupunkilähetysten toimintojen haltuun-
ottoja ja voimakkaita ohjauspyrkimyksiä. Yhteistyö julkisen sektorin kanssa nähtiin 
mielekkäämmäksi kuin toimintojen luovuttamisen, sillä näin voitiin pitää yllä kristil-
lisyyttä toimintojen yhteydessä. Norjalaiset katsoivat huolehtivansa omalta osaltaan 
kirkon sosiaalisesta vastuusta. Yhteisissä kokoontumisissa pohdittiin myös sitä, mikä 
on diakoniaa ja missä määrin se yhdistyy moderniin sosiaalihuoltoon.

Kolmannen sektorin rooli oli pohjoismaisessa vanhustenhuollossa merkittävä, 
mutta varsinkin innovaattoreina ja painostusryhminä. Sven Olov Daatland on havain-
nut kolmannen sektorin saattavan kehittää uuden toimintamallin, jonka julkinen sek-
tori ottaa omakseen ja levittää koko maahan. Lundström ja Svedberg ovat havainneet 
Tukholman Kaupunkilähetyksen toimineen innovaattorina ja hyvinvointivaltion uu-
sien aukkojen paikkajana siten, että kun muu yhteiskunta oli ottanut tehtävän omak-
seen, oli Tukholman Kaupunkilähetys saattanut jättää aloittamansa työmuodon vain 
projektiksi. Samaan tapaan voidaan tämän tutkimuksen valossa luonnehtia Tampereen 
Kaupunkilähetystä.

228 Forssman & Olow 1964, 73, 99−100; Palmestål 1971, 18–20.
229 Rapport 1970; Rapport 1972; Kmaa 39/1972. Suomalaiset kaupunkilähetykset seurasivat keskustelua, mutta tästä ei 

seurannut uusia työmuotoja täkäläisiin kaupunkilähetyksiin.
230 Rapport 1970.
231 Daatland 1992, 169; Lundström & Svedberg 1998, 119−121.
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Sukupuolittuminen ja ammatillistuminen4.4.3. 
Jotta voimme asemoida Kaupunkilähetyksen mahdollista sukupuolittumista ja amma-
tillistumista, tulee tarkastella vastaavia asioita myös viitekehysten kohdalla. Naisten 
painoarvo yhteiskunnassa laski hetkellisesti kun sotataloudesta siirryttiin normaali-
talouteen ja rintamamiehet palasivat työmarkkinoille. Naisten yhteiskunnallinen ja 
tasa-arvopoliittinen nousukausi katsotaan alkaneen uudelleen 1960-luvulla, tosin tar-
kasteluissa on kiinnitetty paljon huomiota feminististen yhdistysten uuteen nousuun. 
Suurena taustamuuttujana on nähty naisten uudelleen alkanut, koko ajan kasvanut 
osallistuminen työelämään ja sen mukanaan tuomat haasteet päivähoitojärjestelmille 
ja kotitöiden tasa-arvoiselle jakamiselle. Toisaalta naisten poliittista erityiskehitystä 
voidaan tarkastella myös naisten osuuksina parlamentaarisissa päätöksentekoelimissä. 
Julkisuudessa tiedostettiin naisen uusi rooli, moder ni nainen. Tasa-arvopolitiikka insti-
tutionalisoitui tasa-arvoelimiksi Pohjoismaissa kuitenkin vasta 1970-luvulla.

Naisten osuus Tampereen kaupunginvaltuustossa nousi takaiskujen kautta 1960-lu-
vulla, sillä vuonna 1961 aloittaneessa valtuustossa oli vain 22,6 prosenttia naisia, 
joka oli pari yksikköä vähemmän kuin vuosina 1948−1960 toimineissa valtuustoissa. 
Vuonna 1965 aloittaneessa valtuustossa vain 18,9 prosenttia oli naisia. Samanlainen 
naisten osuuden lasku näkyi valtakunnallisesti. SDP:n vaalijulisteessa oli tuolloin vain 
kotiäitejä, lapsia ja naisvanhus, ei yhtään miestä. Tämä heijasteli vaalijulisteiden jo 
vuosikymmeniä esittämää käsitystä kodin piiristä naisen paikkana yhteiskunnassa. Ti-
lanne parani ratkaisevasti vuon na 1968 pidetyissä vaaleissa, sillä 26, 4 %:ia valituis-
ta oli nai sia. Noissa vaaleissa äänioikeusikää oli laskettu ja oli muutenkin poliittisen 
kuo hunnan aikaa. Tampereella vaalien voittajia olivat porvariryhmät ja SKDL me netti 
huomattavasti kannatustaan. Naisia oli kuitenkin suhteellisesti enemmän vasemmis-
topuolueissa. Tampereella oli enemmän naisia valtuutettuina kuin kaupungeissa kes-
kimäärin. Valtakunnallisesti naisia valittiin suhteessa kaksi kertaa enemmän eduskun-
taan kuin kunnanvaltuustoihin. Naisia ei valittu suhteellisesta osuudestaan huolimatta 
kaupunginvaltuuston puheenjohtajistoon eikä kaupunginhallitukseen.

Kaupunkilähetyksen johtokunnassa/hallituksessa naisia oli tuona aikana kolman-
nes. Heistä ainakin kaksi oli yrittäjiä ja yksi lääkäri. Lastenkodin johtokunnassa oli, 
jos toiminnanjohtajaa ei lasketa mukaan, naisia 83 %:ia eli 5−1 (5 naista, yksi mies). 
Vanhainkodin johtokunnassa oli 66 prosenttia naisia eli 4−2-jakauma vuoteen 1966 
asti, seuraavana vuonna johtokuntaan tuli lisäpaikka, johon valittiin Tampereen seura-
kuntien diakoniajohtokunnan puheenjohtaja Pekka Rauhala. Poikia hallinnoivissa Poi-
kakodin ja Ammattioppilaskodin johtokunnissa naisten osuus vaihteli pitkään laskien 
2−5-jaosta 1−6 jakoon, niin että yhtenä vuonna johtokunnassa ei ollut yhtään naista. 
Lastentarhan johtokunnassa oli naisenemmistö: kolme naista ja vain kaksi miestä. Vain 

232 Jallinoja 1983, 120−130, 182; Sulkunen 1991, 111−116; Palmunen 1992, 304−308, 403−410, 424; Nätkin 1995, 69.
233 Haavio-Mannila 1968, 82−87. Kaupungistuminen lisäsi naisten poliittista aktivoitumista ja menestystä vaaleissa; 

Rasila 1992, 349, 359−360, 362−363, 365−366; Kaarninen 2006, 157, 163, 234. SDP:n paikkaluku nousi v. 1964 
vaaleissa Tampereella 25 % eli 4 paikkaa; Elomäki 2007. Työssäkäyvät äidit ilmestyivät 1960-luvulla vaalijulistei-
siin, mutta he olivat vähemmistönä. Julisteet antoivat äänestäjälle vihjeen, että mies on yhteiskunnallinen toimija, ei 
nainen.
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viimeksi mainitussa ja vanhainkodin johtokunnassa oli yleensä nainen puheenjohtaja-
na. Lastentarhan johtokunnan jäsenistöstä puheenjohtajaksi nousi vuonna 1968 Las-
tentarhaseminaarin rehtori Ritva Mäkelä, joka todennäköisesti edusti alan korkeinta 
Tampereella saatavilla olevaa asiantuntemusta. Kehitysvammaisten Työkodin johto-
kunnassa oli 1960-luvulla lakisääteinen laitoksen lääkäri johtokunnan lähes ainoana 
naispuolisena jäsenenä, vaikka työkodissa oli naisia ohjattavina ja siten olisi voinut 
ajatella naisjäseniäkin olevan enemmän. Johtokunnan jäsenet näyttivät kukin olevan 
virkansa puolesta tekemisissä laitoksen kanssa, kuka töiden tilaajana, kuka alan psyko-
logina ja niin edelleen. Tukholman ja Berliinin kaupunkilähetyksiin verrattuna naisilla 
oli ollut jo pitkään vahva asema hallinnossa. Johtokunnan lisäksi Työkodilla oli oma 
äitikerho, jossa oli ilmeisesti vain naisjäseniä.

Jäsenistön rooli oli jokseenkin ylimalkainen, jäsenmaksu oli pitkään 2 markkaa. 
Vuosikokousten pöytäkirjoissa ei ole osallistujien nimiä, vain pyöreä merkintä, ku-
ten ”n. 60 jäsentä” (1965) tai ”n. 90 jäsenmaksunsa suorittanutta yhdistyksen jäsentä” 
(1966). Tilintarkastajiksi ja heidän varahenkilöiksi valittiin sekä mies että nainen. Pöy-
täkirjoissa mainittiin erikseen aktiivisten jäsenten tekemä rahankeräystyö. Johtokun-
nassa, myöhemmin hallitukseksi nimetyn elimen jäsenet saattoivat yhteisvastuullisesti 
antaa takauksen lainaan. Tällaisissa tapauksissa oli eduksi, jos hallituksen jäsenet oli-
vat henkilökohtaisesti vakaassa taloudellisessa tilassa.

Turun Kaupunkilähetyksessä oli johtokunnassa ajanjaksolla 1962−1970 naisia al-
kuun 2−7-jaolla, mutta vuonna 1969 tuli yksi naislisäpaikka johtokuntaan, joten siinä 
oli kolme naista ja seitsemän miestä. Rehtori Eeva Ihamuotila oli koko käsiteltävän 
ajan johtokunnan jäsenenä. Helsingin Kaupunkilähetyksen johtokunnassa naisia oli 
samalla jaksolla pitkään 5−8-jaolla (38 %), kunnes vuonna 1970 valtasuhteet huono-
nivat 4−9-jakoon (30,8 %). Jos asemansa perusteella itseoikeutettuna jäsenenä ollut 
miestoiminnanjohtaja lasketaan pois, olisivat osuudet olleet 42 % ja 33 %.

Naisten osuus päättäjistä ei yleisesti ottaen ollut mairitteleva 1950–60-lu vuilla. 
Eduskunnassa naisten osuus pysytteli vuosina 1951−62 tasaisena ja vasta vuoden 1966 
vaalit toivat parannuksen. Uusien yhdistysten johtokunnissa vuosina 1955−67 oli ha-
vaittu naisten osuuden jopa laskeneen valtakunnallisesti. Elina Haavio-Mannila on 

234 TaKA Sosla Ca I:32 Yl osasto 15.1.1969 § 26. Rehtori Mäkelä oli arvostellut kaupungin päivähoitolaitosjaostoa 
lastentarhatyön riittämättömästä pedagogisesta asiantuntemuksesta ja muuten kin arvostellut päivähoitolaitosten 
huonoa suunnittelua. Tämä suututti yleisen osaston kokousväen, joka halusi hänet ”palautettavaksi järjestykseen”; 
TaKA Sosla Ca I:32 Yl osasto 5.3.1969 § 78. Rehtori Mäkelä tuli osaston kokoukseen, piti alustuksen ja hänen 
uudistus eh do tuk siaan otettiin käsittelyyn; TKLA Työkodin jtk:n pöytäkirjat 1960−1970; SSM fvb:t 1966−1969. Vasta 
vuonna 1966 Tukholman Kaupunkilähetyksen 15-jäseniseen johtokuntaan valittiin ensimmäinen nainen, ylilääkäri 
Birgit Kihlblom. Toinen nainen tuli johtokuntaan 1969, asianajaja Dagmar Behm; TKL vk:t 1962−1970; Gott liebt 
diese stadt 1977, 135−139. Berliinin Kaupunkilähetyksen johtokunnassa oli 1970-luvun alussa kaksi naista, tohtori ja 
psykologi.

235 TKLA TKL vuosikokous 11.3.1965; TKLA TKL vuosikokous 21.2.1966; vuosikokous 31.3.1967. Vain 40 jäsentä 
oli paikalla. TKLA TKL vuosikokous18.3.1968. Paikalla oli 39 jäsentä, jäsenmaksun minimi korotettiin 3 markkaan, 
mikä ei auttanut vaikeassa rahoitustilanteessa paljoakaan. Luottamushenkilöistä vain tilintarkastajille maksettiin palk-
kioita; TKLA TKL vuosikokous 19.3.1969. Läsnä 57 jäsentä; TKLA hall 19.11.1969 § 80/1969. Laina Emmaukselta 
25 000 mk.

236 TuKL vk:t 1962−1970; Paarma 1974, 124. Ihamuotila oli uskonnon ja historian opettaja ja aloitti Turun Tyttökoulun 
rehtorina 1959, Turun Martin seurakunnan kirkkoneuvoston jäsen 1956−59, Turun srk:ien kirkkovaltuuston jäsen 
1968−71.
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todennut 1950−60-lukujen miesten ja naisten hakeutuneen erityyppisiin yhdistyksiin, 
naiset olivat kiinnostuneempia uskonnollisista järjestöistä kuin miehet. Samoin naisten 
valitsemat yhdistykset harjoittivat miesten yhdistyksiä enemmän toimintansa hyväk-
si taloudellista toimintaa, kuten myyjäisiä. Samoin naisten suosimissa yhdistyksissä 
oltiin aktiivisempia ja toiminnallisesti monimuotoisempia kuin miesten suosimissa 
yhdistyksissä. Nämä yleiset ilmiöt osuvat hyvin myös Tampereen Kaupunkilähetyk-
seen.

Tampereen sosiaalilautakunnan yleisen osaston kuudesta luottamus hen ki lös tä oli 
vuosina 1962−1970 neljä miehiä ja kaksi naisia. Puheenjohtajat olivat aina miehiä. 
Naispaikoista toinen oli sosialidemokraateilla ja toinen SKDL:lla. Osaston lastensuo-
jelujaostossa oli kolme luottamushenkilöä ja heistä naisilla oli enem mis tö vuoteen 
1968 asti, jolloin osat vaihtuivat. Lastensuojelujohtaja oli nainen vuoteen 1966 asti. 
Kolmijäsenisessä nuorisonhuoltojaostossa oli naisenemmistö vuoteen 1964, mutta 
sitten toisin päin ja vuodesta 1969 ei ollut naisia enää. Helsingin kaupungin lasten-
suojelulautakunnassa oli seitsemän naista ja kaksi mies tä, mutta huoltolautakunnassa 
oli miesenemmistö 7−4. Lapsi ja Nuorison päätoimittaja Ahti Hailuoto peräsi tuohon 
aikaan etäisyyttä ennak ko asen tee seen, että lapsiin kohdistuva huoltotoiminta olisi en-
sisijaisesti naisten asia.

Seurakunnissa naisten osuus luottamushenkilöistä vaihteli alueellisesti. Tampereen 
Pyynikin seurakunnassa, jonka alueella Kaupunkilähetys suurelta osin toimi, oli koko 
hiippakunnan korkein naisedustus luottamuselimissä, 42 prosenttia. Härmälässä ja 
Tuomiokirkkoseurakunnissa osuus oli noin kolmannes, mutta maa seu dulla vähemmän, 
Somerniemellä ei ollut yhtään naista luottamushenkilönä vuosina 1962−1966.

Julkishallinnon ylempien ja johtavien toimihenkilöiden sukupuolijakauma ei 
muuttunut juurikaan 1960-luvun mittaan, naisia oli näissä tehtävissä vain reilun nel-
jänneksen verran miehiin verrattuna. 1960-luvun edetessä koulutetut naiset jatkoivat 
kasvavasti ammatissaan naimisiinmenon jälkeenkin. Sairaanhoitajien kohdalla nousu 
oli 58 %:sta (45) 76 %:een (60), suluissa kaikki Suomen 25−64-vuotiaat rouvat.

Suomen Lähetysseuran organisaatiossa naisten koulutustason noustua naisten 
mahdollisuudet esimies- ja johtotehtäviin paranivat 1960-luvulla. Tässä suomalainen 
lähetysorganisaatio erosi edukseen monista anglosaksisista lähetysjärjestöistä. Tosin 
samalla kun tiettyihin tehtäviin ryhdyttiin ottamaan naisia, ne tehtävät naisistuivat no-
peasti.

Kaupunkilähetys päätti yhdenmukaistaa henkilökuntansa palkkoja vuoden 1965 
alusta. Kaikille maksettiin vähintään valtionapujen pohjana olleiden A-palkkaluokki-
en yläpuolella olevaa lähintä K-palkkaluokkaa. Sivutoimiselle talonmiehelle annettiin 
liki 80 % palkankorotus. Yhdistyksen oli hyvä palkkavertailun ja avustusanomusten 

237 Haavio-Mannila 1968, 126−129, 135−138, 140−146, 193.
238 Treen k:gin kk:t 1962−1970 Sosiaalilautakunnan toimintakertomukset; Lapsi ja Nuoriso 2/1969, 40−41 ”Suojelusta 

olisi päästävä”.
239 Treen hpk vv. 1962−1966, 29−30.
240 Jallinoja 1983, 167−169, 186−187.
241 Helander 2001, 188−190.
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vuoksi olla helposti arvioitavissa. Palkat olivat siis myös hivenen paremmat kuin val-
tioavut edellyttivät.

Lastenhuollossa

Suomen Kirkon Sisälähetysseuran Kasvattajaopisto koulutti työntekijöitä muun muas-
sa lastenkotien johtajiksi ja työntekijöiksi. 1960-luvulla tutkittiin näiden sijoit tumista 
työelämään ja heidän kokemuksiaan. Useimmat heistä olivat lastenkotien palvelukses-
sa ja heillä oli yhteisiä huolenaiheita. Heitä yhdisti myös sukupuoli, he olivat kaikki 
naisia.

Vielä vuonna 1964 valtakunnallisessa lastensuojelukokouksessa sosiaaliministeri-
ön edustaja vastasi lastenkotien johtajien vaatimuksiin pyhäpäivien erityiskorvauksiin 
toteamalla, että lastenkotityö on kutsumustyötä, ilman kutsumusta ei työssä voi onnis-
tua. Hänen mielestään olisi ihanteellista, jos laitoksissa oltaisiin kuin kotona, lomia 
nauttimatta. Lastenkotien johtajat vastasivat tähän, että heidät on hiljennetty sanalla 
”kutsumus”. Sitäkin tarvittiin viimeksi mainittujen mielestä, mutta kerrottiin monen 
johtajan siirtyneen ennenaikaiselle eläkkeelle kulutettuaan itsensä loppuun. Tämä ei 
ollut tarkoituksenmukaista.

Isähahmon saamisesta lastenkotien elinpiiriin tuli 1960-luvun puolivälissä puheen-
aihe. Silloinen Kotkan lastensuojelujohtaja Alli Lahtinen sivalsi aiheesta vahvan su-
kupuolijakoisesti: 

Tuskin on realistista odottaa, että sivutoimisen talonmiehen tai askarteluohjaajan avulla saa-
daan lastenkodin lapsille välitetyksi se kuva miehestä luomakunnan kruununa, jota toivotaan 
--- nykyisellä tasolla miehillä tuskin on edellytyksiä hoitaa niin vaativaa, monivivahteista ja 
sekä älyllisesti että tunne-elämältään vaativaa tehtävää kuin lastenkodin kasvatustyö.

Avioituminen johti useimmilla siihen, että työtä piti vaihtaa. Lastenkodeilla ei ollut 
yleensä tarjota perheasuntoa työntekijöilleen. Vain neljä prosenttia pystyi asumaan 
per heineen laitoksessa. Kaupunkilähetyksessäkin henkilökunta alkoi ky sellä nyky-
ajan etuuksista, kuten yövaruillaanolomaksusta. Lastenkodissa todettiin yö va ruil-
laanolojärjestelyiden vaativan laitokseen asumaan johtajan lisäksi yhden am mat-
tipätevän lastenhoitajan. Tampereen kaupunki oli tyly työnantaja pienten lasten äideille. 
Yleisen osaston pöytäkirjoissa on useita esimerkkejä siitä, kuinka lyhyen äitiysloman 
jatkoksi ei myönnetty lastenkodin työntekijälle palkatonta vir ka  vapaata edes pariksi 
kuukaudeksi. Nuorisonhuollon esimies sen sijaan sai ki vut to masti palkatonta virkava-
paata kesäloman jatkamiseksi.

242 TKLA TKL jtk 10.12.1964 § 81 ja § 85.
243 Suometsä 1966; Huhta 2005, 31.
244 Lapsi ja Nuoriso 8/1964, 237−239.
245 Lapsi ja Nuoriso 8/1965, 230−233 Puheenvuoroja Turun lastensuojelukokouksen paneelikeskustelusta.
246 TaKA Sosla Ca I:29 Yl osasto 14.6.1967 § 244; TaKA Sosla CaI:30 Yl osasto 10.8.1967 § 283; TaKA Sosla Ca I:31 

Yl osasto 24.4.1968 § 130; TKLA TKL Lastenkodin jtk 9.10.1963 § 5. Johtokunta päätti tutkia maksun yleiset perus-
teet; TKLA TKL Lastenkodin jtk 2.12.1964 § 7; Suometsä 1966, 20, 30−31, 39−41.
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Ammatillistuminen eteni kaikissa laitosten tehtävissä. Kun neiti Vainionpää jäi 
eläkkeelle Kaupunkilähetyksen lastenkodin keittiöltä vuonna 1963, seuraaja mai nittiin 
talouskoulun käyneeksi. Hänen kuvattiin tarttuneen tehtäviinsä ”heti reip paasti, itse-
näisesti ja suunnitelmallisesti”. Kesäsiirtolaan palkattiin yksi hum. kand., kolme teo-
logian ylioppilasta sekä lastenhoitoon ja leikkitoimintaan harjaantuneita keski koulun 
käyneitä tyttöjä sekä keittiöön talouskoulun käyneitä henkilöitä. Työtekijöissä paino 
oli siirtymässä tukitoimista kasvatukseen. Kaksi laitosapulaisen tointa lakkautettiin ja 
tilalle perustettiin lastenhoitajan toimi. Lastenkodin diako nis sa-johtaja oli hakeutunut 
Kasvattajaopiston järjestämään psykologis-psykiatris-pe dagogiseen täydennyskoulu-
tukseen syksyllä 1963.

Kun lastenkodin johtokunta antoi diakonissa-johtajalle muistutuksen huo nos ta 
työstä, hän otti yhteyttä Helsingin Diakonissalaitokseen, Suomen Kirkon Sisar liit-
toon ja Sosi aalikasvattajat ry:een, joiden jäsen hän oli. Hän kertoi saa neen sa sosi aa-
li mi nis teriöstä ohjeen siirtyä jonnekin muuhun virkaan, jonka minis teriö oli hänelle 
osoit tamassa. Lisäksi Tampereen lastensuojelutyönjohtaja Kaa rina Rantanen ja lasten-
suojelutarkastaja Meri Hämäläinen sekä Hämeen läänin sosiaalihuollon piiri tarkastaja 
Eeva Salo puuttuivat tapaukseen.

Kun lastenkodin johtajaksi tuli diakonissan jälkeen sosiaalikasvattaja, siirryttiin 
eteenpäin kristillissosiaalisen työn sekularisoitumisessa. Vaikka Kasvattajaopisto oli-
kin Suomen Kirkon Sisälähetysseuran ylläpitämä, opinnot ja valmistuneiden ammatil-
linen identiteetti oli yhteiskunnalliseen palvelukseen orientoitunut.

Tosin tamperelainen lastenhoitaja Anneli Salonen arvosteli vuonna 1970 Lap-
si ja Nuoriso -lehdessä raskaasti sitä, että lastenkotien johtaja- ja hoitajakoulutus on 
pääasiassa kristillisen järjestön käsissä. Hän väitti opiston ottavan vain ”kristillisen 
elämänkasvatuksen omaavia nuoria naisia”. Tämä johti hänen mukaansa siihen, että 
uskonnollinen kasvatussuuntaus jatkui lastenkodeissa. Samalla hän arvosteli kutsu-
mustyö-ajattelua. Salonen piti kuitenkin pyhäkoulua ja iltarukousta terveinä uskonnol-
lisuuden ilmeneminä lastenkodeissa. Päätavoitteenaan hän näki uskontokasvatuksen 
olevan objektiivisen tiedon antamisen normien ja tra ditioiden sijaan. Aiheesta sukeutui 
keskustelua, sillä kirjoituksessa oli provo soi via asiavirheitä.

Kaupunkilähetyksen lastenkodin henkilökunta oli verraten hyvin koulutettua ja 
ammattitaitoa oli kohotettu täydennyskoulutuksilla. 1970-luvun alussa oli valtakun-
nallisesti havahduttu kouluikäisiin kohdistetun pedagogisen koulutuksen puutteeseen 
lastenkotien henkilökunnissa ja heidän peruskoulutuksessaan. Siirryttyään Kaupun-

247 TKLA TKL Lastenkodin jtk 9.10.1963 § 2. Siivousta ostettiin jatkossa tuntitöinä; TKLA TKL Lastenkodin jtk 
3.9.1963 § 3 ja § 6.

248 TKLA TKL Lastenkodin jtk 5.12.1963 § 2.
249 TKLA TKL Lastenkodin jtk 4.9.1964 § 7.
250 Lapsi ja Nuoriso 1/1970 Uskonnollinen kasvatus lastenkodissa. Kirjoituksen esimerkit kristil li ses tä kasvatuksesta 

olivat niin erikoisia, että toimitus oli lisännyt huomion, että toimitus uskoo, ettei suurimmassa osassa lastenkoteja 
toteuteta kristillis-siveellistä kasvatusta niin ahtaasti kuin kir joittaja esitteli; Lapsi ja Nuoriso 3/1970. Kasvattajaopis-
ton johtajatar Martta Anttonen vastasi asiallisesti, mutta napakasti Anneli Salosen kirjoitukseen. Samassa numerossa 
oli myös sosi aa li kasvattaja Aune Kirjalaisen vastine, jossa oikaistiin mm. elämänkatsomusvaatimuksen kuuluvan vain 
seurakuntasisar-linjan vaatimuksiin.
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kilähetyksen palveluksesta kaupungin palvelukseen Lauri Rauhala sai kokea, että kau-
pungin luottamushenkilöt ja esimiehet vahtivat laitoksen toimintaa ja työntekijöitä 
tiukemmin kuin yhdistyksessä, eikä ammattitaidon ylläpitämistä pidetty yhtä tärkeä-
nä.

Kaupunkilähetys rekrytoi työntekijöitä monella strategialla. Kun haettiin lasten-
kodin johtajaa, laitettiin ilmoitus porvarilliseen Aamulehteen, sosiali demo kraattiseen 
Kansan Lehteen ja kirkolliseen Kotimaahan. Kun samanaikaisesti haettiin ammattiop-
pilaskodin johtajaa, ilmoitus laitettiin Aamulehden ja Kansan Lehden lisäksi sosiaa-
lialan ammattilehteen Huoltajaan, eikä suinkaan Kotimaa-leh teen. Ilmeisesti lasten-
kodin johtajaksi oli toivottu joko diakonissaa tai muuten kirkollisesti orientoitunutta 
henkilöä, mutta poikien ammattioppilaskotiin haettiin selkeästi sosiaalityön ammatti-
laista, ehkäpä porvaria tai sosialidemokraattia. Kun yhdistys valitsi lastenkodin johta-
jaa vuonna 1970, hallitus korosti valinta pe rus teissa sekä ammattitaitoa ja koulutusta 
kyseiseen tehtävään että kodin joh tajalta vaadittavaa kristillistä elämänkatsomusta. 
Valinta osui kansa kou lun opet taja Eeva Mäki-Puntoon. Hän lähti vuoden kuluttua ja 
seuraajaksi saatiin alalla varsin poikkeuksellisesti mies, HuK Seppo Rintamäki.

Yhteiskunnallisen Korkeakoulun siirtyminen Tampereelle 1960-luvun alussa hyö-
dytti niin kaupungin omaa sosiaalityötä kuin myös järjestöjen. Siirtoa kovasti ajaneet 
tamperelaispoliitikot ja -virkamiehet olivat arvelleet näin käyvänkin.  Kor keakoulun 
harjoittelut suoritettiin luonnollisesti Tampereen eri laitoksissa ja toimis toissa. Samoin 
lastentarhaseminaari ja sairaanhoidon oppilaitokset järjestivät harjoitteluitaan vastaa-
vissa paikoissa. Näin syntyi verkostoja, jotka auttoivat rekrytoinneissa.  

Kaupunkilähetyksen työnantajapolitiikka oli työntekijöitään kohtaan monin kohdin 
työntekijäystävällistä ja varmaan myös viisasta alan kärsiessä työntekijäpulasta. Vuon-
na 1963 ryhdyttiin myöntämään kaikissa yhdistyksen laitoksissa pidempi vuosiloma 
kuin mitä laki edellytti. Lastenkodin johtajalle järjestettiin varsinaisen loman lisäksi 
ylimääräisiä lomajaksoja. Lastenkodin lastenhoitajalle myönnettiin vuonna 1965 täysi 
palkka 70 päivältä äitiyslomaa. Tämä oli jo lähellä SAK:n tavoittelemaa 12 viikon äi-
tiyslomaa, joka tuli lakiin vasta viisi vuotta myöhemmin. Laki edellytti vuodesta 1964 
alkaen vain 52 päivän äitiys lomaa äitiyspäivärahalla. Kaupunkilähetys myönsi myös 
äitiysloman jatkoksi palkatonta lomaa. Kaupunki kohteli lastenhoitajiaan tylymmin. 

251 TaKA Sosla Ca2:10 Yl osasto nuorisohj 26.4.1968 § 177. Rauhalan suunnitelmia Lapin-retkestä tarkasteltiin epäluu-
loisesti olettaen niiden olevan silkkaa lomaa henkilökunnalle; TaKA Sosla Ca2:10 Yl osasto nuorisohj15.8.1968 § 
289. Jaosto oli määrännyt Rauhalan esitystä vähemmän henkilökuntaa nuorten Lapin-retkelle ja valvonnan vähyyden 
vuoksi tapahtui rikoksia; TaKA Sosla Ca2:10 Yl osasto nuorisohj 15.11.1968 § 452. Rauhalaa ei päästetty koulukotien 
ja vastaanottokotien johtajien neuvottelupäiville 1968, vaikka hän oli käynyt niissä TKL:n palveluksessa ja 1966 sekä 
1967. Rauhala katsoi päivät ammatillisesti hyvin tärkeäksi; TaKA Sosla Ca2:11 Yl osasto nuorisohj 19.5.1970 § 187. 
Jaosto muutti Rauhalan ja poikien valmiita retkisuunnitelmia huomattavasti; TaKA Sosla Ca2:11 Yl osasto nuorisohj 
2.11.1970 § 367. Ei saisi tehdä retkeä hiihtokeskuksiin, vaan mennä katsomaan hiihtokilpailuja Tampereella, Lappiin 
saisi mennä vain kesällä; TaKA Sosla Ca1:45 Yl osasto 17.3.1976 § 118. Rauhala jätti virkansa ja seuraajakin lähti 
melko pian; Hailuoto 1970, 188−189, 210−213.

252 TKLA TKL jtk 4.9.1964 § 52 ja § 54; TKLA TKL hall 26.8.1970 § 64; TKLA TKL hall 26.8.1971 § 58−59; Raimo 
Sinkkosen haastattelu 17.4.2007. Rintamäki antoi itsestään tasapainoisen ja rauhallisen vaikutelman. Hän menestyi 
hyvin tehtävässään ja oli pitkään haettu isähahmo.

253 Treen k:gin kk 1962 Sosiaalilautakunnan yleisen osaston toimintakertomus 1962, 11; Thor-Björn Bredenbergin 
haastattelu 29.12.2008; Marjatta Kontuniemen haastattelu 16.12.2008; Asko Matikaisen haastattelu 19.4.2010; Kari 
Alanärän haastattelu 20.4.2010; Rasila 1973, 176−191, 207, 218−219, 222; Kaarninen 2010, 20−27.
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Palkatonta virkavapaata ei myönnetty lakisääteisen minimin päälle, vaan työntekijät 
joutuivat irtisanoutumaan töistään, sillä varsinkin imeväiselle oli erittäin vaikea saada 
hoitopaikkaa. Hyvästä työnantajapolitiikasta kertoi myös se, että esimerkiksi Työko-
dissa maksettiin korkeampia palkkoja kuin mihin saatiin valtionapua. Kun Työkodin 
ohjaaja Matti Leino halusi hankkia vajaamielishoitajan tutkinnon, Kaupunkilähetys 
myönsi virkavapaan ja vielä koko ajalle opintotukea.  

Tampereen kaupungin tuella ja sosiaalihuollon piiritarkastaja Eeva Salon myötä-
vaikutuksella Mannerheimin Lastensuojeluliitto perusti paikkakunnalle kodin-
hoitajaopiston vuonna 1965. Kodinhoitajaopisto lähetti lastenkotiin opis kelijoita 
tekemään harjoittelujaksojaan. Lastenkodin henkilökunnan tulevan rek rytoinnin ja 
työvoiman jaksamisen kannalta tämä oli hyväksi Kaupunki lähe tyk selle.

 Kaupunkilähetys oli yrittänyt olla viisas työnantaja, sillä kun Poikakodin ohjaaja 
perheellistyi, tämän johdosta Poikakodin paikkalukua pienennettiin kahdella ja siten 
ohjaajan asunto saatiin muutettua kaksioksi. Lauri Rauhala vaimoineen ja läheisten työ-
tovereittensa kanssa siirtyi kuitenkin myöhemmin kaupungin Rauhaniemen vastaan-
ottokodin henkilökunnaksi. Rauhala vaati siirtymisensä ehtoina valita itse mieleisensä 
henkilökunnan eli Poikakodin työntekijät uuteen työpaikkaansa. Samoin hän neuvotte-
li hyvät palkat jokaiselle. Kaupunkilähetyksen Poikakodissa ja ammattioppilaskodissa 
alkoi Rauhaloiden jälkeen voimakas henkilökunnan vaihtuvuus. Jo Lauri Rauhala oli 
esittänyt useita palkankorotustoiveita Pohjanpirkalle. Syitä oli monia, mutta työvoi maa 
palkattaessa oli kuitenkin saatavissa jonkin verran alan ammatti kou lu tuk sen saa neita, 
laitoshuollon linjalta valmistuneita sosiaalihuoltajia. Tosin esimerkik si Kari Alanärä 
oli val mis tunut avohuollon linjalta. Hän oli tehnyt tutkintoonsa kuuluvan lopputyön 
vanhusten yksityiskotihoidosta. Kaupunkilähetyksessä arveltiin, että koska johtajan 
asunto ja toimisto olivat samassa 9,5 m2 huoneessa, saattoivat ammattioppilaskodin 
johtajat hakeutua avarampiin oloihin.

Yli puolet lastenkotien johtajista joutui asumaan 25 m2 tai pienemmässä virka-
asunnossa ja 77 prosenttia muussa asemassa lastenkodeissa olleista Kasvattajaopiston 
käyneistä joutui asumaan vastaavissa oloissa. Jälkimmäisistä 40 %:ia joutui asumaan 
alle 15 m2 asun nossa. Heitä häiritsi myös riittämätön palkkaus, oman rauhan puut-
tuminen, liian vähäinen henkilökunta ja riittämätön asiantuntijuus työn vaativuuteen 

254 TaKA Sosla Ca 1:36 Yl osasto 22.1.1971 § 15. Palkaton äitiysloman jatkoanomus hylättiin, koska kaikilla naispuolei-
silla työntekijöillä oli sama ongelma eli hoitopaikan puute; TKLA TKL jtk 8.3.1963 § 11. Vanhainkodin henkilökunta 
oli saanut tämän edun jo vuonna 1960. Tämä oli voimassa myös Tampereen kaupungin virkasäännössä § 35; TKLA 
TKL jtk 2.11.1964 § 63. Leino velvoitettiin pysymään valmistuttuaan ainakin 2 vuotta Työkodin palveluksessa; 
TKLA TKL Lastenkodin jtk 6.10.1965 § 4. Äitiyspäiväraha maksettiin TKL:lle; Bergholm 2007, 13−14.

255 TKLA TKL Lastenkodin jtk 24.8.1966 § 25; TKLA TKL Lastenkodin jtk 31.10.1966 § 31. Lastenkodin osuudet 
harjoittelujaksoista olivat aluksi kuukauden mittaisia; Kaarninen 2010, 22−27. Tampereen lastensuojelujohtaja Kaa-
rina Rantanen oli tehnyt aloitteen opiston perustamisesta. Opisto muutti pian kaupungin sosiaaliviraston yhteyteen 
Satamakadulle.

256 TaKA Sosla Ca I:27 Yl osasto 8.6.1966 § 244; TaKA Sosla Ca I:28 Yl osasto 21.12.1966 § 469, § 470 ja § 471 
Rauhala esitti väliaikaiset työntekijät; TaKA Sosla Ca I:29 Yl osasto 11.1.1967 § 17. Kaupunginhallituksen luvalla 
Rauhaniemen virat saatiin täyttää Rauhalan esityksen mukaisesti julistamatta niitä haettaviksi; TaKA Sosla Ca I:29 
Yl osasto 10.2.1967 § 46; TKLA TKL jtk 9.2.1967 § 3. Poikakodissa työskenteli sosiaalityöntekijänä loppuvuonna 
1966 diakoni Anna-Maija Sieppi, joka oli luullut työn olevan vain julistamista ja sielunhoitoa. Koska työhön kuului 
monia käytännön töitä, hän irtisanoutui nopeasti; TKLA TKL Päiväkirja 1/1 1963 merkintä 19.4.1963; TKL vk 1965; 
Alanärä 1966.
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nähden. Rauhaniemen vastaanottokodin ohjaaja Aimo Uotila, joka oli jo Kaupunkilä-
hetyksen Poikakodissa perheellistyessään saanut asunnokseen kaksion, muutti vuonna 
1968 pois vastaanottokodissa käytössään olleesta yksiöstä ja Rauhalan asuntoon yh-
distettiin Uotilan entinen yksiö. Asuntojärjestelyt olivat yksi keino hyvitellä työnteki-
jää hankalasta työstä. Jouko Sihvon väitöskirjassa diakonissojen ammatillistumisesta 
todettiin, että mukava asunto sai myös 1960-luvun diakonissan pysymään virassaan 
paremmin. Tultaessa 1970-luvulle lastenkotien henkilökunnan asumisvelvollisuus 
työpaikoillaan oli kovan julkisen kritiikin kohteena.  

Vielä 1960-luvulla lastenkotien johtajien palkat Tampereella olivat lähtien Lauri 
Rauhalan henkilökohtaisilla lisillä pl 22:sta tavallisten lastenkotien johtajien pl 17:een 
ja sosiaalityöntekijöiden pl 15:een. Tuolloin lastentarhojen johtajaopettajat saivat pl 15 
ja lastenseimien johtajat pl 13:a. Vuodelle 1970 uusien lastenkotien johtajien palkaksi 
määrättiin pl 20, mikä oli kolmen palkka luokan korotus. Yhtenä perusteluna oli lapsi-
aineksen vaikeutumisen mukanaan tuoma työn vaativuuden lisääntyminen.

Kaupunkilähetys maksoi lastentarhanopettajille samaa palkkaa kuin kaupunki. Tä-
män palkan päälle heillä oli etuja, joita ei ollut kaupungin lastentarhanopettajilla. Näitä 
olivat ilmainen ateriaetu, jopa kuukauden pidempi kesäloma sekä 30 tuntia lyhyempi 
kuukausittainen työaika.

Kuriositeettina sukupuolirooliodotuksista mainittakoon, että ammatti oppilas kodin 
viimeiseksi jääneeksi johtajaksi tuli nainen. Hän oli tullut ensin hoitamaan Poika kodin 
lopettamisen ja sitten siirtyi ammattioppilaskodin johtajaksi. Yhdis tyksen johtokunta 
katsoi tämän naisen saaneen pojat nopeasti järjestykseen. Edellinen johtaja oli irtisa-
nottu kodissa ilmenneiden kurittomuuksien vuoksi. Aiemmin 1960-luvun alkupuolel-
la kodissa oli ollut ohjaajana naimisissa ollut sosiaalihuoltaja, jolla oli myös lapsia. 
Tätä uutta, nuorta naispuolista johtajaa huomautettiin 1960-luvun lopulla siitä, että 
hän oli mennyt kesäkodilla bikineissä uimaan ohjattaviensa murrosikäisten poikien 
kanssa.

Kehitysvammatyössä

Työkodissa tuotettiin tavaroita, joten siellä oli miehiä töissä, työnjohdossa ja johtokun-
nassa. Siellä oli myös naispuolisia ohjattavia ja heitä ohjasi Työkodin emäntä. Hän siis 
huolehti sekä ruuasta että naisten työn ohjaamisesta. Hänen palkkansa oli pienempi 
kuin kenenkään miespuolisen ohjaajan, vaikka tehtävä vaati useammanlaisia työsuori-
tuksia päivän mittaan. Työkodin johtokunta oli huomannut tämän tasa-arvo-ongelman 
ja korotti hänen palkkaansa. Tässä törmättiin valtiojohtoiseen naisten sortoon, sillä 

257 TaKA Sosla Ca1:31 Yl osasto 24.4.1968 § 130; Suometsä 1966, 21−23; Sihvo 1969, 115−116; Klemola 1971, 133; 
Jokinen 1971, 340−343.

258 Treen kgin kk 1969 kav 24.9.1969 N:o 18.
259 TKLA TKL hall 15.2.1972 § 10/72.
260 TKLA TKL hall 11.10.1967 § 97 ja § 98; TKLA TKL hall 8.12.1967 § 116; TKLA TKL hall 3.4.1968 § 21, 32; TKLA 

TKL hall 27.4.1968 § 65, 75; TKLA TKL hall 19.11.1969 § 81/1969; Mirja Nymanin haastattelu 16.5.2007; Kari 
Alanärän puhelinhaastattelu 20.4.2010. Alanärällä ja Kaupunkilähetyksen johtokunnalla oli eri näkemys kurinpidon 
mielekkäästä määrästä.
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valtioapua ei ollut hyväksytty hänen palkkaansa kuin pl 6 mukaan, vaikka hänelle 
maksettiin pl 7, joka sekin oli vähemmän kuin miesohjaajalle. Kun palkka korotettiin 
samaksi kuin mies puoleisella ohjaajalla, jäi Kaupunkilähetys vajaaksi kahden palkka-
luokan verran valtionapua. Tämän erotuksen yhdistys maksoi muista kuin Työkodin 
tuloista. Kaupunkilähetyksellä oli 1960-luvulla suurempi halu tasa-arvoiseen palkka-
politiikkaan kuin julkisella vallalla. SAK ei vaatinut vielä 1960-luvun alkupuolella 
välitöntä samanpalkkaisuutta.    

Epäsuhta näyttäytyi vielä suurempana uusissa tiloissa, sillä kolmella miehellä oli 
yhteensä 21 ohjattavaa ja yhdellä naisella 16 ohjattavaa. Mainittu emäntä sai kohta 
naisohjattavien määrän kohottua työtoverin. Tehtävään haettiin kotiteollisuuskoulun 
tai talouskoulun käynyttä tyttöä. Marja Kaskela oli käynyt molemmat ja sai paikan. 
Hän koki itsensä tasavertaiseksi miesohjaajien kanssa ja työasioista puhuttiin yhdes-
sä. Kaskela sai vaikuttaa omaan työhönsä, kehittää sitä ja kouluttaa itseään eteenpäin 
vajaamielishoitajaksi. Ohjaaja-emäntä oli Kaskelan mielestä sijoittanut itse itsensä 
erilleen miestyöntekijöistä, sillä hän oli kertonut tulokkaalle, että tämä oli miesten 
maailma ja hän oli keittiön puolella. Saatuaan naispuolisen työtoverin hänkin rohkais-
tui työyhteisön jäsenenä. Toiminnanjohtaja Sinkkonen oli ohjeistanut Kaskelaa, ettei 
kaikesta pienestä lisätyöstä kannattanut tehdä mitään numeroa. Ohjaajat saattoivat jou-
tua viettämään viikonlopun Työkodin retkellä kesäsiirtolan tiloihin tai jossain muualla 
päin Suomea. Näin tehdyt työtunnit tasattiin vuoden mittaan, mutta ylityökorvauksia 
ei maksettu vielä 1960-luvulla. Työkodilla tosin maksettiin jo harjoitteluvaiheessa sel-
keästi parempaa palkkaa kuin esimerkiksi kudonnanohjaajalle tuohon aikaan Pirkan-
maan Kotityössä. Kaskelan palkka nousi pätevöitymisen mukana muutamassa vuodes-
sa seitsemän palkkaluokkaa.

Vajaamielishoitajatutkinnon suorittaneille maksettiin yleisesti valtion A 11 palk-
kaa. Työkodin johtokunta katsoi, että Työkodissa ohjaaminen oli huo mat tavasti vaati-
vampaa kuin laitoksissa hoitaminen, että oli syytä maksaa aina kin yksi palkkaluokka 
enemmän. Koska johtokunnassa oli useita teollisuuden pal ve luk sessa olleita henki-
löitä, oli heidän helppo verrata palkkoja vastaavan kal taisiin tehtäviin teollisuuden 
piirissä. Näin päädyttiin pitämään tutkinnon suorit taneiden palkka parempana kuin 
laitoksissa.

1970-luvun alussa Kaupunkilähetyskin otti valtion ohjauspolitiikan sikäli tarkem-
min huomioon, ettei ollut edellisen vuosikymmenen tapaan intoa maksaa korkeampia 
palkkaluokkia kuin mihin sai valtionavun. Hoiva-alalla palkat olivat nousussa ja Työ-
kodin ohjaajan palkka korotettiin A15 palkkaluokkaan valtion avun salliessa tämän.

Kehittyvät, yleiset työoloja säätelevät normit johtivat Työkodissa siihen, että ohjat-
tavia ei enää voinut käyttää tilojen siivoukseen. Työkodin lääkäri oli puut tunut heikko-

261 TKLA Työkodin jtk 27.9.1963 § 9; TKLA Työkodin jtk 26.3.1965 § 3.
262 TKLA Työkodin jtk 21.4.1967 § 5; TKLA Työkodin jtk 31.10.1968 § 5; TKLA Työkodin jtk 22.5.1969 § 4; TKLA 

TKL hall 19.11.1969 § 74/1969; TKLA TKL 21.11.1971 § 81; Marja Kaskela-Nuotion puhelinhaastattelu 1.3.2011.
263 TKLA Työkodin jtk 11.3.1966 § 5; TKLA Työkodin jtk 21.11.1967 § 4.
264 TKLA TKL hall 15.2.1972 § 10/72.
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tasoiseen siivoukseen ja näin Työkoti palkkasi osa-aikaisen am mat ti  tai  toi sen siivoojan 
tähän tehtävään.  

Työkodin henkilökunta osallistui halukkaasti erilaisiin koulutustilaisuuksiin ja he 
kaikki olisivat lähteneet Pohjoismaiseen vajaamieliskongressiin Tukholmaan elokuus-
sa 1967. Matka osoittautui niin kalliiksi, että sen sijaan koko henkilökunta lähti Vaa-
saan opintopäiville. Työkoti oli kiinni näiden aikana. Tämänkaltainen yhteinen opinto-
matka lisäsi varmasti työyhteisön yhteenkuuluvuutta ja vahvisti ammatti-identiteettiä. 
Kaupunkilähetys maksoi kullekin Kehitys vam ma lii ton suosituksen mukaisen matka-
avus tuk sen.

Työkodin työnohjaaja Marja Kaskela, joka oli aiemmin kouluttautunut vajaa-
mielishoitajaksi, haki 1970-luvun alussa yhdeksän kuukauden mittaiseen toiminnal-
listen osastojen esimieskoulutukseen. Samaan aikaan miesohjaaja osallistui 
vajaa mie lishoitajien viikon mittaiselle jatkokurssille. Kun he saavuttivat vaaditut am-
mattipätevyydet, sosiaalihallitus merkitsi heidät asianmukaiseen luetteloon pätevistä 
ohjaajista. Jatkuva kouluttautuminen oli tärkeää kehittyvällä alalla. Tam pe re tuntui 
olevan keskeinen paikka kehitysvammatyön kehittämisessä, sillä Poh jois mainen kehi-
tysvammakongressi pidettiin siellä vuonna 1971.

Työkodin johtokunnassa oli pitkään yksi naisjäsen, laitoksen lääkäri. Hän teki sitä 
vapaaehtoistyönään ja kun hän siirtyi kokopäivätyöhön, piti Kaupunkilähe tys jättää. 
Kun lääkäriksi vaihtui mies, ei johtokuntaan valittu naisia. Työkoti edusti tavaratuo-
tantoa, joka on nähty miehiseksi vallankäytön alaksi. Se, että siellä oli myös naisten 
tekemää työtä, ei näyttäytynyt johtokunnan ko koon panossa, jossa oli pääasiassa teol-
lisuuden yhteyshenkilöitä. Kehitys vam ma-alan ammatillisuutta edusti puheenjohtaja 
Kartila ja lääkäri, sillä psyko logi Bre den berg oli jäänyt pois jo aiemmin 1960-luvul-
la.

Rongankodin johtokunnassa oli miehiä ja naisia suurin piirtein saman verran. Tämä 
työmuoto edustikin perinteistä kodin piiriä, ja siksi oli sanattoman sukupuolisopimuk-
sen mukaista, että naiset saivat käyttää valtaakin. Koska puheenjohtaja oli mies, voisi 
helposti nähdä hänet korkeinta valtaa käyttävänä sukupuoli roolinsa toteuttajana. Työ 
oli kuitenkin niin korkeasti ammattityötä, ettei maallikolla ollut samanlaista merkitys-
tä suunnittelussa kuin ammattilaisilla. Rongankotia johti Mirja Nyman, jonka tehtävä-
nä oli siis toimia ensimmäisenä johtajana Suomen ensimmäisessä varsinaisessa tuetun 
asumisen yksikössä, jolla oli myös enenevä määrä satelliitteina toimivia tukiasun-
toja. Yksi johtokunnan naisjäsen oli kaupungin kehitysvammahuoltaja, joka esitteli 
Rongankotia koskevat asiat kaupungin sosiaalihallinnossa. Hän näki Kaupunkilähe-
tyksen tekevän jatkuvaa ja laadukasta kehitystyötä Rongankodissa ja siksi puolsi sen 
pysymistä yhdistyksen hallinnassa.

265 TKLA Työkodin jtk 31.10.1968 § 7.
266 TKLA Työkodin jtk 21.4.1967 § 7; TKLA Työkodin jtk 26.9.1967 § 3.
267 TKLA Työkodin jtk 8.56.1971 § 5, § 6 ja § 8; TKLA Työkodin jtk 4.10.1972 § 8.
268 TKLA Työkodin jtk 4.10.1972 § 4; TKL vk:t 1939−1985.
269 TKL vk:t 1970−1973; Mirja Nymanin haastattelu 16.5.2007; Kontuniemen haastattelu 16.12.2008; Henriksson 1998, 

186−187; Nätkin 2002, 192.
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Vanhainkodeissa

Vanhainkodeissa tehtävä työ oli ollut alusta asti naisten käsissä, johtoa myöten. Asuk-
kaatkin olivat naisia, mutta miehiä alkoi ilmaantua 1950–60-luvuilla vanhain kotien 
asukkaiksi. Tähän asti oli helppo järjestää pesu- ja muut tilat yhdelle suku puolelle. 
Kunnalliskotien johtajina oli tosin myös miehiä. Näissä laitoksissa oli vanhan hol-
houskulttuurin perinteitä ja tämän kulttuurin johdossa oli ollut miehiä. Ruotsissa oli 
havaittavissa sama ilmiö, varsinaiset vanhainkodit olivat naisten reviiriä. Vanhainko-
tien johtajien kursseille ei ilmaantunut yhtään miestä vuosina 1915−1965. Sukupuoli-
nen segregaatio kulki holhouksen ja hoivan rajaviivaa.

Tältä pohjalta on helppo ymmärtää, että Vanhustyön keskusliiton johto kunnassa oli 
1960-luvulla vain yksi mies, apulaiskaupunginjohtaja Eino Waronen. Muut jäsenet oli-
vat hyvinkin varttuneita ja elämässään kannuksia hankkineita naisia, jotka olivat luot-
sanneet yhdistystä lähes alusta asti eli vuodesta 1949. Kun keskusliiton vuonna 1961 
valittu toiminnanjohtaja, 74-vuotias rovasti Verneri Louhi vuori ryhtyi pian yhdistä-
mään yksityisten vanhainkotien kenttää, liiton jäsenmäärä nelinkertaistui 1960-luvulla 
ja siitä tuli merkittävä tekijä, etujärjestö ja tukija vanhainkotitoiminnassa.

Kristillisissä järjestöissä vanhainkodin johtaja oli usein diakonissa. Tähän oli mon-
ta hyvää syytä. Ensinnäkin diakonissalla oli valmiudet sairaanhoidollisiin teh täviin, 
toiseksi heillä oli kokemusta vanhusten kanssa työskentelemisestä entuudes taan. Var-
haisin tällainen lienee ollut Viipurin Diakonissalaitoksen vuonna 1875 perustama van-
hainkoti. Helsingin Diakonissalaitoksella oli omaa ikääntyneille diakonissoille tarkoi-
tettua vanhainkotitoimintaa, jossa käytiin harjoittelu aikana työs kentelemässä. Oman 
rakennuksen valmistuttua sinne ryhdyttiin ottamaan myös muita vanhuksia.

Samoin Suomen Kirkon Sisälähetysseura (SKS), joka koulutti lastenkotien johta-
jia, diakonissoja ja muita hoitajia, oli perustanut vanhainkodin diakonissoille ja hen-
kilökunnalleen vuonna 1926. Emälaitosjärjestelmään kuuluneilla diako nissa laitoksilla 
oli velvollisuus huolehtia ikääntyneistä diakonissoistaan, mutta tähän järjestelmään 
kuulumaton SKS:n diakonissalaitos perusti vanhain kodin oma ehtoisesti. Tampereen 
Naisyhdistys oli perustanut vanhainkodin pal veli jat ta ril le 1928. Nämä vanhainkodit 
olivat tarkoitetut naiserityisissä amma teissa elämän työnsä tehneille.

Vanhainkodit saivat ennen 1960-luvun puoltaväliä vain harkinnanvaraisen suu-
ruisia valtion  apuja, joten niiden talous oli epävakaalla pohjalla. Vanhusten huolto 
oli lain mu kaan ensisijaisesti heidän lastensa vastuulla pitkälle vielä 1960−luvulla. 
Muuttoliike ja elinkeinorakenteen muutos jouduttivat näiden huolto  mahdol li suuk sien 

270 Laitinen 1971, 42; Trydegård 2000a. Miesten puute saattoi olla myös siinä, etteivät kursseille hakeneet miehet tulleet 
hyväksytyiksi koulutukseen, Trydegård ilmaisee asian hieman epäselvästi.

271 Pitkänen 1999, 24, 37, 40, 63−68. Johtokunta oli 1950-luvulla ehkä Suomen mainittavin korkeasti koulutettujen ja 
menestyneiden naisten yhteisö.

272 Kansanaho 1967, 152, 187, 193, 205−206. Tosin aluksi Diakonissalaitoksen säännöt estivät vanhainkotitoiminnan 
ulkopuolisten hyväksi; Erkamo 1969, 69.

273 Kansanaho 1964, 279−280; Jaakkola 1990, 43−44.
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häviämistä. Erityisesti naisten siirtyminen kaupunkeihin ja työelämään vähen si heidän 
tekemäänsä palkatonta vanhustyötä. Suomi seurasi tässä ulko maiden mallia. Lisäksi 
Suomessa kaupunkilaiskotiäitimalli jäi muita Pohjoismaita lyhyemmäksi ja muutenkin 
vähäisemmäksi kuin muissa Pohjois maissa.  

Kunnalliskodit rahoitettiin kunnan verovaroilla, joten niissä työntekijän palk kaus 
oli taattu ja säädelty. Diakonissat olivat olleet vuosisadan alkupuolella melko edullisia 
työntekijöitä, mutta 1940-luvulla säädettiin niin kunnallisten tervey den hoitajien kuin 
diakonissojenkin palkkauksesta ja tämän jälkeen diako nis sojen palkkaus koheni, mut-
ta työvoimapulan vuoksi vuoto sairaanhoitajien teh tä viin kiihtyi entisestään. Vanhain-
kotien johtajien titteleinä nähdäänkin usein ”neiti”. 

Sosiaalihuoltajakoulutuksessa oli erillinen laitoshuollon linja, joka päte vöit ti kun-
nalliskotien, vanhainkotien ja monien muidenkin laitosten johto teh tä viin. Dia ko nis sat 
katsottiin myös päteviksi tapaus kerrallaan. Sosiaali huoltajia oli kui ten kin saatavissa, 
joten vanhainkotien johtajien koulutus taustat kirjavoituivat.

Vanhainkotien johtajien ammatillista kehitystä puhtaasta kutsumustyöstä virka-
työhön kuvaa asteittainen muuttaminen pois laitoksen sisältä joko laitoksen mui hin 
asuntoihin tai jopa omaan kotiin. Samoin johtajien vapaa päivä järjes te lyi den muutok-
set ja lisäykset mahdollistivat yksityis- ja jopa perhe-elämän heille.

Yksityiset vanhainkodit olivat historiallisilta juurilta erillään kunnalliskodeista, 
joiden taustaan kuuluivat vaivaishoito ja se, että kunnalliskodit toimivat köyhien lop-
pusijoituspaikkoina. Koska kunnallisen vanhainkodin jatkumo tuli huoltovallan käy-
töstä, olikin loogista, että esimerkiksi Tampereen Koukkuniemen laitoksen johtaja oli 
ollut aina mies. Samoin sitä johtaneiden johtokuntien ja jaostojen puheenjohtajat olivat 
aina olleet miehiä. Kaupunkilähetyksen vanhain kodit olivat kulkeneet itsemaksavien 
ja kristillisestä harrastuksestaan tunnettujen naisten historiaa, kunnes 1960-luvulla Pe-
täjäkotiin muuttivat ensimmäiset miehet. Vähän tämän jälkeen johtokunnassa pitkään 
toiminut mies nousi ensimmäiseksi miespuoliseksi puheenjohtajaksi muutamaksi vuo-
deksi.  

Kaupunkilähetyksen johtokunnissa sukupuolittuminen näkyi erityisesti alajohto-
kunnissa, joissa työmuodosta riippuen oli joko mies- tai naisenemmistö. Lastenkodin 
johtokunnassa oli miesopettaja puheenjohtajana ja muut jäsenet oli vat naisia. Heistä 
yksi oli seurakunnan nuorisotyönohjaaja ja yksi opettaja. Van hain kodin johtokunnassa 
oli pitkään naisenemmistö ja heidän joukossaan oli muutamakin sairaanhoitaja. Tässä 
johtokunnassa oli suurimman ajan koko tutkimuksen aikajanasta nainen puheenjohta-
jana. Tämä oli alun perin sitä perua, että Kaupunkilähetyksen johtokunnan naistoimi-
kunta muodosti alkujaan vanhain kodin johtokunnan. Tämä noudatti osaltaan sukupuo-

274 Julkunen 1992, 41; Anttonen 1997, 126, 130−131. Vanhuudessa saatu hoiva institutionaalistui palkattomasta hoivasta 
palkatuksi. Hoivan antoivat edelleenkin naiset; Hilson 2008, 88−90.

275 Laitinen 1971, 29, 35−37. Diakonissoilla ei ollut juurikaan tarvetta hankkia sosiaalihuoltajan tutkintoa. Yli 80 % 
laitoshuoltolinjan sosiaalihuoltajista päätyi laitosten johtotehtäviin, pidempään työskennelleistä miehistä 100 %.

276 TKLA TKL hall 26.8.1970 § 76. Vanhainkodin apul.johtaja halusi muualle asumaan ja haki yhdistyksen lastenkodin 
johtajan paikkaa, mutta arveltiin, ettei hän olisi sielläkään saanut tarpeeksi yksityiselämää. Hänen annettiin muuttaa 
pois vanhainkodilta; Paasivaara 2002, 78−79.

277 TKL vk: 1931−1985; Jaakkola & Kaarninen & Markkola 1986, 182; Trydegård 2000a.
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lisopimusteoriaa, sillä ky seessä oli palkattua, entistä kodin piiriin kuulunutta hoivaa. 
Yhtä lailla sen voi näh dä osana yhteiskunnallista äitiyttä tai miniyyttä.

Ammatillistumisesta yleensä

Pohjanpirkan seuraaja, sotilaspastorina toiminut Raimo Sinkkonen toi uudenlaista joh-
tamista Kaupunkilähetykseen. Hän ryhtyi pitämään laitosjohtajien kolle gi aa lisia ko-
kouksia (kuva 4). Lastenkodin johtajaa Anja Huhta-ahoa nämä miellyttivät. Hän ko ki, 
että mies- ja naisjohtajat olivat tasavertaisia näissä kokouksissa. Lisäksi Sink ko nen 
antoi edeltäjäänsä vapaammat kädet johtaa lastenkotia.  

Kuva 4. Kaupunkilähetyksen laitosjohtajat. Ylärivistä vasemmalle Työkodin Heimo Lip-
sanen, Rongankodin Mirja Nyman, lastentarhan Marketta Arohonka, alhaalta vasemmal-
ta Rantaperkiön vanhainkodin apulaisjohtaja Hannele Halme, Rantaperkiön johtaja Ulla 
Sinkkonen, Hämeenpuiston vanhainkodin johtaja Aino Mäkinen, lastenkodin johtaja Anja 
Huhta-aho, toiminnanjohtaja Raimo Sinkkonen ja taloudenhoitaja Senja Vahtola. Kuva Sen-
ja Vahtolan kokoelmasta.

Sosiaalityön piirissä on professionalisoitumiseen liittyen kehittynyt ammatti retoriikan 
sukupuolineutraalius, joka on yleistä suomalaisessa työelämässä. Kaupunkilähetyksen 
työn piirissä sukupuolijako on ollut esillä lähinnä lastensuojelutyössä, jossa nähtiin 
tärkeäksi tarjota lapsille molempien sukupuolten edustaja lähikasvattajaksi, tarvitta-
essa talonmieskin, joka oli tuohon aikaan vielä jonkinlainen auktoriteetti lapsille. Sa-
moin Huhta-ahon kokemus todellisesta tasa-arvosta laitosjohtajien kokouksissa kertoo 

278 TKL vk:t 1939−1973; Raimo Sinkkosen puhelinhaastattelu 26.2.2011; Liljeström 1996, 126−129; Anttonen 1997, 
200; Trydegård 2000, 66−67. Edellisen sukupolven hoitaminen ”miniän” tehtävänä.

279 Anja Huhta-ahon puhelinhaastattelu 20.5.2010.
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Kaupunkilähetyksen poikkeavan kunnallisen sosiaalityön antamista kokemuksista 
naispuoleisille työntekijöille.
Vuonna 1968 sääntöjä uudistettaessa määriteltiin yhdistyksen toiminnanjohtajan va-
lintakriteerit. Hänen tuli olla joko evankelis-luterilaisen kirkon pappi tai kristillisen 
vakaumuksen omaava korkeakoulututkinnon tai siihen verrattavissa olevan muun tut-
kinnon suorittanut henkilö. Tämä mahdollisti naisen valitsemisen toiminnanjohtajaksi. 
Aiemmin johtaja oli ollut pappi, vaikkei säännöissä ollut mainintaa vaadittavasta päte-
vyydestä. Tarkentava määrittely esitti korkeakoulututkinnon osoittavan, minkä tasois-
ta sivistystä johdolta edel lytettiin.

Sosiaali- ja terveyspalveluita tuottavien järjestöjen kehityskaarissa on tutkimuk-
sissa havaittu ammatillistumisen ja professionaalistumisen seurauksena tiettyjä ongel-
mia. Ammattimaiset toimihenkilöt alkavat määrittää palvelu tuo tannon reuna ehtoja ja 
sukupuoli vaikuttaa osaltaan asiaan. Standardeja otetaan omasta amma tillisesta viite-
ryhmästä, mutta ennen kaikkea julkisen sektorin määrittelemistä normeista. Jälkim-
mäisten noudattaminen onkin useimmiten valtionapujen ja mui den julkishallinnol-
listen tulojen ehtona. Tämän seurauksena saattaa jäsenistön ja ammattijohdon välille 
syntyä kuilu. Tämäntapaisia ilmiöitä esiintyi lastenkodin johtajan Anja Huhta-ahon 
ja ammattioppilaskodin johtajan Kari Alanärän mielestä. He kokivat johtokuntansa 
pääosin vanhakantaisiksi, jotka mahdollisesti odottivat huollettavien olevan erityisen 
kiitollisia saamastaan hoidosta. Suuri osa näiden johtokuntien jäsenistä tuli turvatuista 
keski- tai yläluokkaisista taustoista eivätkä he laitosjohtajien mielestä olleet selvillä 
käy tän nön työn nykyvaatimuksista ja ajan lasten ja nuorten maailmasta, opettajia lu-
kuun ottamatta.

Myös jäsenten merkitys järjestön toiminnalle voi vähentyä. Nämä ilmiöt näkyivät 
Kaupunkilähetyksessä myös käytännön laitos huollon hengellisen toi min nan vähen-
tymisenä, kun työntekijöiden viitekehys vähi tellen vaihtui kirkollisen kou lutuksen ja 
taustan omaavista profaanin ammatti kou lutuksen saaneisiin ja sen toimiessa rekrytoin-
tiperusteena. Palkoissa ja muissa työsuhteen ehdoissa haettiin mallia kaupungin tai 
valtion palveluksessa olevien kollegoiden oloista. Tosin yhdistys useassa tapauksessa 
antoi paremmat edut kuin kaupunki.

1960-luvulla naiset vahvistivat asemiaan työelämässä, mutta päätöksenteossa hei-
dän asemansa joissain paikoin jopa heikkeni. Vahva ammatillinen tai taloudellinen 
asema toivat naiselle varmimmin paikan kokouspöydässä. Sukupuolijärjestelmän voi-
daan katsoa muuttuneen yhteiskunnassa laajemmin vasta 1970-luvulla, jolloin saatiin 
tasa-arvoa edistävää lainsäädäntöä. Tampereen Kaupunki lähetys oli jossain määrin 
edelläkävijä niin luottamushenkilö- kuin työn antajapolitiikassaan. Työntekijöiden kou-
luttaminen vahvisti tasa-arvoa ja sen kokemista, kuten Katri Komulainen on todennut 

280 Petrelius 2005, 39, 42−44, 82.
281 TKLA TKL jtk 9.2.1967 § 12. Tuomiokapitulin lakimiesasessori, johtokunnan jäsen varatuomari Keijo Vahermo oli 

laatinut sääntöjen uudistukset; TKL säännöt 1932; TKL säännöt 1941; TKL säännöt 1969. Toisaalta ei kirkkolakikaan 
määrännyt pappien pitävän olla miehiä, vaan se oli ”maan tapa” eli kirjoittamaton sääntö.

282 Kari Alanärän puhelinhaastattelu 20.4.2010; Anja Huhta-ahon puhelinhaastattelu 20.5.2010.
283 Silius 1995, 57−65; Helander 1998, 118−119, 130−131.
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tutkimuksissaan. Tapio Bergholm näkee työelämän tasa-arvon edistämisen kannalta 
tärkeäksi miesten saamisen nais val tai sille aloille.  Näin tapahtui Kaupunkilähetyk-
sessä jo 1907, jolloin diakonit tuli vat hoivatöihin ja edelleen 1940-luvulla miesten 
tullessa ammatti oppilas koteihin sekä 1960-luvun alussa kehitysvammatyöhön. Tätä 
oli myös miehen saaminen lastenkodin johtajaksi 1970-luvulla.

284 Komulainen 1998, 4−11; Bergholm 2011, 25−26, 29, 30−33. 
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TUTKIMUSTULOKSET5. 
Koska tämä tutkimus on lähestynyt kohdettaan useasta eri näkökulmasta, niin tutki-
mustulokset esitetään ryhmiteltynä näiden mukaan.

Aikakausien trendit ja Kaupunkilähetys

Tampereen Kaupunkilähetys syntyi siinä käännekohdassa, jolloin vaivaishoidon orga-
nisointi oli Suomessa siirtymässä seurakunnilta kunnille. Tampereella se ei kuitenkaan 
ollut pääasiallinen syy kaupunkilähetystyön syntyyn, vaan halu tehdä perinteistä, mo-
nien Euroopan maiden kautta suodattunutta sisälähetystä. Suoma laiset toimijat olivat 
saaneet siitä tietoja henkilökohtaisesti ja lehtien välityksellä. Tälle työlle tarjosi kana-
van sellainen joukko, jolla oli tarve tehdä erityisesti sekä diakonista että missionaarista 
sisä lähetystä eikä tyytyä vain filantrooppiseen toimintaan sinänsä.

Samat henkilöt toimivat monissa eri yhteisöissä sekä sukupuolierityisissä kuten 
Naisyhdistyksessä että sukupuolten yhteisissä aatteel lisissa yhteisöissä. Asioiden ete-
neminen ja toimeenpano edellytti yhteiskunnallista yrittäjää, sellaista, joka uskalsi ja 
jaksoi tehdä asioita uudella tavalla. Tällaisia henkilöitä näytti ilmestyvän.

Tampereen Kaupunkilähetys ei kuitenkaan toiminut täysin samoin kuin kaikki 
muutkin vastaavat yhteisöt, vaan tehtävät olivat valikoituneita tapahtuma-aikojen eri-
tyisolosuhteiden ja toimijoiden mukaan. Lastenkotia ei perustettu puna orvoille, kuten 
vuoden 1918 sodan jälkeen oli tapana, vaan vastaan ottokodiksi, sillä juuri sellaista 
vailla olleen lapsen tapaus kosketti toimijoita niin vahvasti, että he saivat laitoksen 
perustettua. Samoin diakonissojen toimiessa raihnaisten vanhusten parissa syntyi käy-
tevoimaa vanhustenlaitosten käyn nis tä mi seen.

Tampereen Kaupunkilähetyksen erityisolosuhteena voidaan pitää hotelli Emma-
uksen kasvua hyvin tuot tavaksi tulon- ja resurssien lähteeksi. Yhdis tyksen saamat tes-
tamentit vaikuttivat toiminnan suuntautumiseen jo niiden sisältämien erityisehtojen 
kautta. Sota-ajan olosuhteet nostivat järjestötyön sekä naiset entistä merkityksellisem-
mäksi myös työn johdossa. Tämä oli myös yleinen trendi.

Maallikkovastuun korostui Kaupunkilähetyksen hallinnossa maallikon tultua va-
lituksi puheenjohtajaksi 1940-luvulla, sillä tehtävässä oli perinteisesti ollut pappi. 
Samaa muutosta oli myös Turun ja Helsingin Kaupunkilähetyksissä, mutta ei Tuk-
holman Kaupunkilähetyksen pääjohtokunnassa, jossa puhetta johti Tukholman piispa. 
Johtokuntien roolina oli toimia portinvartijana eli teologis-ideo lo gisena suodattimena 
päättämässä, mitkä työmuodot sopivat yhdistyksen perinteisiin sisälähetysperiaattei-
siin. Kaupunkilähetyksessä vaikuttaneet ihmiset olivat kytkeytyneitä moniin verkos-
toihin, ja he toivat ajatuksia ja aloitteita omista yhteyksistään ja ammattiensa kautta. 
Kaupungin, seurakunnan tai muun julkishallinnon työntekijä saattoi TKL:ssä edistää 
työnäkyään, kuten tekivät nuorisohuoltaja Toivo Hänninen, apukoulun johtajaopettaja 
Aarno Kartila, diakoniapastori Onni Honkkila, vajaamielisohjaaja Marjatta Frondelius 
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ja psykologi Thor-Björn Bredenberg. Toi me liaiden Kaupunkilähetyksen ystävien mer-
kitys oli ratkaisevaa useimpien ajan her molla olleiden hankkeiden käynnistämisissä ja 
kehittämisissä.

Avioliittoneuvontaa voidaan luonnehtia aikansa sosiaaliseksi innovaatioksi. Ox-
fordilaisuus, johon osa kirkon johdostakin osallistui, vaikutti vahvasti Kaupunkilähe-
tyksessä 1940-luvulla, mutta tämä ei yksin selitä teollisuustyön aloittamista. Tämä ja 
avioliittoneuvonta olivat olleet tulollaan koko 1940-luvun alun ja istuivat uuskansan-
kirkollisuuden nousukauteen. Teollisuustyöhön ajoivat oxfordilaisen MRA-toiminnan 
lisäksi tehtaille pakollinen sosiaalityö ja halu pysäyttää kommunismin eteneminen. 
Tämä toiminta laimeni Tampereella sekä merkittävien toimijoiden poislähdön että 
poliittisen tilanteen muutoksien vuoksi. MRA:n kautta syntyneet kontaktit jatkoivat 
omaa elämäänsä aktiivisen MRA-toi min nan jälkeenkin. Aarno Kartila, Oskar Paarma 
ja tuomiokapitulin lakimies ases so ri Keijo Vahermo tulivat 1950-luvulla Kaupunkilä-
hetyksen johtokuntaan ja toiminnan johtaja Jär ventien kiinnostus kasvoi liikettä koh-
taan.

Järventien oma herätyskokemus johti häntä järjestämään Kaupunkilähetykseen 
herätyskokous toimintaa. Hän kuului lukuisten, sodassa uskonnollisia kokemuksia 
saaneiden uskoontulijoiden joukkoon. Evankelioimistyö oli lisäksi muodissa 1950-lu-
vulla, mutta se oli tavallaan teknisesti ja toteutuksellisesti pitkälle jalostunutta, kan-
sainvälisiä formaatteja noudattavaa toimintaa, jossa toimi yleisöä kiinnostavia saar-
naajakuuluisuuksia. Sodanjälkeistä aikaa leimasi herätyskristillisyyden voimakas 
nousu niin kansainvälisesti kuin kansallisestikin. Kaupunkilähetyksellä ei ollut mitään 
mahdollisuutta profiloitua omana evankelioivana ryhmänä, eikä ollut edes haluakaan 
erityisesti erottua, ennemminkin haluttiin olla mukana kokoustoiminnassa. Mieluisen 
evan kelistan saami nen työhön käynnisti vahvan, mutta lyhyen toimintakauden, jota 
Järventie muutaman vuoden jälkeen kommentoi itsekriittisesti.

Evankelioimistyöstä luopuminen johtui siitä historiallisesta seikasta, että evanke-
lista Eljas Lem metyinen lähti muualle töihin, ja tilalle olisi pitänyt löytyä yhtä teho-
kas ja valovoimainen työntekijä, joka lisäksi olisi kyennyt hankkimaan rahoi tuk sen 
työlleen. Yhteistyö toisten järjestöjen kanssa oli muuten iloista ja kris til lis tä, mutta 
iltojen kolehdit menivät muille paitsi Kaupunkilähetykselle. Täl  lai nen työ oli omiaan 
jäämään riittämättömälle huomiolle ja rahoi tukselle lai tok siin kes kittyneessä Kaupun-
kilähetyksessä. Yhdistyksen johtokunnalla ei ollut myöskään erityistä rahoituslähdettä 
tälle toiminnalle, sillä siihen ei voinut hakea kaupungin tai valtion avustuksia. Hartau-
dellinen tarjonta keskitettiin lähinnä Kaupunkilähetyksen omiin piireihin.

Lastensuojelutyössä valtion ja kaupungin lisääntynyt paine ja tukirahoitus kanavoi-
tuivat 1940-luvulta alkaen Kaupunkilähetykseen, joka halusi tehdä tätä työtä tuomalla 
siihen kristillisen pohjavireen. Hoitokapasiteetin toteuma nousi vuosina 1949−1961 
alle sadasta hoidokista kahteensataan. Tässä auttoi myös Tam pereen aseveliakseli, 
joka oli asettunut yhdistyksen luotettavaksi tukijaksi. Kään töpuolena kaupunki sai hy-
vää sosiaalityötä halvalla, mikä näytti olevan melko keskeinen peruste pitkään. Aseve-
liakseli ja Kaupunkilähetys synnyttivät synergiaa sosiaalityössä. 1960-luvulla tilanne 
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muuttui epäsuotuisammaksi Kaupunkilähetyksen pitkäaikaisten suosijoiden jäädessä 
pois päättäjien paikoilta. Samaan aikaan kansainvälisestikin noussut sosiaalipalvelui-
den haltuunottoideo logia vähensi halukkuutta nojata Kaupunkilähetyksen ja muiden 
kolmannen sektorin toimijoiden palveluihin, vaikkei niiden taso eikä varsinkaan hinta 
ollut epäedullinen.

Kehitysvammaisten työtoiminnan käynnistyminen liittyi edellä mainittuun tukeen, 
mutta se vaati myös yhteiskunnallisen yrittäjän, Aarno Kartilan, joka oli motivoitunut 
ja tarpeeksi perehtynyt aiheeseen sekä kyvykäs viemään hankkeen toteutukseen asti. 
Hän näki toiminnan tosiasiallisen aloittamisen olevan rukousvastaus. Kehitysvam-
matyössä yleinen suuntaus kulki kohti avohuoltoa, mutta Suomessa kehitys viivästyi 
ja oli sidoksissa tanskalaisvaikutteiseen keskuslaitosjärjestelmään. Työhuoltola olisi 
voinut käynnistyä periaatteessa jo 1940-luvun lopulla jossain isossa suomalaisessa 
kaupungissa. Vuoden 1958 kehitysvammalaki oli ratkaiseva lisäpaine työtoiminnan 
syntyyn. Työmuodon käynnistämisessä Kaupunkilähetys sattui olemaan auran kär kenä 
tällä sosiaalityön alalla. Kuvioon liittyi verkostoituminen siten, että sekä yhdistyksen 
että kaupungin väkeä kuului ristiin molempien päätöksentekoelimiin. Järjestöväen ja 
julkisen vallan läheiset yhteydet olivat yleisiä laajemminkin. Sama ilmiö oli myös 
Ruotsissa.  

Huoli vanhuksista ja heidän elinolosuhteistaan nousi Suomessa politiikkaan 
1940-luvun lopulla. Silloinen kunnalliskotijärjestelmä joutui arvostelun kohteeksi. 
Kaupunkilähetys oli pitänyt isojen testamenttien avulla laadukasta vanhainkotia jo 
1930-luvun alusta alkaen, joten sen toiminta ei ollut juurikaan riippuvainen julkis-
hallinnosta. Vasta 1960-luvulla Tampereen kaupunki ja muutamat muut tahot halusi-
vat yhdistyksen mukaan vanhusten asumisratkaisujen lisäämiseen. Tarjolla oli valtion 
avustuksia ja synergiaetuja, mutta Kaupunkilähetys arkaili lähteä mukaan. Turun ja 
Helsingin kaupunkilähetykset olivat juuri rakentaneet uusia, nykyaikaisia tiloja van-
huksille. Kaupunki laajensi Koukkuniemen laitoksiaan ja suuret vanhustentalohank-
keet alkoivat Tampereella. Myöhäinen lähtö uuden vanhainkodin rakentamiseen tuotti 
suuria rahoitusongelmia myös koko maan talouden epävakauden ja poliittisen ilma-
piirin vuoksi. Kaupunkilähetyksen Rantaperkiön vanhainkotiin suunniteltiin ajan toi-
veitten mukaisesti avohuollollisia toimintoja, mutta niille ei löytynytkään käyttäjiä. 
Vanhainkotien uudisrakentamisen ja saneerausten takana olivat myös kiristyneet mää-
räykset paloturvallisuudesta sekä asukkaiden kasvavat laadulliset odotukset. Näistä 
syistä Tampereen seurakunnat päätyivät lakkauttamaan oman vanhain kotinsa ja tuki-
rahoituksen varjolla saivat asukkaansa yhdistyksen uuteen vanhainkotiin. 

Kaupunkilähetyksen kristillissosiaalinen työ oli 1920-luvulta alkaen kasvanut hoito-
laitosten suuntaan. Tämä kehitys laitosdiakonian kasvuun jatkui tutkimus ajanjaksolla. 
Avohuollossa perinteisen karitatiivisen ja terveydenhuollollisen diakonian osuus pie-
neni ja loppui kokonaan vuoteen 1952 mennessä seurakuntien laajentaessa toimin-
taansa tällä alalla. Tämä trendi oli havaittavissa myös muissa kaupunkilähetyksissä. 
Uudenlaista avohuoltoa olivat edustaneet avioliittoneuvonta ja työ teollisuusväestön 
parissa, sekä toiminta katu lä he tys työssä ja pullakirkoissa. Viimeksi mainitut ollessaan 
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kytkeytyneinä evan ke lioimis toimintaan, edustivat tavallaan perinteistä sisälähetyksen 
työnäkyä, jossa huoleh dittiin niin hengellisestä kuin aineellisestakin hädästä. Tämä oli 
myös Kaupunkilähetyksen korkein toimintaohje sen säännöissä. Tätä ohjetta pidettiin 
pitkään esillä jokaisen vuosikertomuksen alkulehdillä. Näiden toimintojen osuus yh-
distyksen toiminnasta kutistui 1950-luvun lopulle tultaessa kuitenkin lähes olematto-
miin.

Nuorten laitoshuolto ammattioppilaskotina oli edistyksellistä ja harvinaista toi-
mintaa Suomessa 1940–50 -luvuilla. Tätä toimintaa oli käynnissä muidenkin maiden 
kaupunkilähetyksissä, vaikkei niistä Suomessa juuri tiedettykään. Valtiovallalla ei riit-
tänyt juurikaan huomiota eikä varoja tähän toimintaan. Suojelukasvatustoiminta sai 
1960-luvulla huomiota huollettavien tilan huonon tuessa. Tähän ei löydetty riittävästi 
voimavaroja ja keskustelu keskittyi ongelmien märehtimiseen eikä niiden ratkaisemi-
seen. Toimintaprofiilin ja ajan muutosta kuvasti se, että poikakodilta vapautuneisiin 
tiloihin perustettiin pieni vanhainkoti.

Aurankärkenä ja perälautana

Kaupunkilähetys toimi uusien toimintamuotojen syntyprosesseissa hyvinkin aurankär-
kenä, mutta ukkosenjohdattimena toimiminen kuvaisi myös yh dis tyksen roolia. Toi-
minnot olivat tulollaan, niitä oli muissa maissa jo käyn nissä, mutta niiden käynnistä-
minen tarvitsi organisaation, jonka kautta so si aaliset tilaukset pystyivät purkautumaan 
suomalaiseen yhteiskuntaan.

Avioliittoneuvonnan alku Suomessa noudatti Hämäläisen ja Heiskalan sosiaali-
sen innovaation syntymekanismeista laatimaa teoreettista kuvausta. Tutkimus ei löy-
tänyt suoraa ulkomaista vaikutetta, joka olisi ollut Social Case Work -mene telmänä 
avioliitto neu vonta toi min nan mallina. Myöskään ulkomaiset avioliittoneuvonnan mal-
lit eivät olleet tun net tuja Suomessa tuolloin, joten Joensuun kokemukset sielunhoidos-
ta sairaala maa ilmassa ja läheiset psykiatri- ja juristituttavat omien ammatti rutii niensa 
avulla hedel möittivät uuden tekniikan työskennellä pari suhde ongel mien parissa.

Teollisuustyön alku oli sinänsä uutta Suomessa. Aloite ja käynnistämispaine tulivat 
Pohjoismaiselta MRA-yhteisöltä ja piispa Gulinilta. Matti Joensuu ja Kaupunkilähetys 
olivat sopivia resursseja, joiden avulla toiminta saatiin alkuun. Tässä suuret suunni-
telmat kohtasivat energisen ja kyvykkään toimeenpanijan. Tekniikka oli yhdistelmä 
MRA:n menetelmiä ja performaatioita, kuten teatteriesityksiä, tehdaslehtiin kirjoitta-
mista, erilaisten so si aa lisia taitoja ja hengellistä elämää edistävien kurssien pitämistä 
tehtaiden piirissä. Tämä edellytti myös lukuisien vapaaehtoisten sitoutunutta toimintaa 
tilaisuuksien ja teatteriesitysten toteuttamiseen. Teollisuus suosi tätä, ilmeisesti työ- 
ja yhteiskuntarauha mielessään. Toiminta kuihtui välittömästi Kaupunkilähetyksen 
työntekijöiden vaihduttua ja seurakuntien rahallisen tuen vaihtuessa oman toimintansa 
puolelle. Vapaaehtoistoiminta ja -tu lot lopahtivat näillä siirroilla. Työ ei saanut seu-
rakunnissa riittävästi kirkkopoliittista tukea ja teollisuustyö tuossa muodossa kuoli. 
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Poliittisen tilanteen rauhoituttua ei tähän ollut enää yhtä paljon tarvettakaan työnanta-
japuolella. Seuraava kristillisen teollisuustyön aalto nousi toisenlaisista juurista.

Ammattioppilaskoteja oli ollut jo Tukholman Kaupunkilähetyksellä käynnissä. 
Tätä ei kuitenkaan käytetty argumenttina keskusteluissa. Kaupunkilähetykset eivät 
olleet samaa organisaatiota keskenään, edes kansallisesti. Kaupunki teki asiasta aloit-
teita Kaupunkilähetykselle, kunnes lopulta sopiva kiinteistö saatiin tähän käyttöön. 
Tämän toiminnan käynnistämiseen oli kynnys madaltunut, sillä Viipurin Harjulan 
poikakodin sodanaikainen sattumanvarainen vierailu Kaupunkilähetyksen ammatti-
oppilaskotitoimintana oli ollut rohkaiseva kokemus. Näiden käynnistäminen vaati 
julkisen sektorin tukea, sillä ammattioppilaskodit olivat haasteellinen ja melko kallis 
toimintamuoto. Nuorilla oli useimmiten laitoslapsuus takanaan niihin liittyvine rasit-
teineen, joten pienten lasten lastenkoti oli kosket ta vampi vapaaehtoisen rahoituksen, 
kuten ompeluseuratoiminnan ja lahjoi tus ten nimikohde verrattuna murrosikäisten, 
kolttosia tehneiden poikien asut tami seen.

Ensimmäisen ammattioppilaskodin johtaja Toivo Hänninen oli kaksoisroolissa ko-
tien toiminnan takaajana toimiessaan kaupungin nuorison huollon virkamiehenä ja yh-
distyksen ammattioppilaskotien johtokunnan puheenjohtajana yhtä aikaa. 1950-luvun 
ammattioppilaskodin johtaja Lauri Rauhala oli edistyksellinen ja taitava työssään. Se, 
että hän asui perheenä vaimonsa ja työparinsa, sosiaalihuoltaja Margareta Rauhalan 
kanssa laitostensa yhteydessä, oli aikaansa edellä olevaa kodinomaisuutta lastensuo-
jelulaitoksessa. 

Yhdistyksen toimintakertomuksissa oli nähty diakonian luonteeseen kuuluvan, että 
Kaupunkilähetys aloitti uusia toimintoja ja lopetti joitakin. Toisin sanoen, mi kään yk-
sittäinen erityistoiminto ei ollut yhdistyksen luovuttamaton toimiala, vaan oleel lista 
oli toimia kulloisenkin tilanteen tarpeiden mukaisesti. Vaikka tämä sinän sä lausuttu-
na vaikuttaa paikkaavalta toiminnalta, käyttöön otetulla toiminnolla on saattanut olla 
myös ennaltaehkäisevä vaikutus sosiaalisiin ongelmiin. Esimerkiksi lasten- ja nuorten 
laitokset sai hoitamistaan nuorista jopa ohjaajia alalle. Pyhäkoulujen katsottiin olevan 
perheiden kasvatustyön tukena ja vanhainkodit sekä kehitysvammatyö ehkäisivät syr-
jäytymiseltä ja kohottivat elämän laatua. Tampereen Kaupunkilähetys ei kuitenkaan 
juurikaan tarttunut todella vaikeasti hoidettaviin ongelmiin, kuten varsinaiseen asun-
nottomuuteen, huumevierotukseen eikä prostituutioon, kuten mui den maiden kaupun-
kilähetykset olivat tehneet linjauksissaan. Jos kan sain vä lis tä vaikutteiden vaihtoa olisi 
ollut enemmän yhdistyksen varhai sem missa vai heissa, olisi ollut mahdollista käyttää 
toimitiloja ja muita resurs seja näi hin kin tarkoituksiin. Toisaalta näiden ongelmien eri-
tyisosaajia tai niistä kiin nostuneita ei ollut yhdistyksen toimijoissa. Kaupungin sosi-
aalitoimikaan ei näyt tänyt olleen erityisen toimelias näissä asioissa. Asunnottomille 
miehille tar koi  tettua asuntolaa ei saatu käyntiin viranomaisten estettyä yhdistyksen 
tilojen saa misen tähän tarkoitukseen. Tähän samaan tilojen puutteeseen kaatui alko ho-
listi  parantola ko kei lun jatkaminen.

Nuorten huoltotyö päättyi monesta syystä. Yksi tärkeä syy oli vaikeus saada työn 
vaikeutuessa pysyvää työvoimaa, vaikka Kaupunkilähetys olikin monella tapaa työn-
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tekijäystävällinen työnantaja. Toinen syy oli uuden lastensuojelulain viipyminen ja 
siitä seurannut valtionapujen jälkeenjääneisyys yhdessä kaupungin viranomaisten 
asenteellisten ongelmien kanssa. Kaupunkilähetys menetti sosiaalilautakunnassa toi-
mivat verkostonsa ja tilalle oli tullut henkilöitä, joiden mielestä kristillinen sosiaalityö 
oli vanhanaikaista tai jopa sopimatonta. Lisäksi tiukka pitäytyminen talousarvion ala-
momenttien lukemiin katsomatta kokonaisuutta, johti edullisen yksityisen lastenhuol-
lon vaihtumiseen kunnalliseen, mutta kokonaiskustannuksiltaan kalliimpaan hoitoon. 
Tämä oli seurausta myös kaupungin tekemästä linjauksesta sijoittaa huollettavat en-
sisijaisesti kaupungin omiin laitoksiin. Vanha lastensuojelulaki oli velvoittanut kuntia 
järjestämään omia laitospaikkoja vasta sitten, ellei ollut mahdollista auttaa avohuollon, 
perhesijoitusten tai yksityisten laitosten avulla. Nämä ensisijaiset huoltotoimet jätettiin 
kovin vähälle huomiolle Tampereen sosiaalitoimessa ja keskityttiin omaan laitosjärjes-
telmään ja siihenkin kovin verkkaisesti. Näin laitoksiin tuleva lapsi- ja nuorisoaines oli 
päässyt viivästyneen huollon johdosta huonoon kuntoon, ja tämä vaati entistä järeäm-
pää laitoshuoltoa. Kaupunkilähetyksen lasten- ja nuorten huoltolaitosten toimintataso 
oli mitoitettu luottamukseen perustuvaan hoitomenetelmään, joten eristystä tarvinneet 
eivät menestyneet niissä. Kaupunkilähetys menetti vuonna 1966 osaavan ja pitkäai-
kaisen työntekijäpariskunnan, Rauhalat, kaupungin uuteen poikien vastaanottokotiin, 
ja tämän jälkeen yhdistyksen nuorisolaitokset ajautuivat kriisiin. Vaikeutunut poika-
aines, usein vaihtuneet johtajat ja kaupungin nuorisopolitiikka tuottivat mietittävää. 
Sinänsä ei voida tulkita kyseessä olleen pelkästään epäonnistuminen, vaan yhtälössä 
oli muitakin voimakkaita muuttujia kuin Kaupunkilähetyksen johdon mahdollisesti 
kehnot neuvottelutaidot tai löyhäotteiset laitosjohtajat. Palvelutuotanto oli suhteellisen 
laadukasta, mutta yhteiskunnan muuttuvat tarpeet ja ideologisetkin intohimot olivat 
osaltaan toimintojen alasajajina. Lopulta yhdistys halusi itsekin luopua nuorisohuol-
losta.

Kehitysvammaisten teollisen työtoiminnan aloittaminen Suomessa nousi monista 
paineista. Yksi oli luonnollisesti työn kohteiden tarve toiminnalle ja toinen oli lainsää-
dännön nostattamat odotukset kaupungin toimia kohtaan. Yhteiskunnallinen yrittäjä, 
Aarno Kartila, jolla oli MRA -tausta, uskoi asiaansa ja ajoi työtoiminnan käynnisty-
mään Kaupunkilähetyksen kautta, kun käynnistäminen ei näyttänyt onnistuvan kau-
pungin toimintana. Kaupunkilähetyksen verkoston kautta löytyivät tilat ja byrokra-
tiassa tarvittava toimiva koneisto. Yhdistys otti toiminnan palettiinsa aluksi hieman 
oudoksuen ja tarkkana, ettei siitä koituisi lisämenoja. Pian kuitenkin asialle lämmettiin 
ja työtä kehitettiin määrätietoisesti. Konsepti levisi nopeasti muualle Suomeen avain-
henkilöiden, kuten psykologi Thor-Björn Bredenbergin jakaessa tietoa toiminnas-
ta alan kontaktiensa kautta. Työkoti toimi muille vastaaville laitoksille mallina, jota 
käytiin opiskelemassa. Samalla harjoiteltiin tuettua asumistoimintaa, vaikka aluksi ei 
ymmärretty sen edistyksellistä luonnetta. Kartila oli hahmotellut ensimmäisenä tuettua 
asumistoimintaa englantilaisten ja keskieurooppalaisten esikuvien mukaan ja kaupun-
ki päätyi tekemään tehtäväalueesta Kaupunkilähetykselle tarjouksia, joista ei lopulta 
voinut enää kieltäytyä. Tuettu asuminen tarjosi Rongankatu 8:n kiinteis tölle tuottavaa 
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käyttöä ammattioppilaskodin alasajon jälkeen. Kaupunkilähetys oli omaksunut itsel-
leen kehitysvammatyön avohuollon pioneerin roolin, joka innosti ponnistelemaan ja 
sijoittamaan varoja tuettuun asumiseen. Ammattioppilaskodin johdosta Rongankodin 
johtajaksi siirretystä Mirja Nymanista tuli alan ensimmäinen käytännön kehittäjä. 
Oppia käytiin hakemassa Ruotsista, missä oltiin tuetussa asumisessa vain pari vuotta 
edellä Tamperetta. Toimintaa olisi voinut luonnehtia sosiaaliseksi innovaatioksi, jos ei 
olisi selvitetty suorien ulkomaisten esimerkkien vaikutusta.

Kun jokin toiminto päättyi tai siirtyi muualle, TKL järjesti tyhjentyvään kiinteis-
töön nopeasti uuden, omaan linjaansa sopivan toiminnon (liite 1). Kiinteistömassat 
pysyivät tuottavina ja niiden käyttö oli mielekästä yhdistyksen toiminta-ajatuksen ja 
yhteistyökumppanien kannalta TKL sopeutui myös kaupunkirakenteen muutoksiin. 
Tarvittaessa tehtiin jopa uusia investointeja. Tämä adaptaatioteorian mukainen strate-
gia piti Kaupunkilähetyksen elinkykyisenä suuristakin muutoksista huolimatta. Kiin-
teistöjen määrä oli huomattava ja joidenkin käyt tö tar koitus muuttui usein.  

Kolmannen sektorin ja sosiaalityön tutkimuksissa on mainittu yhdistysten yhte-
nä roolina olleen innovaattoreina toimiminen ja käynnistettyjen uusien toimintojen 
luovuttaminen yleiseen käyttöön. Tästä aiheesta ei ole kuitenkaan juurikaan erityis-
tutkimuksia, vaan ilmiö mainitaan melko ylimalkaisesti. Tämä tutkimus on osaltaan 
paikannut todistusvoimallaan erityistutkimusten tarvetta. Jatkotutkimuksena voisi sel-
vittää, ovatko kristillissosiaalisten yhdistysten inno vaatio mekanismit ja -ympäristöt 
olleet esimerkiksi Pohjoismaissa saman laisia, ja minkälaisia variaatioita on havaitta-
vissa. Ruotsalainen tutkimus on nähnyt Tuk holman Kaupunkilähetyksen innovaatto-
rina ja uusien huoltotarpeiden tyydyttäjänä, joten tässä olisi hyvä lähtökohta vertaile-
valle tutkimukselle. 

Sukupuolittuminen ja ammatillistuminen

Kaupunkilähetyksen toiminta oli jo tutkimusjakson alkupäässä varsin ammatillista, to-
sin diakonissojen moniosaajuus vaihtui erityiskoulutettuun henkilökuntaan. Yhdistys 
olisi halunnut palkata kutsumustietoisuudestaan tun nettuja diakonissoja, mutta sellais-
ten saatavuus oli huonoa, heillä oli kysyntää joka paikkaan. Sukupolvenvaihdoksena 
voidaan nähdä se, että 1960-luvulla valitut laitosten johtajat eivät olleet erityisen us-
konnollisia. Sekulaarin koulutuksen saaneilla oli vähäisemmät valmiudet ja heikompi 
mielenkiinto erityisen kristillisyyden harjoittamiseen työssään, joten eriytyvä ammatil-
listuminen johti toiminnan sekularisoitumiseen.

Kristillisyys näkyi ammatillistumisen edetessä hartaudenharjoituksen suosimisena 
sekä siinä, että yhdistys itse mää ritti toimintansa innoittajaksi diakonian, kristillisen 
rakkaudentyön. Tosin har tauksien määrä laitoksissa ei todennäköisesti paljoakaan 
poikennut muiden tam perelaisten laitosten tasosta, mutta teoriassa Kaupunkilähetys 
saattoi ottaa rekrytoidessaan huomioon hakijoiden uskonnollisen vakaumuksen. Tosin 
työntekijöiden haastatteluissa tuli ilmi, ettei sitä mitenkään korostettu. Kaupunkilä-
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hetyksen toiminnan ammatillistuminen ja erikoistuminen usealle toimialalle tekivät 
Kaupunkilähetyksestä Salamonin ja Anheierin luokituksen mukaisen moni toimisen 
sosiaalipalveluyhdistyksen.

Tampereen Kaupunkilähetyksessä on 1800-luvulta asti nähtävissä naisten kolmi-
kantamalli, johon kuuluvat seuraavat erittelyt: johtavat naiset, käytännön toteuttajat 
ja kolmantena tukinaiset. Näistä löytyy myös yhdistelmiä, kuten johtava voi olla mer-
kittävä taloudellinen tukija tai johtava voi olla myös käytännön toteut taja. Yhdistyk-
sen johtokunnan valinnassa oli käytössä varhainen sukupuolikiintiö. Irma Sulkusen 
raittiusliiketutkimuksissaan esittelemä ratkaisuja tekevä, tahtova ja toimiva nainen 
löytyi monena hahmona Kaupunkilähetyksen johtoelimistä. Kaupunkilähetyksen hal-
linnossa miehet olivat Sulkusen koodaamia raittiita, ahkeria ja säästäväisiä kansalaisia, 
jotka edellä mainitun naistyypin kanssa muodostivat erottamattoman työparin ja uu-
den kansalaisuuden esikuvan. Nämä edustivat uutta, tasa-arvoista ja voimaantunutta 
kansalais yhteis kun taa.

Perinteinen seurakuntadiakonia oli Tampereen Kaupunkilähetyksessä sukupuo-
littunutta, mutta käytännössä syystä ettei miesdiakoneja ollut saatavissa koulutuksen 
ollessa katkolla yli kolmekymmentä vuotta. Laitokset ammatillistivat henkilö kuntaa. 
Toisessa aallossa henkilökunnaksi palkattiin, jos ei aivan virallisesti professionaalis-
tuneen ammattikunnan edustajia, niin ainakin ammattilaisia, kuten lastentarhanopet-
tajia. Laitosten palveluksessa olleet lääkärit kin olivat voittopuolisesti naisia, vaikka 
naispuolisia lääkäreitä oli ammatti kunnassa tuolloin vain pieni vähemmistö. Poikien 
ammattioppilaskotia johtivat aluksi naiset, mutta kun oli saatavilla sosiaalihuoltaja-
koulutusta saanut mies, niin hänet palkattiin seuraavaksi. Hänen puolisonsa tuli melko 
pian toiseksi ohjaajaksi ja näin kotia ylläpiti aviopari. Heidät palkattiin ikään kuin ko-
din isäksi ja äidiksi. Sellaisiksi heidät ainakin koettiin. Lastenkotiin saatiin miesjohtaja 
1970-luvulla. 

Kehitysvammaisten Työkoti ilmensi sukupuolittuneisuutta. Tavarantuotanto kat-
sotaan yleisesti yhteiskunnallisessa työnjaossa miehiseksi alueeksi. Työnjohtoon ja 
johtokuntaan tuli selkeä mies valta- ja enemmistö. Työkodin johtajalle maksettiin pa-
rempaa palkkaa kuin hoivaa ja siten yhteiskunnallisesti naisten alaa edustavan Poi-
kakodin mies puo li sel le johtajalle. Työkodin emäntä-ohjaajan palkkaukseen saatiin 
alhaisempi val tion apu kuin miespuoliselle ohjaajalle, mutta yhdistys korjasi erotuksen 
omista varoistaan. Työkodin henkilöstöpolitiikassa näkyi myös Työkodin kahtalainen 
luonne sekä tavarantuottajana ja päivähuoltolana. Saadakseen tuotannollisen toimin-
nan kannalta päteviä työntekijöitä, piti maksaa kilpailukykyistä palkkaa riippumatta 
valtionapujen perusteena olleista palkkaluokista. Valtio puolestaan katsoi alan ikään 
kuin hoivatyöksi, sillä valtionapujen myöntämis pe rusteet olivat matalien naispalkko-
jen mukaiset. Näitä rajoitteita ei ollut kirjattu ai nakaan lakiin, vaan valtion viranomai-
set asettivat ne talous ar vi oi ta laatiessaan.

Rongankodin tarjoama kehitysvammaisten ohjattu asuminen oli hoivatyötä, mut-
ta edellytti perehtyneisyyttä ja ammatillista asennetta. Työ oli ilmeisesti siinä määrin 
sukupuolineutraalia, että sitä tekivät miehet ja naiset. Työnjohtoon oli tullut tavallaan 
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sattumanvaraisesti nainen, koska hän oli ollut poikien ammatti oppilaskodin viimei-
nen johtaja. Sukupuolirajoittunut ajattelu ei vaivannut erityisemmin Kaupunkilähetys-
tä, sillä ammattioppilaskodin edellinen johtaja oli irtisanottu liian pehmeän työotteen 
vuoksi, vaikka hän oli mies. Mainittu nainen sai ammattioppilaskodin nopeasti järjes-
tykseen luopumatta naisellisuudestaan. Kaupunkilähetyksessä rikottiin jonkin verran 
hoivatyön sukupuolisen segregaation rajoja.

Ammatillistumistutkimuksissa on havaittu ilmiö, jossa jäsenistön merkitys toi-
minnan edellytyksenä vähenee ammatillistumisen edetessä. Tämä ilmiö oli Kau-
punkilähetyksessä, kuten muissakin kaupunkilähetyksissä, havaittavissa ainakin ra-
joitetusti. Tämän rinnalla jäsenyyden vähäiseen esilläoloon liittyy diakoniateologinen 
näkökulma. Jäsenistöä sinänsä ei tuotu esiin, vaan ihmisten hyödyllinen toiminnal-
lisuus, kuten vapaaehtoistyö, lahjoitukset, testamentit, noteerattiin. Analogisesti tätä 
voisi rinnastaa pietistiseen kirkkonäkemykseen, jossa pelkkä jäsenyys ei ole arvokasta, 
vaan uskonelämän näkyminen käytännössä. Tämä vahvistaa käsitystä, että kaupun-
kilähetystyön teologisessa ytimessä oli angloamerikkalaisen herätyskristillisyyden ja 
luterilaisen lähimmäisen rakkauden leikkauspiste, uskosta nouseva rakkaudentyö. Pe-
rinteisesti tämä on ollut oletusarvona diakonissoilla. Sosiaalityön ammatillistumisen 
edetessä tätä oppia ei kuitenkaan edellytetty värvättäviltä työntekijöiltä, tätä ei aina-
kaan eksplikoitu.

Laaja käsitys diakoniasta, jollaiseksi lastentarhat luettiin 1950-luvulla, sisälsi 
ambivalenttisuuden. Jos kyseessä oli työssäkäyvän naisen lapselle tarjottu kokopäi-
väpaikka, tuettaisiin sitä käsitystä pohjoismaisten hyvinvointivaltioiden sukupuoli-
sopimuksesta, jonka mukaan hoitopaikkoja järjestetään, että äidit pääsevät sosiaalialan 
sukupuolittuneisiin töihin. Tähän tuleekin Tampereella varaus, sillä siellä naiset olivat 
tehtaassa työssä siinä missä miehetkin. Mutta jos tarjolla olisi ollut puolipäiväpaikka 
kotiäidin lapselle, tuettaisiin käsityksen mukaan sitä sukupuolisopimusta, jossa naisen 
paikka olisikin kotona. Jos perhe oli keskiluokkainen tai sitä varakkaampi, sillä saattoi 
olla lastenhoitaja kotiin palkattuna, eivätkä nämä perheet tarvinneet lastentarhaa. Sikä-
li lastentarhatyö kohdistui erityisesti vähävaraisiin perheisiin eikä sukupuolisopimus 
ollutkaan päällimmäinen asia, jota tällä toiminnalla haluttiin ruokkia. Kun äidit olivat 
levon tarpeessa tai lapset hoidon tarpeessa, kyse oli inhimillisestä hädästä. Samalla 
voitiin tukea kotien kristillistä kasvatusta, jolloin tullaan eri dimensiolle kuin sukupuo-
lisopimuksissa. Kaupunkilähetys ei ottanut periaatteellista kantaa naisen oikeaan paik-
kaan, vaan pyrki auttamaan perheitä, jotka tarvitsivat hoitopaikkaa lapselleen. Lisäksi 
saatiin tuettua perheiden kasvatustyön kristillistä puolta.

Mielikuva hyväntekeväisyys järjestöjen keski- ja yläluokkaisesta arvopohjasta ei 
täysin pidä paikkaansa ainakin Tampereen Kaupunkilähetyksen kohdalla, jos kysei-
sellä arvopohjalla tarkoitetaan vain porvarillista, autettavien yläpuolelle asettuvan toi-
minnallisuuden tarvetta tai keskiluokan avustamista Jamesin käsityksen mukaan. Jä-
senistö edusti useita yhteiskuntaluokkia ja varsinkin alajohtokunnissa toimineet naiset 
olivat vähintään keskiluokan edus tajia. Heidän arvopohjansa oli kristillissosiaalinen 
ja he halusivat tämän vakaumuksen mukaisesti tukea vähäosaisia lapsia, raihnaisia 
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vanhuksia ja vastaavia avuntarvitsijoita. Kristillissosiaalinen toimija kulki eri dimen-
siolla kuin klassiset yhteiskuntaluokat luokkatietoisine edunvalvontoineen. Tässä oli 
mukana erilaisia poliittisia taustoja omaavia henkilöitä, joita yhdisti auttamisen halu 
kristillisessä yhdistyksessä. Aiemmin mainittu rakkauden tekoina näkyvä usko olisi 
todennäköisempi selitys jonka useimmat asianomaiset itse olisivat antaneet toimin-
nalleen. Toisaalta 1960-luvun lopussa oli havaintoja myös paternalistisista asenteista 
huostaanotettujen lasten huollon johtokunnissa. Nämä asenteet eivät kuitenkaan il-
menneet julkilausuttuina kannanottoina tai pöytäkirjamerkintöinä.

Tampereen Kaupunkilähetyksen naisista löytyi useita vahvoja toimijoita. Näitä 
oli niin vapaaehtoisten, johtokuntien jäsenten kuin työntekijöiden joukossa, kuten 
rehtori Ellen Cannelin, diakonissa Selma Valtonen, pankkivirkailija Helmi Rannik-
ko, fil. maist. Kaisa Vuorela, sosiaalihuoltaja Margareta Rauhala, yrittäjä Aili Jokinen 
ja kehitysvammatyön pioneeri Mirja Nyman. Sota-ajan ”vahva nainen” löytyi myös 
Kaupunkilähetyksestä. Tässä oli myös jotain Suomi-erityistä, sillä suomalaiset kau-
punkilähetykset näyttivät poikkeavan ainakin Tukholman Kaupunkilähetyksen vapaa-
ehtoisnaisten osalta. Suomessa naiset olivat tasa ver taisia osallistumaan johtokunta-
työskentelyyn, toisin kuin Tukholmassa tai Berliinissä. Tampereella naisten osuus oli 
kunnallispolitiikassakin Suomen valtakunnallista keskiarvoa suurempi. Vaikka sinänsä 
tasa-arvopuhe oli julkisuudessa esillä 1960-luvun lopulla, naisten osuus kaupunkilähe-
tystyön pääjohtokunnissa väheni, kun niihin va lit tiin suhdetoiminnan kannalta arvok-
kaita miehiä. Hyvän sosioekonomisen ase man joko perheen tai korkean koulutuksen 
kautta saavuttaneet naiset istuivat toden nä köisimmin pääjohtokunnissa. 

Tampereen Kaupunkilähetys osoittautui työnantajana dynaamiseksi työn ja 
työn tekijöiden ammatillisuuden kehittäjäksi. Työntekijät olivat pääsääntöisesti am -
mattikoulutettuja jo tullessaan yhdistyksen palvelukseen. Yhdistyksen omia va ro ja ja 
työntekijöiden aikaa käytettiin runsaasti koti- ja ulkomaisiin opinto mat koihin ja toteu-
tuksellisesti rohkeisiin toimintoihin. Monelle maksettiin korkeampaa palk kaa kuin mi-
hin saatiin valtionapua. Työntekijöille pyrittiin järjestämään mahdollisuuksien mukaan 
keskimääräistä paremmat asunnot kuin alalla yleensä. Yhdistys myönsi äitiyslomaa 
enemmän kuin kaupunki vastaaville työntekijöille. Näistä seikoista kuulsi halu pitää 
huolta työntekijöistä.

Kristillissosiaalisessa työssä on ollut perinteisenä toimijana elämänsä kutsumus-
työlle omistanut diakonissa ja toisena perikuvana kristillisen rakkauden vaatimukses-
ta vapaaehtoistyötä tekevä, hyväosainen rouva tai neiti. Nämä kuvat ovat murtuneet 
toisen maailmansodan jälkeisessä kehityksessä. Cecilia Wejrydin tutkimus Ruotsin 
kirkon ompeluseuroista, Anna-Liisa Voittosaaren lisensiaatintutkimus suomalaisista 
ompeluseuroista ja monet tutkimukset dia konissojen ammatillistumisesta antaisivat 
tämän tutkimuksen ohella aihetta jatkotutkimuksille kristillissosiaalista työtä tekevien 
naistoimijoiden profiilin ja merkityksen muutoksista.
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Julkishallinnon mekanismien kainalossa ja kumppanina

Tutkimuksen yhtenä hypoteesina oli, että Kaupunkilähetys muuttuisi julkisen rahoi-
tuksen lisääntyessä epäitsenäisemmäksi. Tutkimus osoittaa, että jo heti sodan jälkeen 
alkoi toimintaa heiluttava riippuvuus osassa Kaupunkilähetyksen toimintoja, kun 
pientenlastenkoti ja seimi jouduttiin luovuttaman kaupungin hoidettavaksi julkisen 
rahoituksen vähäisyyden vuoksi. Aivan sama ilmiö oli havaittavissa Turun Kaupunki-
lähetyksen seimen osalla ja muuallakin. Avioliittoneuvonta ja teollisuustyö olivat riip-
puvaisia dominoilmiön vuoksi seurakuntien pienestä avustuksesta: kun se evättiin seu-
rakuntien ilmoittaessa ottavansa haltuun kyseiset toiminnot, kaupungin ja teollisuuden 
tuet loppuivat tämän perässä. Ammattioppilaskoti jaettiin Hämeenpuiston poikakodik-
si ja Kissanmaan ammattioppilaskodiksi osaksi korkeampien valtionapujen saamisek-
si suojelukasvatussyistä huostaanotettujen poikien hoitamiseen. Koko ammattioppi-
laskotitoiminta oli ollut kaupungin viran  omaisten ajatus. Vuokrasäännöstelyn vuoksi 
Kaupunkilähetys ei voinut käyn  nistää haluamaansa miesten asuntolaa kiinteistössään, 
vaan aloitti ammatti op pi  laskodin, kun se sentään järjestyi.

Seurakunnan ja Kaupunkilähetyksen taloudellinen suhde oli heikentynyt jo 
1930-luvulla ja avustukset olivat lähinnä muodollisia. 1940-luvulla instituutioiden 
suhde oli käymistilassa. Toimintojen yhdistämisyritysten jälkeen Kaupunkilähetyksen 
ja seurakuntien diakoniatyö suuntautuivat osin eri toiminta linjoille. Avioliittoneuvon-
nan ja teollisuustyön siirtyminen seurakunnille oli muutosvaiheen jälkeen heikennys 
kyseisillä työaloilla. Itse siirtymiseen ja sen seurauksiin olivat syynä henkilövaih-
dokset ja seurakuntien tiukan markan politiikka. Jälkimmäinen ei ollut tällä kohtaa 
viisasta, koska työmuotojen kulut suurimmaksi osaksi kattanut ulkopuolinen rahoitus 
jäi saamatta teollisuudelta ja kaupungilta. Seurakuntien sosiaalipastori Honk kila oli 
hyödyllinen yhdistykselle, mutta lähinnä sen vuoksi, että hän oli keskeinen sosialide-
mokraatti kaupungin sosiaalihallinnossa ja mukana kehitysvammatyössä.

Seurakunnat ja Kaupunkilähetys saivat molemmat synergiaetua Rantaperkiön van-
hainkodin rahoitusratkaisuilla. Seurakuntien Ilkon vaikeuksissa ollut vanhain koti sai 
asukkaansa Rantaperkiöön sillä ehdolla, että seurakunnat antoivat korotonta lainaa 
vanhainkodin uudisrakennuksen vuoksi rahoitusvaikeuksiin joutuneelle TKL:lle. Li-
säksi varsin lievänä myönnytyksenä seurakunnat saivat valita yhden jäsenen vanhain-
kodin johtokuntaan. 

Kehitysvammaisten työtoiminnan tuli alun perin olla kaupungin omaa toimintaa, 
mutta viranomaisten jähmeyden vuoksi kaupungin apukoulun rehtori Aar no Kartila 
otti Kaupunkilähetyksen ikään kuin bulvaaniksi käynnistämään toiminnan. Katsottiin, 
että teollisuuslaitoksilta sai helpommin tilauksia ja materiaalitukea yksityiselle hyvän-
tekeväisyysjärjestölle kuin kaupungille. Vaikka vajaamielislaissa olikin mainittu työ-
kodit ja asuntolat tulevaisuuden toimintoina, Kaupunkilähetyksen kaltainen joustava 
apuorganisaatio tarvittiin ikään kuin laboratorioksi ensimmäisiä kokeiluja ja toimin-
nan kehittämistä varten. Julkinen rahoitusosuus ei tehnyt Kaupunkilähetystä ainakaan 
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kehitysvammatyön osalta epäitsenäisemmäksi, vaan se itse toimi aktiivisena suunnan 
etsijänä toiminnan käynnistyttyä.

Kaupungin lastensuojeluviranomaiset pystyivät taivuttamaan Kaupunki lähetyksen 
lopettamaan Poikakodin ja ammattioppilaskodin omilla päätöksillään. Rongankodin 
asuntolan aloite tuli kaupungin viranomaisilta, sillä aikuisten kehitysvammaisten avo-
huollon päätoimijaksi oli kaupungin sisällä päätetty alalla toimiva Kaupunkilähetys. 
Tätä päätöstä oli edeltänyt asuntolakokeilu, Tämä oli ollut kuitenkin Kaupunkilähe-
tyksen oma, lähes tahaton ratkaisu, joka innosti viranomaisia etsimään pysyvää rat-
kaisua.

Uutena järjestelyihin puuttuvana aktiivisena toimijana tuli valtio ja sen keskus-
suunnitteluajattelu. Ruotsissa oli jo 1940-luvulla alkanut sosiaalityön haltuunotto jul-
kisille viranomaisille. Näin Suomessakin edettiin hieman myöhemmällä aikataululla. 
Tampereella SKDL:n edustajat olivat 1950-luvulla alkaneet arvostella Kaupunkilä-
hetyksen palvelujen käyttöä. He olisivat halunneet kaiken olevan kaupungin omaa 
palvelutuotantoa. 1960-luvulla tämä ajattelutapa oli jo yleisempää, mutta toiminnassa 
olevia käytänteitä ei haluttu muuttaa. Sen sijaan lisätarpeisiin kau pungin viranhaltijat 
saattoivat suunnitella omaa tuotantoa. Kau punki lä hetyksen ja kaupungin yhteistyö ke-
hitysvammatyössä vahvisti jossain määrin molempia osapuolia, kuten Lester M. Sala-
monin teorian mukaan riittävän tasokkaan toiminnan kohdalla tulisi käymään, mikäli 
yhteistyö on samalla syvää.

1960-luvun lopulla kehitysvammahuollon katsottiin vaativan valtakunnallista ja 
laajaa keskussuunnittelua ja yhteiskunnan haltuunottoa. Tämä ei johtunut Salamonin 
teorian mukaisesta yhdistysten yleisestä epäonnistumisesta, vaan valtakunnallisesti ta-
sapuolisten ratkaisujen tarpeesta ja päärahoittajien päätäntävallan halusta. TKL:n nuo-
risohuollon haltuunoton yhteydessä voidaan kylläkin puhua epäonnistumisesta, johon 
liittyivät Salamonin teoriassaan esittämät epävarmat vapaaehtoistulot ja ainakin joi-
denkin viranomaisten esittämät epäilyt kristillis henkisestä paternalismista ja heikko-
tasoisesta työstä. Luopumisprosessiin tosin vaikutti myös kaupungin pitkään jatkunut, 
suojelukasvatusta tarvinneiden nuorten asianmukaisten hoitoratkaisujen laiminlyönti. 

Vanhustyön arvo nousi esiin vasta sodan jälkeen. Tällöin toimintaan saattoi saada 
hankekohtaisia valtionapuja. Kaupunki pystyi ehdotuksillaan ja kaavoitus- ja tontti-
päätöksillään ohjailemaan Kaupunkilähetystä ja sen päätöksentekoa, jotta se rakentaisi 
uuden vanhainkodin ja juuri tiettyyn kaupunginosaan ja paikkaan. Olikin yllättävää, 
että hanke joutui kaupungin ja valtion toimien vuoksi suuriin vaikeuksiin. 1960-luvul la 
valtiollistamisen ja kunnallistamisen valtavirta tekivät julkishallinnosta epä luotettavan 
kumppanin. Kristillisyyteen epäluuloisesti suhtautuva viran omai nen saattoi ajaa halu-
tessa yksityisen poikakodin alas.

1970-luku toi lain lasten päivähoidosta ja siten Kaupunkilähetyksen lastentarha 
kytkettiin elimelliseksi osaksi kaupungin päivähoitosuunnitelmaa. Kaupunkilähetys 
oli varsinkin valtionapujen vuoksi sitonut palkkansa valtion ja kuntien palkkaluok-
kiin. Lastentarhan kiinteistökin oli myyty kaupungille ja vuokrattu takaisin rahoilla, 
jotka saatiin kaupungilta toiminta-avustuksina. Koska päivähoidon valtakunnallinen 
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kasvatussuunnitelma ei ollut vielä valmis, saattoi kristillisyyden viljeleminen pikku-
lasten parissa olla ainakin jonkinlainen selitys sille, että TKL piti päiväkotia omissa 
nimissään.

Kaupunki lähetys korosti kirkollisuutta, kun rahaa anottiin seurakunnilta ja vas-
taavasti osallisuutta julkisten huolto tehtävien teke miseen, kun tukea haettiin kau-
pungilta tai valtiolta. Samoin Kaupunkilähetys korosti yksi tyisiltä yrityksiltä ja hen-
kilöiltä tukea pyytäessään vapaa ehtoi suu teen perustuvaa luonnettaan. Jos tuntisi vain 
yhden näistä suuntautumisista, johto pää tökset Kaupunkilähetyksen as so sioitumisesta 
joko kirkkoon, vapaa ehtoiseen aut tamiseen tai kaupungin sosi aali toi meen voisivat olla 
virheel lisiä.

Kaupunkilähetyksen toiminnasta olisi muotoutunut todennäköisesti toisen laista 
ilman paikkaa julkishallinnon kainalossa. Etäisempi kumppanuus huonompine sopi-
muksineen ja vähäisempi julkinen rahoitus olisivat johtaneet vaikkapa vanhainkotien 
asiakasmaksujen raskaisiin korotuksiin ja näin toiminnan sosiaalisesti tukeva rooli 
olisi surkastunut vanhusten kerhoihin ja retkiin. Aiemmin tärkeiden, työn kohteiden 
hyväksi työskennelleiden ompeluseurojen taloudellinen merkitys väheni, ja esiin tuli 
ikään kuin jäsenorganisaatiotyyppistä toimintaa, kuten kehitysvammatyön äitikerho. 
Tässä kerättiin rahaa ja tarvikkeita lähinnä omien lastensa hyvinvoinnin lisäämiseksi, 
kun vanhoissa ompeluseuroissa kerät tiin varoja muiden hyväksi. Äitikerholaiset eivät 
kuitenkaan osallistuneet johto kuntatyöskentelyyn, vaan tekivät keskuudessaan itsenäi-
sesti rahoi tus päätöksensä.

Kaupunkilähetys toimi lasten, nuorten ja vanhusten huollossa julkishallintoa täy-
dentävänä kumppanina, mutta kehitysvammaisten teollisessa työtoiminnassa ja tuetun 
asumisen järjestäjänä edelläkävijänä ja kokeilualustana. Viimeksi mainitut kokeilut 
johtivat siihen, että Kaupunkilähetys oli tutkimusperiodilla näissä tehtävissä pitkään 
ainut toimija Tampereella. Palvelutuotannon rahoittivat pääosin kaupunki, valtio ja 
asiakkaat, osin vapaaehtoiset ja lahjoittajat, kiinteistökustannuksista osa koitui Kau-
punkilähetyksen omakustannettavaksi, kuten myös hengellinen tarjonta.

Tampereen Kaupunkilähetyksen roolia ja olemusta leimasi tutki mus pe riodilla se, 
että siihen liittyi uuden aloittamista, vanhoja perinteitä, ulkomailta lainattuja toimin-
tamalleja ja varsinkin monesta paikasta lainattua rahaa ja jonkin verran porvarillista 
(sinistä) kristillisyyttä. Monen oven avannutta rahaa tuli myös perintöinä. Kuvaan-
nollisesti voisi sanoa, että yhdistys ei ollut viime kädessä naimisissa kuin työnäkynsä 
kanssa, vaikka kulkikin monessa kainalossa. 

Kaupunkilähetystyön ja julkishallinnon sosiaalityön suhde tuotti toiminnallisia ja 
hallinnollisia muutoksia myös muissa Pohjoismaissa. Osa toiminnoista otettiin val-
tion, maakuntien tai kuntien haltuun, mutta osa jäi kaupunkilähetyksille. Tässä tut-
kimuksessa havaittiin osan aloitteista sittenkin tulleen viranomaisilta ja kolmannen 
sektorin toimija ryhtyi vasta sitten kokeilemaan uutta toimintoa. Vasta erityistutkimus 

1 Englantilainen viktoriaaninen fraasi morsiamesta: Something old, something new, something borrowed, something 
blue and a silver sixpence in her shoe. Suomeksi: jotain uutta, jotain vanhaa, jotain lainattua ja jotain sinistä. Näin 
Kaupunki lähetys oli kuin morsian, ehkäpä raamatullisesti Kristuksen morsian.
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kykeni tuomaan tämänsuuntaisen vaikuttamisen esille. Kristillissosiaaliset toimijat, 
kuten kau punkilähetykset, ovat olleet ilmeisesti kaikissa Pohjoismaissa mainittavas-
sa roolissa luomassa palveluita ja palvelukonsepteja, jotka ovat osittain tai kokonaan 
siirtyneet yhteiskunnan perustehtäviksi. Kussakin maassa on ollut oletettavasti omat 
polkuriippuvuutensa julkishallinnon ja kolmannen sektorin yhteistyössä ja työnjaos-
sa. Pohjoismaisille kaupunkilähetyksille valkeni ensimmäisessä yhteistapaamisessaan 
vuonna 1970 kuinka eri aloille eri maissa ja eri paikkakunnilla olikaan erikoistuttu. 

Tieto siitä, minkälaisista toiminnoista näissä prosesseissa on luovuttu ja miksi, on 
tärkeää hyvinvointivaltion rakentumisen kokonaiskuvan hah mottamisessa. Tästä työn-
jaosta ja sen mekanismeista ei ole kootusti tutkimustietoa ainakaan riittävästi. Pohjois-
maisista kristillissosiaalista työtä tekevistä kolmannen sektorin toimi joista ja niiden 
roolista hyvinvointivaltioiden kehityskaarissa olisi tärkeätä tehdä perusteellinen tut-
kimus. Tämä Tampereen Kaupunkilähetyksen ympärille rakentunut tutkimus tarjoaa 
virikkeitä uusille tutkimuslinjoille. 

Tutkimustulokset

KulhiaPeilit.indd   265 13.12.2011   23:27:26



266

LIITE 16.  

1 Liitteessä 1 esitetään ne tutkimuksessa mainitut kiinteistöt, jotka olivat käytössä edes jonkin aikaa 1939−1973. 
Lähteinä v. 1939 edeltävältä ajalta ovat TKL:n vuosikertomukset, Järventie 1959 ja Kulhia 2008a. Taulukko auttaa 
ymmärtämään, että jos Kaupunkilähetyksestä kertominen tuntuu poukkoilevalta, niin se johtuu ainakin osittain Kau-
punkilähetyksen toimista.
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 LYHENTEET7. 

jtk johtokunta
HAik Historiallinen Aikakauskirja
hall hallitus
HKL Helsingin Kaupunkilähetys r.y.
hpk hiippakunta
hpv hoitopäivä
kh kaupunginhallitus
khk kirkkohallintokunta
kirj. kirjoittaja
kk kunnalliskertomus
kn  kirkkoneuvosto
kok/KOK Kansallinen Kokoomus r.p.
kv Tampereen ev.-lut. seurakuntien yhteinen kirkkovaltuusto
kav kaupunginvaltuusto
Mf mikrofilmi
Lastensj lastensuojelujaosto
LK&KS lastenkodin ja kesäsiirtolan
Lsltk lastensuojelulautakunta
mmk miljoona markkaa
mk markka
MLL Mannerheimin Lastensuojeluliitto (Tampereen osasto)
NMKY Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys (Tampereen)
NNKY Nuorten Naisten Kristillinen Yhdistys (Tampereen)
Nuorisohj Nuorisohuoltojaosto
ptk pöytäkirja
sdp/SDP Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p.
sen Senaatti
SKDL Suomen Kansan Demokraattinen Liitto r.p.
Sosla sosiaalilautakunta
srk seurakunta
TKL Tampereen Kaupunkilähetys r.y.
Tkli tuomiokapituli
tmk toimikunta
Treen Tampereen
TuKL Turun Kaupunkilähetys r.y.
vk vuosikertomus
vk:t vuosikertomukset
Yl osasto yleinen osasto

Lyhenteet
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LÄHTEET JA KIRJALLISUUS8. 

Lähteet8.1. 

Painamattomat lähteet8.1.1. 
Tukholma
Centrum för Näringslivshistoria     CNLH
 Föreningen Stockholms Företagsminnen   
  Stockholms Stadsmission    SSM
   Årsmötes- och styrelseprotokoll   A1
   Övriga liggare och register   D 2

Helsinki
Kansallisarkisto       KA
Sosiaaliministeriön arkisto      SosM
 Lastensuojelutoimisto      LST 
 Diaarit ja päätösasiakirjat 1941–1951 Aa ja Ab
Helsingin diakonissalaitoksen arkisto     HDL
 Kortisto sisarista ja seurakunnista     Ba
Suomen Kirkon Seurakuntatyön Keskusliiton arkisto   SKSKA
 Kirkkopäivät 1943−1949
Eelis Gulinin kokoelma      EGG
 Kirjeenvaihtoa
Erkki Niinivaaran kokoelma     ENK
 Kirjeenvaihtoa

Helsingin Kaupunkilähetyksen arkisto    HKLA
 Suomen Diakonia- ja Kaupunkilähetysyhteisöjen arkisto SKLLA
  SKLL 1971−1987 -kansio

MRA-säätiön arkisto       MRAA

Toimihenkilöarkisto      THA
 Suomen Erityiskasvatuksen Liitto    SEL
  Henkilöarkistot     Hh
   Aarno Kartilan arkisto   AKA

Hämeenlinna
Hämeenlinnan maakunta-arkisto     HMA
 Hämeen läänin sosiaalihuollon piiritarkastajan arkisto  HSPTA
  Piiritarkastajan kiertokirjeitä 1944- 1971   Da
  Vuosikertomuksia 1926–1970    Db
  Lastenkodin johtajien vaalit    Fab
  Yksityislaitoksia koskeva kirjeenvaihto   Fc
  Seurat, yhdistykset, yksityiset järjestöt, kirjeenvaihto Fk            
 Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulin arkisto   TreTkli
  Pastoraalikirjoitukset     Hd

Turku
Turun maakunta-arkisto      TMA
 Turun Kaupunkilähetys ry:n arkisto    TuKLA
 Jäsenluettelo       Ba
 Kirjetoisteet 1942–1965      Da
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Tampere
Tampereen kaupunginarkisto      TaKA
 Kaupunginhallituksen pöytäkirjat 1955−1973  kh
 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjat 1960−1973  kav
 Lastensuojelulautakunta     Lsltk
  Pöytäkirjat 1940−1951    CI
 Sosiaalilautakunta     Sosla
  Sosiaalilautakunnan pöytäkirjat 1941−1970  Ca
  Yleisen osaston pöytäkirjat 1951−1973  Ca1
  Lastensuojelujaoston pöytäkirjat 1951−1973  Cg
  Nuorisonhuoltojaoston pöytäkirjat 1948−1970 Ca2

Tampereen evankelis-luterilaisten seurakuntien keskusarkisto  TSA
 Talousosasto       TO
  Kirkkohallintokunnan pöytäkirjat 1940–1949  Ca
  Kirkkovaltuuston pöytäkirjat 1944−1966   Cc
 Tuomiokirkkoseurakunnan arkisto     TmksrkA
  Kirkkoneuvoston pöytäkirjat 1940−1948   Cb

Tampereen kaupunkilähetyksen arkisto     TKLA
 Pöytäkirjat
 Kassakirjat
 Kirjeenvaihtoa −1968-kansio
 R-kansio
 Vuosikertomukset
 Alkoholistikoti ja Pispalan lastentalo ja seimi-kansio
 Jäsenkirja
 Martti Järventien mappi      

Valkeakoski
Valkeakosken seurakunnan kirkonarkisto    VKA
 Kirkkohallintokunnan pöytäkirjat
 Kirkkovaltuuston pöytäkirjat

Akaa
Ali Kulhian tutkimusarkisto
 Aarno Kartilan ansioluettelo.

Painetut lähteet8.1.2. 
Aarnio, Armas
1942  Kirkko ja sisälähetys. Synodaalikirjoitus Viipurin hpk:n
 pappeinkokoukselle. Helsinki: Otava.

Abzug, Rikki
1999  The Nonprofit Sector and the Informal Sector: A Theoretical Perspective. − 

Voluntas. International Journal of Voluntary and Nonprofit Organisations.  (10) 
No. 2.

Alanne, Anja
1972 Järjestöjen tehtävä ja asema lastensuojelutyön organisaatiossa. − Lapsi ja Nuo-

riso 6−7/1972.

Alanärä, Kari
1968 Normihuoltajien arvokriisit. − Huoltaja 23/1968.

Lähteet ja kirjallisuus

KulhiaPeilit.indd   269 13.12.2011   23:27:27



270

Allardt, Erik
1958 Epäsosiaalinen käyttäytyminen sosiologisena ilmiönä. − Lapsi ja Nuoriso 

9/1958.

Antila, Armas
1944 Antti solmii sota-avioliiton. Keskustelua avioliittokysymyksestä. Helsinki: Ase-

velipapit.

Anttonen, Anneli
1997 Feminismi ja sosiaalipolitiikka. Miten sukupuolesta tehtiin yhteiskuntateoreetti-

nen ja sosiaalipoliittinen avainkäsite. Diss. Tampere. Tampere: Tampere Univer-
sity Press.

Arffman, Kaarlo
2008 Auttamisen vallankumous. Luterilaisuuden yritys ratkaista köyhyyden aiheut-

tamat ongelmat. Historiallisia tutkimuksia 236 (SKS). SKHST 205. Helsinki: 
SKS & SKHS.

Autti, Eeli E.
1950 a Syvemmin vajaamielisten lasten ja nuorten laitoshuollon laajentamis- ja uu-

delleenjärjestämissuunnitelmat. – Huoltaja 15–16/1950.
1950 b Ensimmäinen sodanjälkeinen pohjoismaiden keskeiseksi muodostunut vajaa-

mielishuoltokokous. – Huoltaja 20/1950.

Blomstedt, Benita
1950 Vapaaehtoisten elinten osuus Englannin sosiaalipolitiikassa. – Huoltaja  

1/1950.

Bredenberg, Thor-Björn
1963 a Vajaamielisten vanhempainjärjestöt. Toiminta Suomessa ja eräissä muissa 

maissa. − Huoltaja 3/1963.
1963 b XII pohjoismainen vajaamielishuollon ja erityiskoulujen kongressi 11.−15.8.-

63 Oslossa. − Huoltaja 17/1963.

Charpentier, Pehr
1968 Nuorisohuoltajan normikriisi. − Huoltaja 19/1968.

EKP
1964 Etsivän kirkon puolesta. Otto Aarnisalon kirjoituksia sisälähetyksen ja diakoni-

an alalta. STKSJ 74. Helsinki: STKS.

Eriksson, Lars D. (toim.)
1967 Pakkoauttajat. Hyvä tietää 15. Helsinki: Tammi.

Erkamo, Pentti
1960 Diakonia ajan puristuksessa. − Diakonia I/60.

75 Jahre Berliner Stadtmission
1952 Fünfundsiebzig Jahre Berliner Stadtmission. Berlin: Berliner Stadtmission.

Godenhjelm, Hugo 
1927 Suomen evankelisluterilaisen papiston matrikkeli. Sortavala: Tekijä.

Grunewald, Karl & Bakk, Ann
1973 Omsorgsboken. En bok om psykisk utvecklingsstörning. Tukholma: Esselte 

Studium.

KulhiaPeilit.indd   270 13.12.2011   23:27:27



271

Gulin, Eelis 
1967 Elämän lahjat. Edellinen osa 1893 – 1945. Helsinki: WSOY.

Gummerus, Jaakko
1928 Kertomus Tampereen (ent. Porvoon) hiippakunnan vaiheista ja tilasta vuosina 

1922−1927. Tampere: Tampereen hiippakunta.

Haapala, Pertti
1989 Sosiaalihistoria. Johdatus tutkimukseen. Suomen Historiallinen Seura Käsikir-

joja 12. Helsinki: Suomen Historiallinen Seura.

Haataja, Lauri
1987  Jälleenrakentava Suomi. – Suomen historian pikkujättiläinen. Helsinki:
 WSOY.

Hailuoto, Ahti
1970 Lastenhuoltolaitosten hoitohenkilökunnan ammattikoulutus. Lastensuoje-

lun Keskusliiton vuosikokouksessa 4.5.70 pidetty alustus. − Lapsi ja Nuoriso 
6/1970.

Hao n:o 16/1944
 Sosiaaliministeriön antamat huoltolaitosten paloturvallisuusohjeet. – Huoltaja 

22/1944.

Harju, Pertti
1971 Koulukotioppilaiden jälkihuolto. − Lapsi ja Nuoriso 2/1971.

Hart, Linda & Kovalainen, Anne & Holli, Anne Maria
2009 Gender and Power in Politics and Business in Finland. − Kön och makt i Nor-− Kön och makt i Nor-

den. Del I Landsrapporter. TemaNord 2009:569. Köpenhamn: Nordiska minis-Del I Landsrapporter. TemaNord 2009:569. Köpenhamn: Nordiska minis-
terrådet.

Helasvuo, Kaarlo
1945 Yksityisten valvojain toiminta nuorisonhuollon ja nuorisotyön sekä lakisäätei-

sen ja vapaan huollon yhtymäkohtana. − Lastensuojelun vuosikirja 1945. Suo-
men Lastensuojelun ja Nuorisonhuollon Keskusliiton julkaisuja n:o 2. Helsinki: 
Suomen Lastensuojelun ja Nuorisonhuollon Keskusliitto.

1968 Liikemyrskyä ja oivia osumia. − Lapsi ja Nuoriso 1/1968.

Hemgren, Per
1974 Nuvarande inackorderingshem för vuxna utvecklingsstörda. − Gruppbostäder 

för vuxna utvecklingsstörda. Socialstyrelsen redovisar 38. Tukholma: Socialsty-Tukholma: Socialsty-
relsen.

HKL vk
1945- Helsingin kaupunkilähetyksen vuosikertomus. Helsinki: Helsingin 
1973 Kaupunkilähetys. Painovuosi kertomusvuotta seuraava.

HKL 80 v
1963 Helsingin Kaupunkilähetys 80 v. Helsinki: Helsingin Kaupunkilähetys.

Hokkanen, Onni
1954 Lastenkodit ja lääkäri. − Lapsi ja Nuoriso 7−8/1954.

Honkkila, Onni
1960 Vajaamielisten lasten päivähuoltola seurakuntadiakonian työmuotona. − Diako-

nia II/60.

Lähteet ja kirjallisuus

KulhiaPeilit.indd   271 13.12.2011   23:27:27



272

Howard, Peter 
1952 Uudelleen rakennettu maailma. Kertomus Frank Buchmanista ja Moraalisen va-

rustautumisen miehistä ja naisista. Porvoo: WSOY.

Jalas, Rakel
1945 Erimuotoisten huoltolaitosten henkilökuntiin kuuluvien toimihenkilöiden järjes-

täytymisestä.   – Huoltaja 1-2/1945

Jallinoja, Riitta
1983 Suomalaisen naisasialiikkeen taistelukaudet. Naisasialiike naisten elämäntilan-

teen muutoksen ja yhteiskunnallis-aattelisen murroksen heijastajana. Diss. Hel-
sinki. Porvoo: WSOY.

Jansson, E. Alfr.
1928 Ett frö lägges i jorden. – 1853–1928. Tro och gärning. Minneskrift till Stock-

holms Stadsmissions Sjuttiofemårsjubileum. Tukholma: Stockholms Stadsmis-
sions Förlag.

Jansson, E. Alfr. & Johnsson, Joh. W. 
1953 I heligt uppdrag. Stockholms Stadsmission 100 år. Tukholma: Stadsmissionens 

Bokförlag.

Joensuu, Matti 
1994 Perheiden kanssa naimisissa. Helsinki: Karas-sana.

Johnsson, Joh. W.
1928  Trädet växer. – 1853-1928. Tro och gärning. Minneskrift till Stockholms Stads -

missions Sjuttiofemårsjubileum. Tukholma: Stockholms Stads mis sions Förlag.

Jokinen, Markku
1971 Henkilökunnan asumisvelvollisuus lastenkodissa. − Lapsi ja Nuoriso 11/1971.

Jussila, Arja
1971 Raportti nordisk utvalgin opintopäiviltä. − Ketju 3/1971.

Järventie, Martti 
1959 Uskon ja rakkauden työtä. Tampereen Kaupunkilähetyksen 75-vuotis his to ria. 

Tampere: Tampereen kaupunkilähetys.

Kaimio, Juhani
1968 Todellinen arvo ja arvotodellisuus. − Huoltaja 21/1968.

Kakkuri, Teemu
2011 Evankelinen liike kirkossa ja yhteiskunnassa 1944−1963. Aktiivinen uudis-

tusliike ja konservatiivinen sopeutuja. Publications of the University of Eastern 
Finland. Dissertations in Education, Humanities, and Theology 13. Diss. Joen-
suu. Joensuu: Itä-Suomen yliopisto.

Kansanaho, Erkki
2001 Elämän matkakirja − Itinerarium vitae. Helsinki: Kirjapaja.
1988  Kirkko ja lapset. Suomen evankelis-luterilainen pyhäkouluyhdistys 1888–
 1988. Helsinki: Lasten Keskus.

Kario, Maija
1960 Seurakunta ja sen vajaamieliset jäsenet. − Huoltaja 2/1960.

KulhiaPeilit.indd   272 13.12.2011   23:27:27



273

Karppinen, Leena
2006 ”Vain paras on tarpeeksi hyvää lapsille”. Ruusu Heininen Sortavalan kasvatta-

jaopiston perustajana ja kehittäjänä. Diakonia-ammattikorkeakoulun julkaisuja 
A Tutkimuksia. Lisensiaatintyö Kuopion yliopiston sosiaalityön ja sosiaalipeda-
gogiikan laitokselle. [Helsinki]: Diakonia-ammatti kor kea koulu.

Kehitysvammaiset ja kirkko
1971 Kehitysvammaiset ja kirkko. Kirkon diakoniatoimikunnan asettaman työryh-

män mietintö. Helsinki: Kirkon diakoniatyön keskus. Moniste.
1974 Kehitysvammaiset ja kirkko. Kirkon diakoniatoimikunnan asettaman työryh-

män mietintö. Helsinki: Kirkon diakoniatyön keskus.

Kehitysvammaisten asuminen
1975 Kehitysvammaisten asuminen. Selvitys kehitysvammaisten asumisen nykyti-

lanteesta ja ehdotuksia heidän asumisensa järjestämiseksi. Kehitysvammaliitto 
04 1975. [Helsinki]: [Kehitysvammaliitto]. Moniste.

Kirkkolaki 1944
1945 Suomen Evankelis-Luterilaisen Kirkon kirkkolaki, vuodelta 1869, sekä siihen 

vahvistetut muutokset aina 7 päivään heinäkuuta 1944. 4., uusittu painos. Hel-
sinki: W. Söderström.

Klemola, Seppo
1971 Millaisia ratkaisuja lastenkotien ongelmiin? − Lapsi ja Nuoriso 4/1971.

Kohonen, Yrjö
1953 Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntien ja papiston matrikkeli. Toim. 

Yrjö Kohonen et al. Helsinki: Suomen kirkon pappisliitto.
1963 Suomen evankelisluterilaisen kirkon matrikkeli. Matrikel över Finlands evange-Matrikel över Finlands evange-

lisk-lutherska kyrka I : Henkilömatrikkeli. Personmatrikel. Toim. Yrjö Kohonen 
et al. Helsinki: Suomen kirkon pappisliitto.

Koiso-Anttila, Erkki
1952 Lastenhuolto ja asemakaavoitus. − Lapsi ja Nuoriso 7−8/1952. 

Kokotti, Aili
1959 Aulan työkoti vajaamielisten työllistäjänä. Tutkielma sosiaalihuoltajan loppu-

tutkintoa varten Yhteiskunnallisessa Korkeakoulussa. Painamaton. Tampereen 
yliopiston kirjasto.

Komiteanmietintö 
1961 Vajaamielishuollon suunnitelmakomitean mietintö N:o 11- 1961. Helsinki: Val-

tioneuvosto.
1966 Lastensuojelukomitean osamietintö N:o III. Ehdotus lastensuojelulaiksi ja laik-

si suojelukasvatuslaitoksista niihin liittyvine asetuksineen. Komiteanmietintö 
1966: A 9. Helsinki: Valtioneuvosto.

1970a Kehitysvammakomitean mietintö II. Ehdotus kehitysvammalaiksi. Komitea-
mietintö 1970: A 12. Helsinki: Valtioneuvosto.

1970b Kehitysvammakomitean mietintö III. Ehdotus asetukseksi kehitysvammaisten 
erityishuollon henkilökunnan kouluttamiseksi. Komiteamietintö 1970: B 58. 
Helsinki: Valtioneuvosto. Moniste.

1971 Sosiaalihuollon periaatekomitean mietintö I. Yleiset periaatteet. Komiteamietin-
tö 1971: A 25. Helsinki: Valtioneuvosto.

1972 Kehitysvamma-alan henkilökunnan koulutustoimikunnan mietintö. Komitean-
mietintö 1972: B 13. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö.

Lähteet ja kirjallisuus

KulhiaPeilit.indd   273 13.12.2011   23:27:27



274

Kopps, Bettina (Hg.)
2002 125 Jahre Berliner Stadtmission. Berliini: Berliner Stadtmission.

Kotilainen, Niilo
1950 Laki lastenkotien valtionavusta. – Huoltaja 7/1950.
1964 Nykyiset toimintaedellytykset käytännöllisessä lastensuojelutyössä. − Huoltaja 

1964.
1967 Vapaa lastensuojelutyö lakisääteisen toiminnan täydentäjänä. − Lapsi ja Nuoriso 

11/1967.

Kuusisto, Paavo
1945 Mitä nykyaikaiselta lastenkodilta on vaadittava. Kodinomaisuutta. – Huoltaja 

12/1945.  

Kyrkor och samfund
1963 Kyrkor och samfund i Sverige. Omfattning och verksamhet. Statens offentliga 

utredningar 1963:39. Stockholm: Ecklesiastik departe mentet.

Laajarinne, Arvo J.
1965 Tee sinä samoin. Seurakuntadiakonian käsikirja. Helsinki: Otava.

Lahtinen, Alli
1966 Sosiaalihuollon uudistamista koskeva suunnitelma lastensuojelun näkökulmas-

ta. − Lapsi ja Nuoriso 3/1966.
1969 Lapsi kasvatuskodissa ja laitoksessa. Sosiaalihallituksen pääjohtajan Alli Lahti-

sen 11. pohjoismaisessa lastensuojelukongressissa Tukholmassa pitämä alustus. 
− Lapsi ja Nuoriso 7−8/1969.

Laitinen, Valma
1954 Yksilöllinen kasvatus lastenkodissa. − Lapsi ja Nuoriso 9/1954.

Laki terveyssisarista
1944 Laki kunnallisista terveyssisarista ja äitiys- ja lastenneuvoloista, annettu Helsin-

gissä 31. päivänä maaliskuuta 1944. – Huoltaja 8/1944.

Langvasbråten, Trude
2009 Kjønn og makt i norsk politikk. − Kön och makt i Norden. Del I Landsrapporter. 

TemaNord 2009:569. Köpenhamn: Nordiska ministerrådet.

Lastenkotien valtionavusta
1949 Lastenkotien valtionavusta ja vähän muustakin lastenkotien järjestelyistä. Kir-

joittanut J.P. – Huoltaja 1/1949.

Lehtinen, Paavo
1985 Muistelmia elämäni vaiheista. Moniste. Olli Lehtipuun hallussa. Tampere.

Leivo-Larsson, Tyyne
1952 Äiti on ansiotyössä − kuka hoitaa lapset? − Lapsi ja Nuoriso 3/1952. 

Lemmetyinen, Eljas 
1989 Mene ja kerro. Toim. Heljä Meronen. Helsinki: Kirjaneliö.

Louhivuori, Verneri
1963 Miten katulähetyksemme alkoi? − Rengas 5/1963.

Miettinen, Kalevi
1949 Goodwill Industries - erään Vapaan invalidihuollon muoto Amerikassa. – Huol-

taja 23/1949. 

KulhiaPeilit.indd   274 13.12.2011   23:27:27



275

Mohr, Trygve
1947 Katsaus Norjan sosiaaliseen huoltotyöhön. – Huoltaja 17/1947.  

Mustala, Paavo
1949 Keskitetystä vapaasta huoltotyöstä saavutettuja kokemuksia. – Huoltaja 

24/1949.

Mäki, Helmi 
2003 Rapsodia avopalveluiden kehityksestä sosiaalihuollossa. – Yhteis kunta poli tiikka 

68:5.  

Mäkinen-Ollila, Aune
1952 Äidit ja ansiotyö. − Lapsi ja Nuoriso 4/1952. 

Ne viisi vuosikymmentä
1969 Ne viisi vuosikymmentä 1919−1969. Toivontupa. Moniste. Tampereen kaupun-

ginkirjasto.

Paarma, Matti (toim.)
1974 Suomen teologit ja kirkkomuusikot. Finlands teologer och kyrkomusiker. Hel-

sinki: Suomen kirkon pappisliitto.

Palmer, Richard H. 
1979 Moral Re-Armament Drama: Right Wing Theatre in America. − Theatre Jour-

nal, Vol. 31, No. 2 (May, 1979). 

Piispainkok. ptk 
1942 Piispainkokous 19.−20.5.1942. − Suomen kirkon vuosikirja XVI 1/5 1942−30/4 

1944. Turku: Piispainkokous.

Piispainkok. ptk
1943a Piispainkokous 11.−12.5.1943. − Suomen kirkon vuosikirja XVI 1/5 1942−30/4 

1944. Toim. K. Vahermo. Turku: Piispainkokous.
1943b Piispainkokous 8.−9.12.1943. − Suomen kirkon vuosikirja XVI 1/5 1942−30/4 

1944. Toim. K. Vahermo. Turku: Piispainkokous.

Pulkkinen, Helmi 
1956 Pullakirkossa. − Rengas 1−2/1956.

Päivänsalo, Olavi
1944 Kristillisen työsiirtolan tehtävä ja toiminta. − Huoltaja 7/1944.

Raevuori, Yrjö   
1940 Fredrik Björkqvist, yksityisyrittäjä ja lahjoittaja. Tampere: Tampereen kaup pa-

kamari.

Raitasuo, Kyllikki
1957 Äitien ansiotyö ja lasten päivähoito. − Lapsi ja Nuoriso 11/1957.

Rapport
[1970] Rapport från nordiskt Stadsmissions-symposium 4−7 Juni 1970 hållet i 

Stockholm (4−5 juni) och på Vårdinge folkhögskola (5−7 juni). Rapporten utar-
beted av Direktor Arne Dahlin, symposiets ordförande, Rektor Evert Turesson, 
symposiets sekreterare. [Tukholma]: [Stockholms Stadsmission]

1972 rapport från det andra nordiska stadsmissionssymposiet. 1−4 juni 1972 i Hel-
singfors och Tammerfors. Rapporten utarbetat av Raimo Sinkkonen, Tammer-
fors Stadsmission, Olavi Päivänsalo, Helsingfors Stadsmission, Harry Salonaho, 

Lähteet ja kirjallisuus

KulhiaPeilit.indd   275 13.12.2011   23:27:27



276

symposiets sekreterare. [Tampere]:[Tampereen Kaupunkilähetys]. Tampereen 
Keskuspaino 1973.

Ripatti, Jaakko
1990  Suomen kirkon ulkomaansuhteet ja kansainvälinen politiikka 1944–1946.
 SKHSJ 149. Diss. Helsinki. Helsinki: SKHS.

Rongankoti
2000  Rongankoti 30 vuotta. Kootut kertomukset toiminnan vuosista. Tampere:
 Tampereen Kaupunkilähetys.

Rosenstand, W.
1947 Tanskan sosiaalihuolto. – Huoltaja n:o 19/1947.  

Rusama, Kyllikki
1971 Päivähoitopalvelujen nykytilanne ja kehittämistarpeet. − Lapsi ja Nuoriso 

3/1971.

Salo, Reino
1956 Kunnallinen lastensuojelumme työntekijän näkökulmasta. − Lapsi ja Nuoriso 

11/1956.  

Sarlin, Bruno
1944 Ensimmäinen ryhmä sosiaalihuoltajia valmistunut. − Huoltaja 11/1944.

Seppälä, Kaarle Heikki
1958 Muistot jäivät. Elämäni varrella talletettua. Tampere-seuran julkaisuja N:o 21. 

Tampere: Tampere-seura.

Sinkkonen, Raimo 
1984 100 vuotta kaupunkilähetystyötä Tampereella. Tampere: Tampereen Kau pun ki-

lähetys.

Sipilä, Jorma
1996 Aluksi. − Sosiaalipalveluiden Suomi. Helsinki: WSOY.

Sirén, Pirkko
1967 Ei kotia ei koulua. − Pakkoauttajat. Hyvä tietää 15. Helsinki: Tammi.

SKVK
1944 Suomen kirkon vuosikirja XVI 1/5 1942−30/4 1944. Toim. K. Vahermo. Turku: 

Piispainkokous.

Sormunen, Eino
1944 Avioliitto. Vihkimäjuhlaan liittyviä muistoja, opetuksia ja kehoituksia. Helsinki: 

Kirjapaja.

Sosiaalihuoltajat
1971 Sosiaalihuoltajat 1944−1969. Helsinki: Sosiaalihuoltajat ry.

SSM fvb
1946 Styrelsens förvaltningsberättelse för Stadsmissionen (vuodet 1946−1973)
1973 Stockholm: Stockholms Stadsmission.

Ståhlberg, Aune
1946 Lasten päivälaitokset v. 1945. – Huoltaja 1946.  

KulhiaPeilit.indd   276 13.12.2011   23:27:27



277

Suomen ev.lut. kirkko 1962−1966
1968 Suomen evankelisluterilainen kirkko vuosina 1962−1966. Helsinki: Kirkkohal-

litus.

Suometsä, Saara
1961 Lasten laitoshoidon teoriat nykyisen tutkimuksen valossa. − Lapsi ja Nuoriso 

9/1961.  

Särkijärvi, Tyyne
1939 Aula. − Lapsi ja Nuoriso 5/1939.
Tarasti, Aarne
1949 Ammattiopintojen avustuslainsäädännön muuttaminen. – Huoltaja 24/1949  

Tarvainen, Lauri
1949 Huomioita kunnalliskotien hoidokkiaineksesta. – Huoltaja 23/1949.
1950 Michigan Children´s Institute. Amerikan uudenaikaisimpia lastenhuoltolaitok-

sia. − Lapsi ja Nuoriso 2/1950.
1952 Kasvatus yksilölliseksi lastenkodissa. − Lapsi ja Nuoriso 4/1952. 
1956 Tarvitaanko meillä perheryhmäkoteja? − Lapsi ja Nuoriso 5−6/1956.
1958 Vajaamielishuolto. − Huoltaja 23/1958. 

TKL säännöt
1907 Tampereen Kaupunki=Lähetyksen Säännöt. Hyväksytyt perustavassa kokouk-

sessa 28/5 1907. Tampere: Tampereen Kaupunki=Lähetys.
1932 Tampereen Kaupunkilähetyksen säännöt. (Valtioneuvoston vahvistamat loka-

kuun 20 p:nä 1920). Tampere: Tampereen Kaupunkilähetys.
1941 Tampereen Kaupunkilähetyksen säännöt. Tampere: Tampereen Kaupunkilähe-

tys.
1969 Tampereen Kaupunkilähetyksen säännöt. Tampere: Tampereen Kaupunkilähe-

tys.

TKL vk
1907- Tampereen Kaupunkilähetyksen vuosikertomus.
1973 Tampere: Tampereen Kaupunkilähetys.

Toivontupa vk
 Orpokoti Toivontuvan vuosikertomukset. Tampere. Monisteita. Tampereen pää-

kirjasto.

Torma, Saara
1954a Mitä leikkiterapia on ja mikä on sen tarkoitus. − Lapsi ja Nuoriso 1/1954.
1954b Mitä on ryhmäterapia. − Lapsi ja Nuoriso 7−8/1954.

Treen hpk lm ppk 
1937 Pöytäkirja tehty Tampereen hiippakunnan papiston lakimääräisessä pappeinko-

kouksessa Tampereella lokak. 19−22 p:nä 1937 ynnä liitteet. Tampere 1938.

Treen hpk vv. 1962−1966
1968 Tampereen hiippakunta vuosina 1962−1966. Tampere: Tampereen hiippakunta.

Treen k:gin kk
 Tampereen kaupungin kunnalliskalenterit, ilmestyneet vuosina 1926–1995. 

Kertomukset Tampereen kaupungin kunnallishallinnosta. Tampere.

Treen til. vuosikirja 1948
1948 Tampereen kaupungin tilastollinen vuosikirja. Tampere: Tampereen kaupungin-

kanslia.

Lähteet ja kirjallisuus

KulhiaPeilit.indd   277 13.12.2011   23:27:27



278

Tro och gärning
1928 1853−1928. Tro och gärning. Minneskrift till Stockholms Stadsmissions Sjut-

tiofemårsjubileum. Tukholma: Stockholms Stadsmissions Förlag.

TuKL vk 
1906- Turun Kaupunkilähetyksen vuosikertomus. Turku: 
1973 Turun Kaupunkilähetys.

Tunkelo, J. H.
1946 Vapaaehtoisen ihmisystävällisen toiminnan merkitys ja tarpeet. – Huoltaja 

17/1946.

Tuokko, Mikko
1938 Helsingin kaupungin Vastaanotto- ja Ammattioppilaskodit − Lapsi ja Nuoriso 

Marraskuu 1938.

Törnudd, Margit
1957 Vajaamielisten avohuoltoa Englannissa. − Huoltaja 20−21/1957.
1961 Vajaamieliset tämän päivän yhteiskunnassa. − Diakonia 6/61.
1962 Tavallisten lastenkotien tehtävät nykyisin. − Lapsi ja Nuoriso 9/1962.
1968 Ajatuksia perheneuvonnasta. − Lapsi ja Nuoriso 6−7/1968.  

Vaalgamaa, Eeva Sisko
2003 Lasten ahdistamista vai olennainen osa suomalaista kasvatusta? Uskonnolli-

sen kasvatuksen hyväksyminen osaksi päiväkotien toimintaa. Diss. Helsinki. 
[Lemi]: [E. S. Vaalgamaa].

Vajaamielisasetus
1958 Vajaamielisasetus. Annettu Helsingissä 14. päivänä kesäkuuta 1958. − Vajaa-

mielishuolto ja -lainsäädäntö. Huoltaja-säätiön julkaisu No 4. Helsinki: Sosiaa-
lihuollon keskusliitto ry 1959.

VALTAVA
1983 Valtava-uudistus. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtion-

osuudesta (SVOL). Toimittanut sosiaali- ja terveysministeriön asettama koulu-
tustyöryhmä. [Helsinki]: [Sosiaali- ja terveysministeriö].

Vappula, Kari
2009 Rientäkää, älkää pysähtykö. Laitosdiakoniaa 70 vuotta Viipurissa ja 70 vuotta 

Lahdessa. Lahti: Lahden Diakoniasäätiö.

Vihavainen, Timo
1987  Hyvinvointi-Suomi. – Suomen historian pikkujättiläinen. Helsinki: WSOY.

Vp liitteet
 Pöytäkirjojen liitteet Valtiopäivät 1953- 1957. Helsinki: Eduskunta.

Waris, Heikki
1944 Ensimmäisten sosiaalihuoltajien astuessa työsaralleen. Ajatuksia Yhteiskunnal-

lisen Korkeakoulun lukuvuoden päättäjäisissä 26.5.1944. − Huoltaja  12/1944.
1950 Lordi Beveridge, Englannin sosiaalihuolto uudessa kehitysvaiheessa. – Huolta-

ja 1/1950.

Vuorela, Olavi 
1999 Kuusi vuosikymmentä kahden matkaa. Helsinki: Olavi Vuorela. Laser tu los te. 

Ali Kulhian hallussa.

KulhiaPeilit.indd   278 13.12.2011   23:27:27



279

Vuorenmaa, Helmi 
1955 Piirteitä Tampereen katulähetystyöstä vv. 1945−55. − Rengas 4/1955.

Haastattelut8.2. 

Videonauhoitukset (DVD-kopiot)8.2.1. 
TT h.c. Matti Joensuun haastattelu (1915−2003) 11.10.1999
Kirkkoneuvos Olavi Vuorelan (1911−2009) haastattelu 11.10.1999
Rovasti Martti Järventien (1921−2000) haastattelu 19.10.1999
Haastattelijana Ali Kulhia, kustantajana Tampereen Kaupunkilähetys. Ali Kulhian hal-
lussa.

Ääninauhoitukset8.2.2. 
Bister, Taisto, nuorisotyönohjaaja, eläkkeellä, s.1941, haastattelu 23.10.2006
Sinkkonen, Raimo, toiminnanjohtaja, eläkkeellä, s.1930, haastattelu 17.4.2007
Charpentier, Pehr, psykologi (1931−2011), haastattelu 2.5.2007
Nyman o.s. Kämppi, ent. Kämppi-Karlsson, Mirja, s. 1944, johtaja, haastattelu 16.5.2007.
Kontuniemi o.s. Frondelius, Marjatta, s. 1945, sosiaalijohtaja, haastattelu 16.12.2008
Bredenberg, Thor-Björn, psykologi, s.1930, eläkkeellä, haastattelu 29.12.2008
Vahtola, Senja, kirjanpitäjä, s.1918, eläkkeellä, haastattelu 16.6.2009
Nauhoitukset Ali Kulhian hallussa.

Puhelinhaastattelut8.2.3. 
Sirén, Leo, teknikko, eläkkeellä, s.1921, haastattelu 11.7.2007
Sirén, Taimi, farmaseutti, eläkkeellä, s.1928, haastattelu 11.7.2007
Kartila, Maija, rouva, s.1920, haastattelu 25.9.2008
Uotila, Aimo, huoltomies, eläkkeellä, s.1942, haastattelu 15.2.2010.
Marjokorpi, Juhani, rovasti, s. 1943, haastattelu 25.7.2007.
Matikainen, Asko, ylitarkastaja, eläkkeellä, s. 1936, haastattelu 19.4.2010.
Alanärä, Kari, sosiaalihuoltaja, kuntayhtymän johtaja, eläkkeellä, s.1943, haastattelu 
20.4.2010
Huhta-aho, Anja, sosiaalikasvattaja, eläkkeellä, s. 1935, haastattelu 20.5.2010.
Sinkkonen, Raimo, haastattelu 26.2.2011. 
Kaskela-Nuotio, Marja, kehitysvammatyön ohjaaja, s.1948, haastattelu 1.3.2011
Harisalo, Risto, professori, s.1945, haastattelu 15.11.2011.
Muistiinpanot Ali Kulhian hallussa.

Sanomalehdet ja aikakausjulkaisut8.3. 
AL Aamulehti 1944–1968
 Ageing & Society 2000
 Diakonia 1960−1973
 Feminist Studies 1978
HAik Historiallinen Aikakauskirja 2005-2011
 Iustitia 2001
 Janus 2005
 Journal of Health & Human Behavior 1962
 Socialvetenskapligt Tidskrift 1998
HS Helsingin Sanomat 1960, 1968
Hja Huoltaja 1944 −1973
 Kamina 1976−1985
KL Kansan Lehti 1960, 1963, 1966, 1968
 Ketju 1971−1973

Lähteet ja kirjallisuus

KulhiaPeilit.indd   279 13.12.2011   23:27:27



280

Kmaa Kotimaa 1938 −1973
 Lapsi ja Nuoriso 1938−1940, 1944−1973
 Naistutkimus Kvinnoforskning 1991, 1998−2007, 2008−2010, 2011 
 Nuori Tampere 1948–1953
 Rengas 1946−1947, 1949−1950, 1955−1956, 1963
ST Sunnuntaitervehdys 1909 −1939
SvKT Svensk Kyrkotidning 1948, 1949
SvMB Svenska Morgonbladet 1949
 Tampella tänään 1945−1947
TKS Tampereen Kirkkosanomat 1954−1957, 1960, 1962, 2007
 Tammerkoski 1938–2005
 Tamperelainen 1960
TA Teologinen Aikakauskirja 2006
 Therapy Today 2008
 Voluntas 1996-2006
Vja Vartija 1944−1946

Internet-lähteet8.4. 
Adventtikirkko
2006 Suomen Adventtikirkon historia <http://www.adventtikirkko.fi/historia/suomi.

html> Muokattu 23.10.2006. Katsottu 10.1.2011.

First_100_Years
 Goodwill Industries — 100 Years of the Power of Work.
 <http://www.goodwill.org/c/document_library/get_file?folderId=102102&na

me=First_100_Years_Timeline_(Text).pdf  > Katsottu 10.2.2009.

Goodwill history
 Goodwill Industries International - Our History.
 <http://www.goodwill.org/page/guest/about/whatwedo/ourhistory> Katsottu 

10.2.2009.

Gunnar Dybwad
 Gunnar Dybwad - DRILM - University of California, Berkeley.
 < http://bancroft.berkeley.edu/collections/drilm/collection/items/dyb wad.html 

> Katsottu 11.5.2011.

Kettunen, Pauli
2007 Vertaileva tutkimus ja metodologinen nationalismi historiantutkimuksessa. 

22.1.2007. Historiantutkijan kansallinen katse. PowerPoint-esitys.
 <blogit.helsinki.fi/hist-jatkokoulutus/kettunen220107.ppt> Katsottu 5.10.2011.

Kramer, Carla & Metzger, Margit
2008 Biografie: Friedrich von Bodelschwingh. SWR - Südwestrundfunk / WDR 

-Westdeutscher Rundfunk.
 <http://www.planet- schule.de/wissenspool/bg0033/diakonie_ueber_die_ 

zeit_hinaus/wissen/biografie_friedrich_von_bodelschwingh.html > Katsottu 
10.2.2009.

Kuhnle, Stein
2008 The Role of Civil Society for the Development of the Nordic Welfare States - 

History, Experiences and Challenges. Hertie School on Governance - working 
papers, No. 29, April 2008.

 <http://www.hertie_school.org/binaries/addon/527_hsog_wp_no_29.pdf > 
 Katsottu 18.11.2008

KulhiaPeilit.indd   280 13.12.2011   23:27:27



281

Muukkonen, Martti
2000 Tuttu tuntematon - Johdatus kolmannen sektorin teorioihin. Kirkkososiologian 

lisensiaattilektio. Joensuun yliopisto.
 <http://cc.joensuu.fi/%7Emuukkone/tuttutuntematon.rtf>  Katsottu 10.2.2009.
2007 “Dear child has many names” - different concepts and their connotations for 

civil society and its organisations. Esitelmä CINEFOGO konferenssille Roskil-Esitelmä CINEFOGO konferenssille Roskil-
dessa 1.-3.6.2007.

 <http://cinefogo.cuni.cz/getfile.php?&id_file=162> Katsottu 10.2.2009.

Sos-lapsikylä
  <www.sos-lapsikyla.fi/page_show?page_id=28&level=2>  
 <www.sos-lapsikyla.fi/page_show?page_id=37> Katsottu 7.6.2007.

Tilastokeskus  
 Rahanarvonkerroin 1860–2005:
 <www.stat.fi/til/eki/2005/eki_2005_2006-01-13_tau_001.html > 
 Katsottu 7.6.2007.

Vanhusten Turva ry:n historiaa
1999 Vanhusten Turva ry:n historiaa. Laadittu 11.1.1999.
 < http://www.dlc.fi/~vturva/> Katsottu 28.1.2011.

Österberg, Mirja
2008 Pohjoismaisen vertailun läsnäolo Suomen hyvinvointivaltion varhaisessa kehi-

tyksessä. Työpaperi jatkokoulutuskonferenssissa 2008 Kansallinen ja kansain-
välinen historia, 21.–22.5.2008, Tampereen yliopisto.

 http://www.uta.fi/laitokset/historia/tutkijakoulu/sivut/konferenssit/paperi08/
Mirja.Osterberg.pdf Katsottu 5.10.2011.

Kirjallisuus8.5. 
Aalto, Ilana & Kaartinen, Marjo & Konola, Annikka & Lahtinen, Anu & Leskelä-

Kärki, Maarit & Tuohela, Kirsi
2011 Ajatuksia historiasta sukupuolentutkimuksen kentällä. − Naistutkimus Kvin-

noforskning 1/2011.

Ahoinpelto, Päivi
1997 Samasta ovesta kaupunkiin. Kokemuksia ja työtä helsinkiläisten kehitysvam-

maisten parissa vuosina 1957–1997. Helsinki: Kehitysvammaisten Tuki 57 ry 
ja Helsingin kaupungin sosiaalivirasto.

Ahola, Minna
1996 Ihanteena yhteys. Aarne Siirala, Seurakuntaopiston kiistelty johtaja. Helsinki: 

Kirjaneliö.
2004 Joensuu, Matti (1915−2003) Kirkon perheneuvonnan pääsihteeri, teologian 

kunniatohtori. − Kansallisbiografia 4. Helsinki: SKS.

Ahonen, Jukka
2003 Raittiuden voima. Raittiuden Ystävät 1853–2003. Helsinki: Otava.

Aittokallio, Maija
1972 Kehitysvammainen avohuollossa. Sairaanhoitajien koulutussäätiön julkaisu. 

Helsinki: WSOY.

Lähteet ja kirjallisuus

KulhiaPeilit.indd   281 13.12.2011   23:27:27



282

Aine, Kaisa
2010 Tie koulukotiin − 154 pahantapaista lasta Tampereen lastensuojelussa vuosi-

na 1921−1939. Historian pro gradu-tutkielma. Tampereen yliopiston kirjasto. 
Myös: <http://tutkielmat.uta.fi/pdf/gradu04376.pdf> Katsottu 12.5.2011.

Alanärä, Kari
1966 Vanhusten yksityiskotihoito uudistettuna sosiaaliturvan alaan kuuluvana me-

netelmänä. Sosiaalihuoltajatutkinnon avohuollonlinjan tutkielma. Tampereen 
yliopisto. Tampereen yliopiston kirjasto.

Alarotu, Mauno (toim.)
1987 Suomen Kristillisen Työväen Liiton pesänrakentajat. Tampere: Suomen Kristil-

lisen Työväen Liitto.
2006 Tuokiokuvia sadan vuoden taipaleelta. Suomen Kristillisen Työväen Liitto 

1906–2006. Tampere: Suomen Kristillisen Työväen Liitto.

Alasuutari, Pertti
1996 Toinen tasavalta. Suomi 1946−1994. Tampere: Vastapaino.
2006 Suunnittelutaloudesta kilpailutalouteen: miten muutos oli ideologi sesti mah-

dollinen? − Uusi jako. Miten Suomesta tuli kilpailukyky-yhteis kunta? Helsinki: 
Gaudeamus.

Allardt, Erik
1980 Hyvinvoinnin ulottuvuuksia. Helsinki: WSOY. 

Alnevall, Christina
2009 Kön och politisk makt i Sverige. − Kön och makt i Norden. Del I Landsrappor-

ter. TemaNord 2009:569. Köpenhamn: Nordiska ministerrådet.

Antikainen, Marjo-Riitta
2003 Sääty, sukupuoli, uskonto. Mathilda Wrede ja yhteiskunnan muutos 1883−1913. 

Diss. Helsinki. Helsinki: SKS.
2006 a Suuri sisaruspiiri. NNKY-liike Suomessa 1890-luvulta 1990-luvulle. Helsinki: 

SKS.
2006 b Demokratian synnystä moderniin moniarvoisuuteen 1900-luvulla. − Kaupunki-

laisten kirkko. Helsinkiläisten ja seurakunnan kohtaamisia kuudella vuosisadal-
la. Helsinki: Otava.

Anttila, Anu-Hanna
2005 Yleistettävyyden ongelmat historiallisen sosiologian tutkimuksessa. – Tutki-

mus menetelmien pyörteissä. Sosiaalitutkimuksen läh tö koh dat ja valinnat. Jy-
väskylä: PS-Kustannus.

Anttonen, Anneli & Sipilä, Jorma
2000 Suomalaista sosiaalipolitiikkaa. Tampere: Osuuskunta Vastapaino.

Aronson, Torbjörn
2008 Manfred Björkquist. Ungkyrkorörelsens ledare, Sigtuna-stiftelsens grundare 

och Stockholms stifts förste biskop. − Manfred Björkquist. Visionär och kyrko-− Manfred Björkquist. Visionär och kyrko-
ledare. Skellefteå: Artos & Norma Bokförlag.

Bergholm, Tapio
2007 Tasa-arvoa tosissaan - Naisjaostosta edunvalvonnan ytimeen. Helsinki: SAK.
2011 Työyhteiskunta ja sukupuolijärjestelmän muutos. − Työtä tekee mies, nainen. 

Väki voimakas No 24. Helsinki: Työväen historian ja perinteen tutkimuksen 
seura.

KulhiaPeilit.indd   282 13.12.2011   23:27:27



283

Bexell, Oloph
2008 ”Gud kan göra under också i Stockholm.” − Manfred Björkquist. Visionär och 

kyrkoledare. Skel lefteå: Artos & Norma Bokförlag.

Beyreuther, Erich 
1964 Uskon tekojen tieltä: diakonian ja sisälähetyksen vaiheita uudella ajalla. Suom. 

Kai Selinheimo. Helsinki: Suomen kirkon sisälähetysseura.

Björkqvist, Stefan & Kylberg, Vivi & Stenberg, Elisabeth
2003  Vi ger inte upp. Boken om Stockholms Stadsmission från 1853 och framåt. 

Tukholma: Stockholms Stadsmission.

Borchorst, Anette
2008 Woman-friendly policy paradoxes? Childcare policies and gender equality vi-

sions in Scandinavia. − Gender equality and welfare politics in Scandinavia. 
Bristol: The Policy Press.

Boylan, Anne M.
1978 Evangelical Womanhood in the Nineteenth Century: The Role of Women in 

Sunday Schools. − Feminist Studies Vol. 4 No. 3 Oct. 1978. Myös: 
 < http://www.jstor.org/stable/3177538 > Katsottu 14.5.2011.

Brodd, Birgitta
2008 Manfred Björkquist och Axel Lutteman. Om influenser av engelsk högkyrk-

lighet i ungkyrkligheten fram till 1920. − Manfred Björkquist. Visionär och 
kyrkoledare. Skellefteå: Artos & Norma Bokförlag.

Brohed, Ingmar
2005 Sveriges kyrkohistoria. 8. Religionsfrihetens och ekumenikens tid. Tukholma: 

Verbum.

Christiansson, Elisabeth
2006 Kyrklig och social reform: Motiveringar till diakoni 1845−1965. Biblio the ca 

Theologiae Practicae 80. Diss. Lund. Skellefteå: Artos & Norma.

Daatland, Sven Olav
1992 Scandinavian Welfare Policies on Ageing. − Sosiaalipalvelujen kehitystrendejä 

eri maissa. Sosiaalipolitiikan laitoksen tutkimuksia. Sosiaalipolitiikan käytäntö 
ja opetus. Sarja C: 4. Tampere: Tampereen yliopisto.

Edman, Johan & Stenius, Kerstin
2007 From Sanatorium to Public Injection Rooms. Actors, Ideas and Institutions in 

the Nordic Treatment Systems. − On the Margins. Nordic Alcohol and Drug 
Treatment 1885−2007. NAD Publication No. 50. Helsinki: Nordic Center for 
Alcohol and Drug Research.

Ekstrand, Sixten
1993 Tro och moral. Oxfordgrupprörelsen och MRA i Finland 1932-1955. Diss. Tur-Diss. Tur-

ku. Turku: Åbo Akademis förlag.

Elomäki, Anna
2007 Kansalaisuuden sukupuolittuneet representaatiot suomalaisissa vaalijulisteissa. 

− Naistutkimus Kvinnoforskning 2/2007.

Lähteet ja kirjallisuus

KulhiaPeilit.indd   283 13.12.2011   23:27:28



284

Enkenberg, Anna
2008 ”Maisteri, voimallinen ja väkevä” − Margit Borg-Sundman poliittis-yhteiskun-

nallisena vaikuttajana 1948−1962. Suomen ja Skandinavian kirkkohistorian 
pro gradu. HYTTK.

Erkamo, Pentti
1969 Vuosisata diakoniaa Viipurissa ja Lahdessa. Viipurin−Lahden Diakonissalaitos 

1869−1969. Lahti: Lahden Diakonissalaitoksen säätiö.

Forssman, Hans & Olow, Ingemar
1964 De psykiskt utvecklingsstörda, deras utbildning och vård. Verdandis skriftserie 

16. Tukholma: Bonniers.

Franzén, Ruth
1990 Kvinnoperpektiv på kyrkohistorisk forskning. − Kirkko ja politiikka. Juhlakir-− Kirkko ja politiikka. Juhlakir-

ja professori Eino Murtorinteen täyttäessä 60 vuotta 25.11.1990. SKHST 153. 
Helsinki: SKHS.

Gott liebt diese stadt
1977 Gott liebt diese Stadt. 100 Jahre Berliner Stadtmission 1877−1977. Berliini: 

Berliner Stadtmission.

Haapala, Pertti 
1986 Tehtaan valossa: teollistuminen ja työväestön muodostuminen Tampereella 

1820–1920. Historiallisia Tutkimuksia 133. Diss. Tampere. Helsinki: Suomen 
Historiallinen Seura.

Haatanen, Pekka 
1992 Elämän varjopuolelle joutuneiden parissa. Sosiaaliministeriö 1917 - 1939. – 

Suuriruhtinaskunnasta hyvinvointivaltioon. Sosiaali- ja terveysministeriö 75 
vuotta. Helsinki: VAPK-Kustannus.

Haavio-Mannila, Elina
1968 Suomalainen nainen ja mies. Asema ja muuttuvat roolit. Porvoo: WSOY.
1993 Miesten ja naisten väliset suhteet sodan aikana. – Naisten aseet. Suomalaisena 

naisena talvi- ja jatkosodassa. Helsinki: WSOY.

Haavio-Mannila, Elina & Äärilä, Heli
1993 Vapaa-ajan vietto. − Naisten aseet. Suomalaisena naisena talvi- ja jatkosodassa. 

Helsinki: WSOY.

Hakala, Jaakko 
1957 Osakeyhtiö Emmaus 50 vuotta: katsaus Osakeyhtiö Emmauksen vaiheisiin 

1907–1957. Tampere: Emmaus Oy.

Halila, Aimo
1983 Helsingin kaupunkilähetys 100 vuotta. Helsingfors stadsmission 100 år. 

[Helsinki]:[Helsingin kaupunkilähetys].

Heiene, Gunnar
2005 Theology and Spirituality. − Nordic Folk Churches. A Contemporary Church 

history. Cambridge: Eerdmans.

Heikkilä, Markku 
1977 Yhdistysten jäsentyminen kirkolliseen toimintaan. – Kirkko suomalaisessa yh-

teiskunnassa 1900-luvulla. Hel sin ki: Kirjapaja.

KulhiaPeilit.indd   284 13.12.2011   23:27:28



285

1979 Kirkollisen yhdistysaktiivisuuden leviäminen Suomessa: virallisen jäsen or-
ga ni saation kehitys 1900-luvun alusta toiseen maailmansotaan. SKHST 122. 
Diss. Helsinki. Helsinki: SKHS.

1980 Kristillis-yhteiskunnallisesta sanomalehdestä kirkolliseksi erikoislehdeksi. − 
Kotimaa 1905−1980. Routavuosien kristillis-yhteiskunnallisesta lehti yri tyk-
sestä monipuoliseksi kristilliseksi kustannusyhtiöksi. Helsinki: Kir ja  paja.

Helander, Eila
2001 Kutsumus kantaa. Naislähetit Suomen Lähetysseuran työssä toisen maa il man-

sodan jälkeen. Helsinki: Suomen Lähetysseura.

Helander, Voitto
1998 Kolmas sektori. Käsitteistöstä, ulottuvuuksista ja tulkinnoista. Helsinki: Gau-

dea mus.

Helen, Olli & Kallio, Rakel & Seppälä, Raimo & Silfverhuth, Voitto
2007 Syntisen kaunis ja pyhä. Sata vuotta Tampereen tuomiokirkon elämää. Helsin-

ki: Kirjapaja.

Helin, Matti
1996 Päästä meidät pahasta. Uskonto Skdl:n politiikassa 1944−1961. Turun yliopis-

ton julkaisuja. C: 121. Diss. Turku. Turku: Turun yliopisto.

Henriksson, Lea
1998 Naisten terveystyö ja ammatillistumisen politiikka. Stakes tutkimuksia 88. 

Diss. Tampere. Helsinki: Stakes.

Hentilä, Seppo & Krötzl, Christian & Pulma, Panu
2002 Pohjoismaiden historia. Helsinki: Edita.

Hilson, Mary
2008 The Nordic model. Scandinavia since 1945. Lontoo: Reaktion Books Ltd.

Hirvonen, Tuula & Katajisto, Kaija
1976 Kehitysvammaisten asumisopetus. Psykologian lisensiaattitutkielma. Tampe-

reen yliopiston kirjasto. 

Honka-Hallila, Helena
2003 Veljeysliike. Kristillisten Sosialidemokraattien Liitto 1946 − Helsinki: Suo men 

sosialidemokraattinen puolue. Kristillisten sosialidemokraattien liit to.

Honkavaara, Pirjo & Kemppainen, Martti
1980 Lastenkotitoiminta Suomessa. Lastensuojelun Keskusliiton julkaisu no. 61. 

Helsinki: Lastensuojelun Keskusliitto.

Honkkila, Antero 
1965  Kirkon palvelutyötä teollisuuskaupungissa. Tampereen seurakuntien dia konia-

keskus 1050−1965. Tampere: Tampereen seurakuntien diakonia kes kus.

Howard, Judith A. & Hollander, Jocelyn
1997 Gendered Situations, Gendered Selves. A Gender Lens on Social Psychology. 

The Gender Lens Series. Thousands Oaks: Sage Publications.

Huhta, Ilkka 
2001 ”Täällä on oikea Suomenkansa”. Körttiläisyyden julkisuuskuva 1880 – 1918. 

Diss. Helsinki. SKHST 186. Helsinki: SKHS.
2005 Luvut I−IV − Suomen kirkon sisälähetysseuran historia. Vuodet 1940 – 2004. 

Helsinki: Kirkkopalvelut.

Lähteet ja kirjallisuus

KulhiaPeilit.indd   285 13.12.2011   23:27:28



286

Huotari, Voitto
1980 a Helsingin seurakuntien yhteiset työmuodot. − Kehityksen kärjessä usein vähän 

jäljessä. Helsingin evankelisluterilaiset seurakunnat 1906−1980. Helsinki: Hel-
singin ev.-lut. seurakuntien seurakuntayhtymä. 

1980 b Helsingin seurakuntaelämä 1940-luvun puolivälistä 1970-luvun lopulle. − Ke-
hityksen kärjessä usein vähän jäljessä. Helsingin evankelisluterilaiset seurakun-
nat 1906−1980. Helsinki: Helsingin ev.-lut. seurakuntien seurakuntayhtymä.

Hyrkkänen, Markku
2011 Historiallinen ajattelu itseymmärryksen välineenä. − HAik 109: 3.

Hytönen, Kirsi-Marja & Koskinen-Koivisto, Eerika
2011 Johdanto: miehet ja naiset suomalaisessa palkkatyössä ja sen tutkimuksessa. − 

Työtä tekee mies, nainen. Väki voimakas No 24. Helsinki: Työväen historian ja 
perinteen tutkimuksen seura.

Hytönen, Yki 
2002  Ihminen ihmiselle. Suomen Punainen Risti 1877−2002. Helsinki: Suomen Pu-

nainen Risti.

Hämäläinen, Juha
2007 Lastensuojelun kehityslinjoja. Tutkimus Suomen lastensuojelun aate poh jas ta 

ja oppihistoriasta. Snellman-instituutin A-sarja 22/2007. Kuopio: Snell man-
instituutti.

Hämäläinen, Timo J. & Heiskala, Risto
2004 Sosiaaliset innovaatiot ja yhteiskunnan uudistumiskyky. Helsinki: Edita.

Hänninen, Jorma
2004 Sosiaalityön miehet ja huoltapitävä valta. − Sukupuoli ja sosiaalityö. Sosi aa li-

työn tutkimuksen 3. vuosikirja. Jyväskylä: PS-Kustannus.

Hänninen, Sisko-Liisa & Valli, Siiri
1986 Suomen lastentarhatyön ja varhaiskasvatuksen historia. Helsinki: Otava.

Härkönen, Terttu
2006 ”Ilman Epilää ei jaksaisi” 50 vuotta seurakuntien kehitys vammatyötä Tam pe-

reella. Tampere: Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymä.

Jaakkola, Jouko & Kaarninen, Mervi & Markkola, Pirjo 
1986 Koukkuniemi 1886 – 1986. Sata vuotta laitoshuoltoa Tam pe reella. Tam pe re: 

Tampereen kaupunki.

Jaakkola, Jouko
1994 Sosiaalisen kysymyksen yhteiskunta. − Armeliaisuus, yhteisöapu, sosiaali turva. 

Suomalaisen sosi aa lisen turvan historia. Helsinki: Sosiaaliturvan kes kus liit to.

Jaakkola, Jouko & Pulma, Panu & Satka, Mirja & Urponen, Kyösti 
1994 Armeliaisuus, yhteisöapu, sosiaaliturva. Suomalaisen sosi aa lisen turvan his to-

ria. Helsinki: Sosiaaliturvan kes kus liit to. 

Jaakkola, Kerttu 
1990 Tampereen Naisyhdistys 1890–1990. Tampere: Tampereen Naisyhdistys.

Jauho, Mikko
2004 Valtion rakentaminen, lääkärikunnan ammatillistuminen ja valistuneen maalli-

kon synty. – Hyvinvointityön ammatit. Helsinki: Gaudeamus.

KulhiaPeilit.indd   286 13.12.2011   23:27:28



287

Julkunen, Raija
1992 Hyvinvointivaltio käännekohdassa. Tampere: Vastapaino.

Junkkaala, Timo
1990 Urho Muroma − herätyssaarnaaja. Kauniainen: Perussanoma Oy.

Jutikkala, Eino 
1979 Tampereen historia 3. Vuodesta 1905 vuoteen 1945. Tampere: Tampereen kau-

punki.

Juva, Mikko 
1976 Kirkon parlamentti. Suomen kirkolliskokousten historia 1876−1976. Hel sin ki: 

Otava.

Jämbäck, Eija
2010 Kirkko arkivaatteissa. Diakoniatyö Lahdessa 1909−1999. Lahti: Lahden seu ra-

kuntayhtymä.

Kaarninen, Mervi
1986 Kunnalliskoti laman ja sodan vuosina. − Koukkuniemi 1886−1986. Sata vuot ta 

laitoshuoltoa Tampereella. Tampere: Tampereen kaupunki.
2008 Punaorvot 1918. Helsinki: Minerva Kustannus Oy.  
2010 Yhdessä parempaan arkeen. Tampereen Kodinhoitajaopisto − Tampereen so-

si  aa lialan oppilaitos − Tampereen sosiaali- ja terveysalan opisto 1965–2006. 
Tampere: MLL:n Tampereen sosiaali- ja terveysalan opiston sää   tiö.

Kaarninen, Pekka
2006 Tampereen voimatekijä. Tampereen sosialidemokraattisen kunnallis jär jes tön 

historia 1906 – 2006. Tampere: Werstas.

Kalela, Jorma
2002  Historiantutkimus ja historia. Helsinki: Hanki ja jää & Gau dea mus.
2005 ”Jatkomenojen uudistaminen”. Politiikka historiassa ja historian tutki muk ses-

sa. − HAik 105: 3.
2006 Muistitiedon näkökulma historiaan. − Muistitietotutkimus. Metodologisia ky-

symyksiä. Tietolipas 214. Helsinki: SKS.

Kallio, Ilmari
1989 Kristuksen lähettiläitä. Helsinki: Kirjaneliö.

Kansanaho, Erkki 
1960 Sisälähetys ja diakonia Suomen kirkossa 1800-luvulla. Helsinki: Suomen Kir-

kon Sisälähetysseura.
1964 Suomen Kirkon Sisälähetysseuran historia. Sortavalan aika 1905−1944. Hel-

sinki: Suomen Kirkon Sisälähetysseura.
1967 Sata vuotta kristillistä palvelutyötä. Helsingin diakonissalaitos 1867–1967. 

Helsinki: WSOY.

 Kansanaho, Erkki & Hissa, Pentti I.
1979 Palveleva kirkko. Diakonian oppikirja. Helsinki: Kirjaneliö. Kolmas, uu dis tet tu 

painos.

Karkkola, Piia & Perttu, Ritva
2003 Oikealle tielle. Tampereen NNKY 100 vuotta 1903–2003. Tampere: Tam pe reen 

nuorten naisten kristillinen yhdistys.

Lähteet ja kirjallisuus

KulhiaPeilit.indd   287 13.12.2011   23:27:28



288

Kaskiharju, Eija
2010 Koteja ja kodinomaisuutta. tutkimus vanhenemisen paikoista valtiopäiväpu-

heissa 1950−2005. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Re-Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Re-
search 393. Diss. Jyväskylä. Jyväskylä: Jyväskylan yliopisto.

Kauppinen-Perttula, Ulla Maija
2004 Kutsumus ja uupumus. – Hyvinvointityön ammatit. Helsinki: Gaudeamus.

Kemppainen, Ilona
2007 Kirkastettu sankaruus. Naisen sankarikuva sota-ajan Suomessa. − Naistutkimus 

Kvinnoforskning 1/2007.

Kinnunen, Tiina
2001 Ennakkositoumuksesta ymmärtämiseen - naishistorian ulottuvuudet. − Histori-

antutkijan arki & tutkimuksen prosessi. Tampere: Vastapaino.

Kirkinen, Heikki
1987 Historian rakenteet ja voimat. Johdatus historianfilosofiaan. Helsinki: Kirjayh-

tymä.

Kiuru, Sakari
1994 Taakan tasaaja. Alli Lahtinen pohtijana ja päättäjänä 1926−1976. Helsinki: 

Painatuskeskus.

Klausen, Kurt Kludi & Selle, Per
1996 The third sector in Scandinavia. − Voluntas. International Journal of Voluntary 

and Nonprofit Organisations. Volume 7 (2).                         

Klok, Lone
1981 Socialpolitisk avantgarde eller lappeskrædder? Kirkens Korshær 1912−1979. 

Hovedfag til teologisk kandidateksamen. Århus: FK-Tryk.

Komulainen, Katri
1998 Menneisyys erona - ero menneisyytenä. − Naistutkimus Kvinnoforskning 

2/1998.

Kortekangas, Paavo 
1965 Kirkko ja uskonnollinen elämä teollistuvassa yhteiskunnassa. Tutkimus Tam-

pereesta 1855–1905. Diss. Helsinki. Tampereen kaupungin tieteellisen rahaston 
julkaisuja 3. Helsinki: WSOY.

Koskelainen, Laura
2011 Sosiaalista diakoniaa vai evankeliumia katvealueelle? Suomen evan-kelislu-

terilaisen kirkon teollisuustyö vuosina 1953−1960. Suomen ja Skandinavian 
kirkkohistorian lisensiaatintutkimus. HYTTK.

Koskinen, Simo
1992a Vanhuspolitiikan makrotutkimus. − Sosiaalipalvelujen kehitystrendejä eri 

maissa. Sosiaalipolitiikan laitoksen tutkimuksia. Sosiaalipolitiikan käytäntö ja 
opetus Sarja C: Nro 4. Tampere: Tampereen yliopisto.

1992b Vanhusten aseman ja vanhuspolitiikan muotoutuminen. − Sosiaalipalvelujen 
kehitystrendejä eri maissa. Sosiaalipolitiikan laitoksen tutkimuksia. Sosiaalipo-
litiikan käytäntö ja opetus Sarja C: Nro 4. Tampere: Tampereen yliopisto.

Kovalainen, Anne
2004 Hyvinvointipalveluiden markkinoituminen ja sukupuolisopimuksen muutos. – 

Hyvinvointityön ammatit. Helsinki: Gaudeamus.

KulhiaPeilit.indd   288 13.12.2011   23:27:28



289

Krapu, Jenni
2007 Ekumeenikko E. G. Gulin 1893–1975. Kirkkohistorian lisensiaattitutkimus. 

Helsinki. HYTTK. 

Kristensson, Sven & Prytz, Göran
1982 Stadsmissionen Göteborg 30 år 1952−1982 en skrift om Göteborgs kyrkliga 

stadsmission. Göteborg: Göteborgs kyrkliga stadsmission.

Kröger, Teppo
1996 Kunnat valtion valvonnassa? − Sosiaalipalveluiden Suomi. Helsinki: WSOY.
1997 Hyvinvointikunnan aika. Kunta hyvinvointipalvelujen rakentajana. Acta Uni-Kunta hyvinvointipalvelujen rakentajana. Acta Uni-

versitatis Tamperensis 561. Diss. Tampere. Tampere: Tampereen yliopisto.

Kulhia, Ali
1988 Otto Aarnisalon poliittinen ajattelu ja sen kehitys ennen vuotta 1918. Suomen 

ja Skandinavian kirkkohistorian pro gradu-tutkielma. HYTTK.
2007 Ihmisen puolustaja. Tampereen Kaupunkilähetys ry 100 vuotta. Tampere: Tam-

pereen Kaupunkilähetys.
2008a Tamperelaisten apuna ja lohtuna. Tampereen Kaupunkilähetyksen rooli sosiaa-

lityön ja sisälähetyksen historiassa 1881–2000. Tutkielma ylempää pastoraa-
litutkintoa varten Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulille. Tampereen tuo-
miokapitulin kirjasto. 

2008b Naisjohtajuus diakoniassa: tapaus Tampereen Kaupunkilähetys 1884–2005. 
Esitelmä Diakonian tutkimuksen päivässä 7.11.2008. Diakonian tutkimuksen 
seura. Painamaton. Myös < http://www.dts.fi/dokumentit/KulhiaDPE08.pdf > 
Katsottu 12.5.2011.

2008c Tamperelaisen pyhäkoulun ja diakonian alku K. O. Fontellin aikana 1877–1907. 
− SKHSV 98. Helsinki: SKHS.

2009a Pyynnöstä ja pyytämättä. Tampereen Kaupunkilähetyksen kristillissosiaalinen 
työ ja sen toimintakentät muutoksissa vuosina 1939–1961. Suomen ja Skan-
dinavian kirkkohistorian lisensiaatintutkimus. HYTTK. Myös < http://urn.fi/
URN:NBN:fi-fe201002081343> Katsottu 12.5.2011.

2009b Perheneuvonta - sosiaalinen innovaatio. Historiallista sosiologiaa ja sosiaalihis-
toriaa diakoniahistorian tangentilla. Esitelmä Diakonian tutkimuksen päivässä 
27.11.2009. Painamaton. Myös <http://www.kulhia.fi/perheneuvonta_sosiaali-
nen_innovaatio2.pdf > Katsottu 12.5.2011.

2009c Aikaansaapa visionääri Ruotsin kirkossa. Manfred Björkquist. Visionär och 
kyrkoledare. (Rec.) − SKHSV 99. Helsinki: SKHS.

Kullerud, Dag
2005 Kirkens Bymisjon 150 år: respekt, omsorg, rettferd. Oslo: Aschehoug.

Kuusipalo, Jaana
1994 Emännät ja työläisnaiset 1930–1950-lukujen politiikassa − oppaina Tyyne Lei-

vo-Larsson ja Vieno Simonen. − Naisten hyvinvointivaltio. Tampere: Vastapai-
no.

2011 Sukupuolittunut poliittinen edustus Suomessa. − Naistutkimus Kvinnoforskning 
3/2011.

Künecke, Horst
1977 Adolf Stoecker und die Gründung der Stadtmission. − Gott liebt diese Stadt. 

100 Jahre Berliner Stadtmission 1877−1977. Berliini: Berliner Stadtmission.

Könönen, Elsa
1964 Hengen miekka auttava käsi. Pelastusarmeijan vaiheet Suomessa. Helsinki: 

WSOY.

Lähteet ja kirjallisuus

KulhiaPeilit.indd   289 13.12.2011   23:27:28



290

Laitinen, Ritva
1971 Sosiaalihuoltajien koulutus ja ammatillinen rakenne. − Sosiaalihuoltajat 

1944−1969. Helsinki: Sosiaalihuoltajat ry.

Lampi, Niilo
1963 Turun kaupunkilähetys 1892 – 1962. Turku: Turun kaupunkilähetys.

Lappalainen, Piio
2008 Mitään et anna ellet itseäsi anna. Reino Rantalaihon elämän työ Tampereen en-

simmäisenä sairaalapappina. Läntinen teologia. Käytännöllisen teologian pro 
gradu -tutkielma. Joensuun yliopiston teologisen tiedekunnan kirjasto. Myös 
elektronisena, pysyvä linkki julkaisuun: <URN:NBN:fi:joy-20090001>.

Larkio, Mauri
1980 Kehityksen vuosikymmenet 1906–1945. − Kehityksen kärjessä usein vähän 

jäljessä. Helsingin evankelisluterilaiset seurakunnat 1906–1980. Helsinki: Hel-
singin ev.-lut.seurakuntien seurakuntayhtymä.

Lehtiö, Pirkko
2002 Naisten pitkä tie kirkon virkoihin. − Eevan tie alttarille. Nainen kirkon histori-

assa. Helsinki: Edita.
2004 Nainen ja kutsumus. Naisteologien tie kirkon virkaan 1800-luvun lopulta vuo-

teen 1963. Helsinki: Kirjapaja.

Lauha, Aila
2005 Finnish Christianity since 1940. − Nordic Folk Churches. A Contemporary 

Church history. Cambridge: Eerdmans.

Lehtipuu, Eero
2009 Kustaa Hallio 1868−1936. Seurakuntapappi ja tutkija. Nurmijärvi: Eero Lehti-

puu.

Leinonen, Markku
[2010] Katulähetysilloista tuettuun asumiseen. Jyväskylän Katulähetys ry. 1945−2010. 

[Jyväskylä: Jyväskylän Katulähetys].

Leis, Annette
2004 Den kyrkliga diakonins roll inom ramen för två välfärdsystem. En jämförande 

fallstudie av två diakoniinstitutioner i Sverige och Tyskland. Diakonivetenskap-
liga institutets skriftserie nr 7. Diss. Uppsala. Uppsala: Diakonivetenskapliga 
institutet.

Liljeström, Marianne
1996 Sukupuolijärjestelmä. − Avainsanat. 10 askelta feministiseen tutkimukseen. 

Tampere: Vastapaino.

Lundqvist, Åsa
2008 Family policy between science and politics. − Gender equality and welfare 

politics in Scandinavia. Bristol: The Policy Press.

Lundström, Tommy & Svedberg, Lars
1998 Svensk frivillighet i internationell belysning – en inledning. − Socialvetenskap-

lig tidskrift 2-3. Vol. 5. Lund. Myös:
 < http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:esh:diva-260 > Katsottu 12.5.2011
  

KulhiaPeilit.indd   290 13.12.2011   23:27:28



291

Lundström, Tommy & Wijkström, Filip
1997a Sweden. − Defi ning the nonprofi t sector. A cross-national analysis. Johns Hop-− Defining the nonprofit sector. A cross-national analysis. Johns Hop-

kins Nonprofit Sector Series 4. Mancester: Manchester University Press.
1997b The nonprofit sector in Sweden. Johns Hopkins Nonprofit Sector Series 11. 

Mancester: Manchester University Press.

Löytömäki, Esa
1985 Herätysliikelehdistön asenteet uusiin teologisiin ja kirkollisiin virtauksiin 

1917–1939. Suomen ja Skandinavian kirkkohistorian pro gradu-tutkielma. 
HYTTK.

Malkavaara, Erkki
2000 Täti, piirrä Jumala! Puoli vuosisataa seurakuntien päiväkerhotyötä Tampereel-

la. Tampere: Tampereen evankelis-luterilaiset seurakunnat.
2003 Pyynikin helmi. Tampereen Pyynikin seurakunnan viisi vuosikymmentä. Tam-

pere: Tampereen Pyynikin seurakunta.

Malkavaara, Mikko
1999 Suomen luterilainen kirkko amerikkalaisten avustustyöntekijöiden kuvaamana 

toisen maailmansodan jälkeen. − SKHSV 87−88. Helsinki: SKHS. 
2000a Yhteisvastuukeräyksen historia. − Ei etsi omaansa. Tutkimuksia altruismista ja 

yhteisvastuusta. Kirkkopalvelujen julkaisuja n:o 4. Helsinki: Kirkkopalvelut.
2000b Diakonian, teologian ja diakonian teologian muutokset. – Kirkonkirjat köyhyy-

destä. Helsinki: Kirkkopalvelut.
2000c Kirkko muuttuvassa yhteiskunnassa. Kirkko toisen maailmansodan jälkeen, 

1944–2000. – Kristinuskon historia 2000. [Osa 3] Kristinusko Suomessa. Es-
poo: Weilin+Göös.

2002 Sodasta laman kynnykselle. − Lasaruksesta leipäjonoihin. Köyhyys kirkon ky-
symyksenä. Jyväskylä: Atena Kustannus.

2007 Suomalaisen diakoniatyön taustat ja nykytilanne. – Auttamisen teologia. Hel-Hel-
sinki: Kirjapaja.

2009 Den finländska diakonins historia och nyläge. − Där nöden är störst. En intro-
duktion i diakoni ur finländsk synvinkel. Publikationer utgivna av Evangelisk-
lutherska kyrkan i Finland 2009:1. Helsingfors: Kyrko styrel sen.

Manninen, Valvi
1961 Hämeenpuiston Poikakodin poikien sosiaalinen tausta. Tutkielma Yhteiskun-

nallisen Korkeakoulun sosiaalihuoltajatutkintoa varten. Tampereen yliopiston 
kirjasto.

Markkola Pirjo 
1986 Vanhustenhuolto uudistuvassa yhteiskunnassa. − Koukkuniemi 1886−1986. 

Sata vuotta laitoshuoltoa Tampereella. Tampere: Tampereen kaupunki.
1994 Työläiskodin synty. Tamperelaiset työläisperheet ja yhteiskunnallinen kysymys 

1870-luvulta 1910-luvulle. Historiallisia Tutkimuksia 187. Diss. Tampere. Hel-
sinki: Suomen Historiallinen Seura.

1999 Diakonissan mellan det privata och offentliga. Kvinnlig diakoni i Sverige och 
Finland. − Den privat-offentliga gränsen: det sociala arbetets

 strategier och aktörer i Norden 1860-1940. Kööpenhamina: Nordisk Minister-Kööpenhamina: Nordisk Minister-
råd.

2002a Vahva nainen ja kansallinen historia. − Suomineitonen hei! Kansallisuuden su-
kupuoli. Tampere: Vastapaino.

2002b Synti ja siveys. Naiset, uskonto ja sosiaalinen työ Suomessa 1860−1920. SKS 
toimituksia 888. Helsinki: SKS.

2002c Uskonto ja sukupuoli pohjoismaisessa historiantutkimuksessa. − SKHSV 
89−91.

2003 Blomqvist, Cecilia (1845–1910). Diakonissa, kaupunkilähetyksen uranuurtaja, 
leprasairaalan johtaja”, Suomen Kansallisbiografia 1. Helsinki: SKS.

Lähteet ja kirjallisuus

KulhiaPeilit.indd   291 13.12.2011   23:27:28



292

Melby, Kari & Ravn, Anna-Birte & Carlsson Wetterberg, Christina (ed.) 
2008 Gender equality and welfare politics in Scandinavia. Bristol: The Policy Press.

Melin, Daniel
1966 Johannesberg. Skaraborgs och Älvsborgs läns skol-, yrkes- och vårdhem för 

psykiskt utvecklingsstörda genom 100 år 1866−1966. Mariestad: Johannes-Mariestad: Johannes-
bergs skol-, yrkes- och vårdhem.

Miettinen, Aino
1936 Diakonissakasvatuksesta. − Palvelevan rakkauden askeleissa. Sata vuotta dia-

koniatyötä. Helsinki: Suomen diakoniatyön keskusvaliokunta.

Mikkeli, Heikki & Pakkasvirta, Jussi
2007  Tieteiden välissä? Johdatus monitieteisyyteen, tieteidenvälisyyteen ja poikki-

tieteellisyyteen. Helsinki: WSOY Oppimateriaalit.

Minkkinen, Lea 
2002 Yliseltä se alkoi. Erityishuoltoa Pirkanmaalla 1961–2001. Ylöjärvi: Pirkan-

maan sosiaalipalveluiden kuntayhtymä.

Murtorinne, Eino
1995 Suomen kirkon historia 4. Sortovuosista nykypäivään 1900−1990. Helsinki: 

WSOY.

Mustakallio, Hannu 
1997 Maanpakolaisesta Tampereen ensimmäiseksi kirkkoherraksi: tuomiorovasti 

Waldemar Wallin (Walli) Oulun-kautensa lopulla ja sen jälkeen. − SKHSV 86. 
Helsinki: SKHS. 

2000 Kirkko kansaa ja kansakuntaa palvelemassa. Itsenäistyvän kansakunnan kirk-
ko, 1885−1944. – Kristinuskon historia 2000. [Osa 3] Kristinusko Suomessa. 
Espoo: Weilin+Göös.

2001 Palvelun poluilla Pohjois-Suomessa: Oulun diakonissakoti 1896–1916. Oulun 
diakonissalaitoksen tieteellisiä julkaisuja. Oulu: Oulun diakonissalaitoksen 
säätiö.

2002 Köyhät, sairaat ja kirkko. Suomalaista diakoniaa 1800-luvulta 1940-luvulle. − 
Lasaruksesta leipäjonoihin. Köyhyys kirkon ky–symyksenä. Jyväskylä: Atena 
Kustannus.

Myllykylä, Turkka
2007  Rakkaudesta kaupunkiin. Turun kaupunkilähetys 125 vuotta. Turku: Betania-

säätiö.

Myrdal, Alva & Klein, Viola
1956 Women´s Two Roles. The International Library of Sociology. Lontoo: Routled-Lontoo: Routled-

ge & Paul.

Mäkelä, Klaus et al
1996 Alcoholics Anonymous as a mutual-help movement. A study in eight socie-

ties. Part of an international study of Alcoholics Anonymous, carried out in 
collaboration with the World Health Organization, Regional Office for Europe. 
Madison (Wis., USA): University of Wisconsin Press.

Mäntysaari, Mikko & Pösö, Tarja
2005 Reino Salo − suomalaisen sosiaalityön tutkimuksen uranuurtaja? − Janus. So-

siaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti. Vol. 13, 4/2005.

KulhiaPeilit.indd   292 13.12.2011   23:27:28



293

Määttä, Timo
2004 ”Sinne, missä hätä on suurin” Lakisääteinen diakoniatyö Kalajoen rovasti kun-

nassa 1944−1982. SKHST 192. Diss. Helsinki. Helsinki: SKHS.

Möttönen, Sakari & Niemelä, Jorma
2008 Kunnan ja kolmannen sektorin innovatiivinen yhteistyö - esimerkkinä sosiaa-

linen säätiö. − Sosiaaliset innovaatiot ja hyvinvointivaltion muutos. Helsinki: 
Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto.

Nevala, Seija-Leena
2002 Kansakunta pienoiskoossa − lotta- ja suojeluskuntaperhe. − Suomineitonen hei! 

Kansallisuuden sukupuoli. Tampere: Vastapaino.

Nurmi, Jari
1979 Karl August Hildén 1853–1924. Helsinkiläinen vaikuttajapappi. Käy tän nöl-

lisen teologian pro gradu. HYTTK.

Nyberg, Bertel
1945 Yhteiskunnan lastensuojelu kaipaa tieteellistä pohjaa. − Lastensuojelun vuo-

si kirja 1945. Lastensuojelun ja Nuorisohuollon Kes kus liiton julkaisuja N:o 2. 
Helsinki: Lastensuojelun ja Nuorisohuollon Kes kus liitto.

Nätkin, Ritva
1995 Maternalisuuden kertomukset. − Naiset yksityisen ja julkisen rajalla. Tam pe re: 

Vastapaino.
2002 Hyvinvointia perheille − väestöpolitiikka ja naisten toimijuus. − Suo mi nei to-

nen hei! Kansallisuuden sukupuoli. Tampere: Vastapaino.

Offer, John
2003 Idealism Versus Non-Idealism: New Light on Social Policy and Voluntary Ac-

tion in Britain Since 1880. –Voluntas: International Journal of Voluntary and 
Nonprofit Organizations. Vol. 14 (2).  

Paasivaara, Leena
2002 Tavoitteet ja tosiasiallinen toiminta. Suomalaisen vanhusten hoitotyön muo -

toutuminen monitasotarkastelussa 1930-luvulta 2000-luvulle. Acta Uni  ver si-
tatis Ouluensis D Medica. Diss. Oulu. Oulu: Oulun yliopisto. 

Paasonen, Annikki & Rantala, Eeva-Riitta
1971 Suomen kehitysvammahuollosta. − Psyykkisesti kehitysvammaiset. Lap set, 

nuoret, aikuiset. Helsinki: Otava.

Pajunen, Mika K. T.
2008 “Towards ‘a real reunion’?” Archbishop Aleksi Lehtonen’s efforts for closer re-

lations with the Church of England 1945–1951. Schriften der Luther-Agricola-
Gesellschaft 62. Diss. Helsinki. Helsinki: Luther-Agri co la -seura.

Pakkanen, Veijo (toim.)
1982 Suomen kansanedustajat 1907–1982. Helsinki: Eduskunta.

Palmestål, Göran
1971 Psyykkisesti kehitysvammaisten huolto − sen kehitys ja muuttuminen. − Psyyk-

kisesti kehitysvammaiset. Lapset, nuoret, aikuiset. Suom. Annikki Paasonen ja 
Eeva-Riitta Rantala. Helsinki: Otava.

Lähteet ja kirjallisuus

KulhiaPeilit.indd   293 13.12.2011   23:27:28



294

Palmér, Rikard
1968 Skyddade verkstäder för psykiskt utvecklingshämmade. Forskningsrapport nr 

1 från FUB:s stiftelse ALA. Psykiskt utvecklingshämning årgång 70. Spån ga: 
Nordiska Förbundet Psykiskt Utvecklingshämning.

Palmunen, Ritva
1992 Aitan polulta yhteiskunnalliseksi vaikuttajaksi. Keskustalaisen nais liik keen toi-Keskustalaisen nais liik keen toi-

mintaa 1906−1985. [Helsinki]: Suomen Keskustanaiset.

Pesonen, Pertti
1965 Valtuutus kansalta. Tutkimus Tampereen vaalioikeutetuista, vaali kam pan jas ta 

ja äänestyskäyttäytymisestä. Tampereen tieteellisen rahaston jul kai su ja 4. Por-
voo: WSOY.

Petrelius, Päivi
2005 Sukupuoli ja subjektius sosiaalityössä. Tulkintoja naistyöntekijöiden muis-

toista. Jyväskylä studies in education, psychology and social research 266. 
Diss. Jyväskylä. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.

Piirainen, Veikko
1974 Vaivaishoidosta sosiaaliturvaan. Sosiaalihuollon ja sen työntekijäjärjestöjen 

historiaa Suomen itsenäisyyden ajalta. Tampereen yliopiston sosiaaliturvan lai-
toksen julkaisuja 4. Hämeenlinna: Karisto.

Pitkänen, Kari
1999 Puoli vuosisataa vanhustyötä. Vanhustyön keskusliitto 50 vuotta. Helsinki: 

Vanhustyön keskusliitto.

Portelli, Alessandro
2006 Mikä tekee muistitietotutkimuksesta erityisen? − Muistitietotutkimus. Me to-

dologisia kysymyksiä. Tietolipas 214. Helsinki: SKS.

Pulma, Panu 
1987 Kerjuuluvasta perhekuntoutukseen. Lapsuuden yhteis kun nal listuminen ja las-

tensuojelun kehitys Suomessa. − Suo men lastensuojelun historia. Hel sin ki: 
Lastensuojelun keskusliitto.

1996 Valtion lainoista Valtavaan. Kunnan ja valtion suhde sosiaalitoimen val tion-
apujärjestelmän kehityksessä 1918−1982. Tutkimuksia 60. Hel sin ki: Stakes.

1997 Suomi 80: Kuokasta kännykkään. Helsinki: Suomen Kuntaliitto.
2000 Kasvun katveessa. − Helsingin historia vuodesta 1945. 2 Suunnittelu ja ra ken-

tuminen. Sosiaaliset ongelmat. Urheilu. Helsinki: Helsingin kaupunki.
2004 Lastensuojelun kehityslinjoja. – Lastensuojelu tänään. Helsinki: Tammi.

Pylkkänen, Anu
2006 Naisten oikeudet maatiloilla − suomalaisen modernisaatiokehityksen pitkä his-

toria. − HAik 104: 4.

Pyykkö, Raija
2004 Valtion ja kirkon välissä: ammatillisen seurakuntadiakonian muo tou tu mi nen. – 

Hyvinvointityön ammatit. Helsin ki: Gaudeamus.

Raevaara, Eeva
2005 Tasa-arvo ja muutoksen rajat. Sukupuolten tasa-arvo poliittisena ongelmana 

Ranskan parité- ja Suomen kiintiökeskusteluissa. Diss. Helsinki. Tane-jul kai-
suja 7. Helsinki: Tasa-arvoasiain neuvottelukunta Sosiaali- ja terveysministe-
riö.

KulhiaPeilit.indd   294 13.12.2011   23:27:28



295

Raitis, Riikka
1993 Lopuksi: naisten sota ja naisten aseet. − Naisten aseet. Suomalaisena nai se na 

talvi- ja jatkosodassa. Helsinki: WSOY.

Rasila, Viljo 
1973 Yhteiskunnallinen korkeakoulu 1925−1966. Helsinki: WSOY.
1984 Tampereen historia 2. 1840-luvulta vuoteen 1905. Tampere: Tampereen kau-

punki.
1992 Tampereen historia 4. Vuodesta 1944 vuoteen 1990. Tampere: Tampereen kau-

punki.

Rauhala, Pirkko-Liisa
1996 Sosiaalipalvelut käytäntönä. − Sosiaalipalveluiden Suomi. Helsinki: WSOY.

Reinikainen, Marjo-Riitta
2007 Vammaisuuden sukupuolittuneet diskurssit. − Naistutkimus Kvinno forsk ning 

3/2007.

Rinne, Heimo
2006 Ihanteena vapaaehtoisuus: diakoniatyö Porvoon hiippakunnan seura kun nis sa, 

erityisesti Iitin ja Tampereen rovastikunnissa vuosina 1897–1923. SKHSJ 199. 
Diss. Helsinki. Helsinki: SKHS.

Rosenberg, Carroll Smith
1968 Evangelicalism and the New City: A History of the City Mission Movement in 

New York, 1812 to 1870. Diss. New York. Michigan: University Microfilms 
Inc., Ann Arbor.

Rosvall, Minna
2002 Velvollisuutta vai hyvää tahtoa − Kotilieden kummikerhon toiminnan alkuvuo-

sikymmenet. Kulttuurihistorian tutkielma. Turun yliopiston kirjasto.

Ruoppila, Ismo & Poutanen, Veli-Matti & Laurinkari, Juhani & Vesala, Hannu
2003 Kelan etuudet kehitysvammaisille henkilöille 1962−1998. Sosiaali- ja terveys-

turvan tutkimuksia 73. Helsinki: KELA.

Ryökäs, Esko
2006 Kokonaisdiakonia. Diakoniakäsityksen opilliset liittymät. Diakonia-ammatti-

korkeakoulun julkaisuja A. Tutkimuksia 14. Helsinki: Diakonia-ammattikor-
keakoulu.

Saari, Juho
2008 Sosiaaliset innovaatiot sosiaali- ja terveyspolitiikassa. − Sosiaaliset innovaatiot 

ja hyvinvointivaltion muutos. Helsinki: Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto.

Salamon, Lester M.
1995 Partners in Public Service. Government−nonprofit relations in modern welfare 

state. Baltimore: Johns Hopkins University Press.

Salamon, Lester M. & Anaheier, Helmut K.
1997 Toward a Common Classification. − Defining the nonprofit sector. A cross-na-

tional analysis. Johns Hopkins Nonprofit Sector Series 4. Mancester: Manches-
ter University Press.

Salmesvuori, Päivi
2008 50 vuotta liiton historiaa Sisarliitosta Diakoniatyöntekijöiden Liitoksi. − Rak-

kauden virassa. Diakonian ammattilaisten viisi vuosikymmentä. Helsinki: Mi-
nerva Kustannus Oy.

Lähteet ja kirjallisuus

KulhiaPeilit.indd   295 13.12.2011   23:27:28



296

Salokangas, Raimo 
1987 Itsenäinen tasavalta. – Suomen historian pikkujättiläinen. Helsinki: WSOY.

Samooja, Martti (toim.)
1967 Suomen psykologit Finlands psykologer 1967. Helsinki: Suomen psykologiliit-

to ry.

Satka, Mirja
1994 a Sosiaalinen työ peräänkatsojamiehestä hoivayrittäjäksi. − Armeliaisuus, yh tei-

söapu, sosiaaliturva. Suomalaisen sosiaalisen turvan historia. Helsinki: So si-
aali turvan keskusliitto.

1994 b Sota-ajan naiskansalaisen ihanteet naisjärjestöjen arjessa. − Naisten hyvinvoin-− Naisten hyvinvoin-
tivaltio. Tampere: Vastapaino.

Seland, Bjørg
2000 “Called by the Lord” − Women´s place in the Norwegian Missionary Move-

ment. − Gender and Vocation. Women, Religion and Social Change in the Nor-
dic Countries, 1830−1940. Studia Historica 64. Helsinki: SKS.

Seppinen, Ilkka & Hietanen, Silvo
1992 Ulkomaankaupan umpio talvella 1944−1945. − Kansakunta sodassa. 3. Kuilun 

yli. Helsinki: Opetusministeriö.

Setälä, Maija-Leena & Nummenmaa, Tapio & Nupponen, Ritva & Syvänen, Matti & 
Weckroth, Johan

1972 Asuntola ja keskuslaitos aikuisten kehitysvammaisten asuinympäristöinä. 
Tampereen yliopiston psykologian laitoksen tutkimuksia 64/1972. Moniste. 
[Tampere]:[Tampereen yliopisto].

Sihvo, Jouko
1969 Diakonia − kutsumus ja ammatti. Tutkimus diakonissoista ja seurakunta si sa ren 

virasta. Kirkon tutkimuslaitoksen julkaisuja I. Diss. Helsinki. Helsinki: Kirkon 
tutkimuslaitos.

2000 Inkerin kansan 60 kohtalon vuotta. Helsinki: Tammi.

Silfverhuth, Voitto
2007a Ensimmäinen vuosikymmen (1907–1917). – Syntisen kaunis ja pyhä. Sata 

vuotta Tampereen tuomiokirkon elämää. Helsinki: Kirjapaja.
2007b Johanneksen kirkosta tuomiokirkoksi. – Syntisen kaunis ja pyhä. Sata vuotta 

Tampereen tuomiokirkon elämää. Helsinki: Kirjapaja.
2007c Puoli vuosisataa täyttyy. – Syntisen kaunis ja pyhä. Sata vuotta Tampereen tuo-

miokirkon elämää. Helsinki: Kirjapaja.

Silius, Harriet
1995 Sukupuolitetun ammatillisuuden julkisuus ja yksityisyys. − Naiset yksityisen ja 

julkisen rajalla. Tampere: Vastapaino.

Siltanen, Anja-Riitta
1991 Rangaistuksesta kuntoutukseen, eristyksestä perheterapiaan. Valtion huol to-

loitten ja koulukotien kehityslinjoja. Sosiaalihallituksen julkaisuja 21/1990. 
[Helsinki]: [Sosiaalihallitus].

Sinkkonen, Sirkka & Merasto, Merja
1991 Näkymätön kehitysvammainen nainen. Kulttuurinen ja naisnäkökulma kehitys-

vammahuollon historiaan. − Naistutkimus Kvinnoforskning 1/1991.

KulhiaPeilit.indd   296 13.12.2011   23:27:28



297

Soikkanen, Hannu 
1990 Sosialidemokraattisen työväenliikkeen ja kirkon suhteiden kehitys 1950-luvul-

le. – Kirkko ja politiikka. Juhlakirja professori Eino Murtorinteen täyttäessä 60 
vuotta 25.11.1990. SKHSJ 153. Helsinki: SKHS.

Sointu, Hannu
1989 Yhteyttä yli rajojen. Tampereen NMKY:n 100-vuotishistoriikki. Tampere: Tam-

pereen NMKY.

Stenius, Henrik
1987 Frivilligt, jämlikt, samfällt: föreningsväsendets utveckling i Finland fram till 

1900-talets början med speciell hänsyn till massorganisationsprincipens ge-
nombrott. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland nr 545. Hel-
sinki: Svenska litteratursällskapet i Finland. 

Stenius, Kerstin
1999 Privat och offentligt i svensk alkoholistvård. Arbetsfördelning, samverkan och 

styrning under 1900-talet. Lund Studies in Social Welfare XXI. Diss. Stock-
holm. Lund: Arkiv förlag. 

Sulkunen, Irma 
1987 Naisten järjestäytyminen ja kaksijakoinen kansalaisuus. − Kansa liikkeessä. 

Helsinki: Kirjayhtymä.
1991 Retki naishistoriaan. Helsinki: Hanki ja jää.
1999 Liisa Eerikintytär ja hurmosliikkeet 1700–1800-luvulla. Helsinki: Gaudeamus.

Suojatyön kehittäminen
1986 Suojatyön kehittäminen. Suojatyön kehittämistyöryhmän muistio. Sosiaalihal-

lituksen julkaisuja 6/1986. Helsinki: Sosiaalihallitus.

Suometsä, Saara
1966 Kasvattajaopistosta vuosina 1935−1964 valmistuneiden sijoittuminen. Lasten-

suojelun Keskusliiton julkaisuja no 42. Helsinki: Lastensuojelun Keskusliitto.

Suominen, Heikki
1998 Yhdessä eteenpäin. Yhdistyksen ja seurakunta kunnallisen sosiaali huol lon täy-

dentäjänä Turussa 1875 – 1922. Turun maa kunta museo ra portteja 17. Diss. Hel-
sinki. Turku: Turun maakuntamuseo.

Suonoja, Kyösti
1992 Kansalaisten parhaaksi – yhteistuntoa ja politiikkaa. Sosiaali- ja terveysminis-

teriö 1939 – 1992. − Suuriruhtinaskunnasta hyvinvointivaltioon. Sosiaali- ja 
terveysministeriö 75 vuotta. Helsinki: VAPK-Kustannus.

Sweetser, Dorrian A.
1962  Exploring the Base for Family Therapy: Papers From the M. Robert Gomberg 

Memorial Conference. − Journal of Health & Human Behavior. Spring 1962, 
Vol. 3 Issue 1.

Taft, Jessie (toim.)
1944 A Functional Approach to Family Case Work. Social work process series. Phil-

adelphia, USA: University of Pennsylvania Press.

Taipale, Ilkka
1982 Asunnottomuus ja alkoholi. Sosiaalilääketieteellinen tutkimus Helsingistä vuo-

silta 1937−1977. Alkoholitutkimussäätiön julkaisuja n:o 32. Diss. Tampere. 
Helsinki: Alkoholitutkimussäätiö.

Lähteet ja kirjallisuus

KulhiaPeilit.indd   297 13.12.2011   23:27:28



298

Talonen, Jouko
2001 Lestadiolaisuuden hajaannukset. − Iustitia 14/2001. 
2006  Onko kirkkohistoria teologinen tiede? − TA 2/2006.

Tarasti, Aarne
1959 Vajaamielislaki selityksineen. − Vajaamielishuolto ja -lainsäädäntö. Huoltaja-

säätiön julkaisu No 4. Helsinki: Sosiaalihuollon keskusliitto ry.

Tarvainen, Lauri
1959 Vajaamielishuolto. − Vajaamielishuolto ja -lainsäädäntö. Huoltaja-säätiön jul-

kaisu No 4. Helsinki: Sosiaalihuollon keskusliitto ry.

Tedre, Silva
2004 Likainen työ ja virallinen hoiva. – Hyvinvointityön ammatit. Toim. Henriksson, 

Lea & Wrede, Sirpa. Helsinki: Gaudeamus.

Thiesen, Henrik
2007 Conservatism and Social Control. − On the Margins. Nordic Alcohol and Drug 

Treatment 1885−2007. NAD Publication No. 50. Helsinki: Nordic Center for 
Alcohol and Drug Research.

Tienari, Artturi 
1966 Tekojen aseveljeyttä. Viisi vuotta vapaaehtoista asevelitoimintaa Tampereella 

1940–1945. Helsinki: Otava. 

Tolsa, Heikki (toim.)
1967 Lastensuojelutyö Suomessa. Lastensuojelun Keskusliiton julkaisu n:o 41. Hel-

sinki: Lastensuojelun Keskusliitto.

Tossavainen, Kauko
1975 Kehitysvammaisten suojatyötoiminnasta Suomessa. Kehitysvammaliitto ry 04 

1975. Helsinki: Kehitysvammaliitto. Moniste.

Trydegård, Gun-Britt
2000 Tradition, change and variation. Past and present trends in public old-age care. 

Diss. Stockholm. Stockholm Studies of Social Work 16. Tukholma: Stockholm 
University.

2000 a From Poorhouse Overseer to Production Manager: One hundred years of old-
age care in Sweden, reflected in the development of an occupation. − Ageing & 
Society, 20 (5), 571–598. 

Tudor, Keith
2008 Jessie Taft (1882−1960). – Therapy Today. February 2008. Vol. 19 Issue 1.

Tuppurainen, Elsa (toim.) 
1972 Tampereen kaupungin kunnallisen lastensuojelutyön vaiheita vuosilta 1922–

1972. Tampereen kaupungin lastensuojelutyötä 50 vuotta. Tampere: Tam pe reen 
kaupungin sosiaalilautakunta.

Ulrich, Heinrich-Hermann
1977 Stadtmission in Ost und West. − Gott liebt diese Stadt. 100 Jahre Berliner Stadt-

mission 1877−1977. Berliini: Berliner Stadtmission.

Urponen, Kyösti
1994 Huoltoyhteiskunnasta hyvinvointivaltioon. – Armeliaisuus, yhtei söapu, sosiaa-

liturva. Suomalaisen sosiaalisen turvan historia. Hel sinki: So siaa li turvan kes-
kusliitto.

KulhiaPeilit.indd   298 13.12.2011   23:27:29



299

Uusi-Rauva, Sami 
2000 Ahjola. Tamperelainen setlementti vuodesta 1929. Setle ment ti julkaisuja 8. 

Tampere: Ahjolan kannatusyhdistys ry. Jyväskylä.
2008 Vuorovaikutuksen liike. Heikki Waris setlementtiliikkeen historia kuvan raken-

tajana. Setlementtijulkaisuja 20. Helsinki: Suomen Setlementtiliitto.

Vaalgamaa, Eeva Sisko
2003 Lasten ahdistamista vai olennainen osa suomalaista kasvatusta? Uskonnolli-

sen kasvatuksen hyväksyminen osaksi päiväkotien toimintaa. Diss. Helsinki. 
[Lemi]: [E. S. Vaalgamaa].

Vappula, Kari
2009 Rientäkää, älkää pysähtykö. Laitosdiakoniaa 70 vuotta Viipurissa ja 70 vuotta 

Lahdessa. Lahti: Lahden Diakoniasäätiö.

Waris, Heikki
1973 Suomalaisen yhteiskunnan sosiaalipolitiikka. Johdatus sosiaali politiikkaan. So-

siaalipoliittisen yhdistyksen julkaisuja 5. Helsinki: WSOY. Porvoo.

Wassholm, Johanna
1999 De Gamlas Hem i Tammerfors r.f. Vanhain Koti Tampereella ry. 1898−1998. 

Tampere: De Gamlas Hem.

Vehviläinen, Olli
1992 Saksa sortuu. − Kansakunta sodassa. 3. Kuilun yli. Helsinki: Opetusministe-

riö.

Veikkola, Juhani
1990 Kansankirkko suomalaisessa maisemassa. − Kirkko ja politiikka. Juhlakirja 

professori Eino Murtorinteen täyttäessä 60 vuotta 25.11.1990. SKHST 153. 
Helsinki: SKHS.

Wejryd, Cecilia
2005 Svenska kyrkans syföreningar 1844–2003. Nr 1 i serien Forskning för Kyrkan, 

Svenska kyrkan. Nr 58 i serien Skrifter utgivna av Svenska kyrkohistoriska 
föreningen II Ny följd. Tukholma: Verbum.

Vihavainen, Timo
1987  Hyvinvointi-Suomi. – Suomen historian pikkujättiläinen. Helsinki: WSOY.

Viika, Kaarle
1994 Kirkon perheneuvonnan viisi vuosikymmentä. Suomen ev.lut. kirkon kirkko-

hal lituksen julkaisuja 9. Helsinki: Kirkkohallitus.

Vilkuna, Anna-Maria
2007 Sata vuotta sielulla. Hämeenlinnan Sisälähetys ry 1907−2007. Hämeenlinna: 

Hämeenlinnan Sisälähetys ry.

Wirilander, Matti
2011 Hiippakunta diakoniatyön tekijänä ja tukijana. Diakoniatyön kehitys Mikkelin 

hiippakunnassa 1945−1991. Diss. Helsinki. [Suomenniemi]: [Matti Wirilan-
der].

Voittosaari, Anna-Liisa
1994 Neulomoyhtiöistä ompeluseuroihin. Ompeluseurat diakonian ja kristillisten 

järjestöjen työmuotona Suomessa 1800- ja 1900-luvuilla. Jyväskylän yliopisto, 
etnologian laitos. Tutkimuksia 26. Lisensiaattityö. Jyväskylä: Jyväskylän yli-
opisto.

Lähteet ja kirjallisuus

KulhiaPeilit.indd   299 13.12.2011   23:27:29



300

Vuori, Jaana
1999 Yhteiskunnallisen äitiyden metafora. Jatkoa Anu Koivusen virittämään keskus-

teluun. − Naistutkimus Kvinnoforskning 2/1999.

Vuorikoski, Marjo
1999 Sosiaalityön professionaalistuminen ja koulutus. Acta Universitatis Tamperen-

sis 687. Diss. Tampere. Tampere: Tampereen yliopisto.

Välimäki, Anna-Leena
1999 Lasten hoitopuu. Lastenpäivähoitojärjestelmä Suomessa 1800- ja 1900-luvuil-

la. Helsinki: Suomen Kuntaliitto.

Ylikoski, Päivi (toim.)
1994 Selviytymistarinoita. Sata vuotta kehitysvammahuollon arkea. Helsinki: 

WSOY.

Zacheus, Tuomas
2008 Luonnonmukaisesta arkiliikunnasta liikunnan eriytymiseen. Suomalaiset lii-

kun ta sukupolvet ja liikuntakulttuurin muutos. Turun yliopiston jul kai suja sarja 
C: 268. Diss. Turku. Turku: Turun yliopisto.

Österlin, Lars
1997 Svenska kyrkan i profil. Ur engelskt och nordiskt perspektiv. Tukholma: Ver-

bum.

KulhiaPeilit.indd   300 13.12.2011   23:27:29



301

Aalto, Väinö; 16, 132, 134, 200, 205
Aaltonen, Emil; 33
Aarnisalo, Otto; 12, 26, 33, 34, 39, 89
Ahla, Eino J.; 150
Ahlbom, Åke; 117
Ahlstedt, Amanda; 33, 50, 144
Aho, Vieno; 152, 184, 191
Ahola, Minna; 56
Ahti, Valfrid; 147, 201
Ahtola, Albert Alarik; 168
Aine, Kaisa; 7
Airas, Erkki; 65
Alaja, Osmo; 61
Alanen, Yrjö J. E.; 12
Alanärä, Kari; 189, 190, 191, 224, 243, 244, 250
Alasuutari, Pertti; 9
Allardt, Erik; 81, 96, 98
Amnell, Josefina; 25
Andelin, Reino; 185, 224
Anheier, Helmut K.; 14, 259
Antikainen, Marjo-Riitta; 8, 12
Antila, Armas; 57
Anttila, Orvo; 185, 188
Anttonen, Martta; 241
Apajalahti, Lauri; 62
Arjanne, Väinö; 69
Arohonka, Marketta; 249
Aspelin, Aino; 208
Autere, Jaakko; 77
Autti, Eeli; 124, 126, 130, 210, 214, 231
Backman, Hebe; 104
Backman, Sofia; 145
Banks, Olive; 37
Barnardo, Thomas John; 27
Behm, Dagmar; 238
Bergenheim, Edvard; 24
Bergholm, Katri; 195
Bergholm, Tapio; 251
Bergström, Birgitta; 75
Bergström, Johan; 75
Beveridge, William; 43, 80
Bister, Taisto; 21, 187
Björinger, Bertil; 69
Björklund, Eva; 69
Björkquist, Manfred; 119, 156, 169, 195
Björkqvist, Fredrik; 22, 33
Bodelschwingh, Friedrich von; 27, 73, 125
Bohlin, Torsten; 168
Bonsdorff, Adolf von; 43, 124
Borchorst, Anette; 169

Borg-Sundman, Margit; 41, 140
Brander-Wallin, Laura; 141
Bredenberg, Laina; 128, 230
Bredenberg, Thor-Björn; 99, 128, 206, 

207, 208, 214, 230, 231, 232, 234, 
246, 253, 257

Brückner, Bruno; 23
Buchman, Frank; 65, 70
Böök, Leo R.; 69, 91, 92, 112, 135
Cannelin, Ellen; 28, 36, 46, 47, 49, 92, 261
Carlbeck, Emanuella; 207
Charpentier, Pehr; 184, 185, 188, 223, 

224, 233
Christiansson, Elisabeth; 11, 12
Daatland, Sven Olov; 236
Dybwad, Gunnar; 209, 214
Eriksson, Lars D.; 220
Ervesalo, Urho; 77
Etzioni, Amitai; 13
Fagerholm, Karl-August; 156
Flinck, Anni; 141, 158, 165
Fontell o.s. Lundenius, (Karo)Lina; 24, 25
Fontell, Karl Oskar; 10, 24, 25, 26, 145
Franzén, Ruth; 16
Frey, Sixten; 69, 91
Galbraith, John Kenneth; 64
Gjaerevoll, Olav; 206
Gmeiner, Hermann; 108
Gomberg, Robert; 63, 64, 297
Gulin, Eelis; 12, 20, 40, 64, 65, 66, 67, 

68, 69, 70, 77, 110, 112, 116, 117, 
118, 119, 146, 155, 156, 177, 211, 
255, 289

Gulin, Helmi; 65
Gummerus, Maija; 65
Gummerus, Siiri; 31, 103
Haapala, Pertti; 18
Haarla, Lauri; 59
Haatanen, Pekka; 11
Haavio-Mannila, Elina; 239
Hailuoto, Ahti; 147, 239
Hakala, Jaakko; 69, 70, 89, 115, 118, 158
Hakala, Mikko; 192
Halila, Aimo; 168
Hallio, Kustaa; 26
Halme, Hannele; 249
Hammar, Inger; 18
Hannula, Frans; 123
Hannula, Marianna; 29
Hannula, Toivo; 123

Henkilöhakemisto

HENKILÖHAKEMISTO9. 

KulhiaPeilit.indd   301 13.12.2011   23:27:29



302

Harama, Irkka-Leena; 128
Harisalo, Risto; 184, 188
Harju, Pentti; 191
Harjunpää, Toivo; 70
Hautamäki, Kalle; 68, 69, 157
Hautamäki, Lyyli; 69
Heikkilä, Markku; 13
Heinonen, Vappu; 158
Heinonen, Vieno; 153
Heinänen, Aira; 223
Heiskala, Risto; 16, 56, 255
Hela, Martti; 68
Helander, Lyydia; 7, 13, 14, 15, 147
Helander, Voitto; 170
Helasvuo, Kaarlo; 221
Helenius, Meeri; 165
Hellemaa, Aarne; 73
Hellman, Alba; 112
Hellman, Anna; 112
Helms, Edgar J.; 125
Helsingius, Gustav; 95
Hera, Aino-Liisa; 126
Herlin, Anna; 69
Herlin, Heikki; 67, 69
Hernes, Helga; 169
Hicks, Tommy; 117
Himanka, Yrjö; 205
Hirdman, Yvonne; 17, 169
Hirvelä, Ida; 201
Hirvonen, Yrjö; 68, 103
Hoiva, Aino; 73
Holter, Harriet; 45, 47
Honkanen, Eino; 117
Honkkila, Onni; 71, 92, 93, 102, 108, 

109, 113, 117, 128, 132, 133, 135, 
138, 156, 157, 158, 159, 181, 206, 
207, 208, 209, 213, 230, 231, 232, 
233, 252, 262

Huhta, Ilkka; 10, 73
Huhta-aho, Anja; 191, 192, 193, 249, 250
Huilla, Martti; 158
Hurme, Ritva; 223
Huttunen, Liisa; 105, 151
Huttunen, Reino; 59, 60, 74, 75, 76
Häggqvist, Hilkka; 98
Häkkinen, Heikki; 199, 200
Häkkinen, Martti; 117
Hämäläinen, Juha; 22
Hämäläinen, Meri; 151, 190, 191, 192, 241
Hämäläinen, Timo J.; 16, 56, 255
Hänninen, Toivo; 50, 51, 53, 78, 98, 107, 

114, 159, 172, 183, 184, 233, 252, 
256

Ihamuotila, Eeva; 238
Ilveskoski, Reino; 202
Jaakkola, Jouko; 11, 22
Jakobsen, Tyyne; 142, 143
Jalas, Rakel; 41, 82
Jalava, Anni; 203
Jalkanen, Jalo Johannes; 51, 54, 157
James, Estelle; 170, 260
Janhonen, Toivo; 41
Jarkka, Jarl; 73
Joensuu, Kirsti; 55, 62, 66
Joensuu, Matti; 21, 48, 53, 54, 55, 56, 

58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 
68, 69, 70, 71, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 
89, 91, 92, 93, 113, 114, 118, 148, 
172, 255

Joensuu, Päivi Inkeri; 55
Johnsson, Johan Wiktor; 11, 17, 22, 73, 168
Joki, Hulda; 165
Jokinen, Aili; 171, 261
Jokinen, Arvo; 205
Jokiniemi, Anna; 90, 147
Jokipii, Aapeli Erhard; 56, 57, 58, 61, 63
Jonsson, Gustav; 126
Jonzon, Bengt; 118
Jutikkala, Eino; 22, 26
Järventie, Martti; 11, 19, 21, 26, 71, 77, 

86, 93, 103, 104, 105, 106, 107, 111, 
113, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 
121, 122, 123, 126, 127, 132, 151, 
153, 154, 157, 158, 159, 160, 171, 
173, 177, 187, 215, 233, 253

Kaarne, Yrjö; 65
Kaarninen, Mervi; 11
Kahila, Aune; 231
Kaimio, Juhani; 224
Kaitila, Jaakko; 79
Kakkuri, Teemu; 18, 40
Kalela, Jorma; 21
Kalkkala, Ossi; 103
Kallionhovi, Terttu; 192
Kanerva, Impi-Irene; 115
Kankaanpää, Pentti; 46
Kankainen, Kosti; 117
Kansanaho, Erkki; 10, 30, 84, 177, 203, 235
Karhu, Annikki; 79, 105
Kario, Maija; 135
Kartila, Aarno; 20, 69, 103, 104, 110, 

127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 
134, 135, 136, 138, 158, 172, 173, 
177, 190, 200, 201, 206, 207, 209, 
215, 217, 230, 231, 246, 252, 253, 
254, 257, 262

KulhiaPeilit.indd   302 13.12.2011   23:27:29



303

Kartila, Maija; 21, 69, 71, 103
Kaskela, Marja; 210, 245, 246
Kaskiharju, Eija; 13
Kastari, Irma; 181
Kauppi, Eeva; 99
Kejne, Karl-Erik; 73
Kianto, Otso; 59
Kihlblom, Birgit; 238
Kilpeläinen, Irja; 61
Kilpi, Raili; 116
Kirjalainen, Aune; 241
Kiuru, Paavo; 117
Kiuru, Veikko; 130
Kivelä, Eero; 69, 135, 208
Kivisalo, Väinö; 65
Klein, Viola; 170
Klok, Lone; 11
Komulainen, Katri; 250
Kontuniemi o.s. Frondelius, Marjatta; 

191, 252
Koponen, Olga; 31, 142
Kopps, Bettina; 22
Korhonen, Kusti; 60, 61, 75
Korpijaakko, Otto; 43
Korpinen, Kalervo; 59
Kortekangas, Paavo; 11
Koskinen, Pauli; 176
Koskinen, Simo; 189
Kotilainen, Niilo; 43, 44, 83, 99, 109, 

111, 126, 133, 134, 144, 146, 182, 
183, 185

Kouta, Laina; 36
Kröger, Teppo; 22
Kuntonen, E. opettaja; 36
Kuusi, Pekka; 9, 175
Kuusipalo, Jaana; 17
Kuusniemi, Hilja; 83
Kuusniemi, Kalle; 83
Laajarinne, Arvo; 46
Lahtinen, Alli; 233, 234, 240
Lahtinen, Iida; 46
Lahtinen, Reino; 159
Laitinen, Kaija; 108
Laitinen, Toivo; 62
Lampela, Viljo; 70
Lampén, Walter; 119
Lampi, Niilo; 229
Lappi-Seppälä, Jussi; 68
Lauha, Aarre; 235
Lavonius, Olga; 54, 65
Lehtinen (Lehtipuu), Martti; 202, 203
Lehtinen, Hannu; 117
Lehtinen, Juho Niilo; 54, 58, 59, 66, 70, 

93, 103, 157
Lehtinen, Paavo; 117, 177, 178, 181, 

223, 226, 230
Lehtinen, Paavo Johannes; 103, 112, 

113, 114, 117, 232
Lehto, Juho; 68, 77, 117
Lehtokoski, Aino; 41
Lehtonen, Aleksi; 39, 40, 64, 65, 66, 70
Lehtonen, Ensio; 117
Leis, Annette; 10
Leivo-Larsson, Tyyne; 100
Leivonen, Johannes; 165
Lemmetyinen, Eljas; 106, 116, 117, 120, 

121, 122, 123, 253
Lemmetyinen, Toivo; 116
Leppänen, Karl; 191
Leskinen, Väinö; 89
Levitt, Theodore; 13
Lindén, Paavo; 74
Lindfors, Erkki; 103
Linna, Antti; 181
Lipsanen, Heimo; 133, 206, 209, 211, 

212, 215, 217, 230, 249
Liuksiala, Tauno; 47, 54, 66, 67, 168
Loikkanen, Eino; 156
Louhivuori, Verneri; 33, 56, 77, 91, 112, 

114, 247
Lumme, Alpo; 41, 50, 52, 78, 79, 83, 

155, 156, 157
Lumme, Leuto; 176
Lundström, Tommy; 10, 176, 236
Luoto, Tauno; 36
Löfqvist, Hanna; 47
Löytty, Seppo; 204, 232
Makkonen, Anni; 53
Malkamäki, Aino; 221
Malkavaara, Mikko; 10, 11, 22
Mangs, Frank; 66, 115, 117, 118
Manninen, Artturi; 119
Manninen, Elis; 69
Manninen, Valvi; 110, 181
Marjokorpi, Juhani; 218
Markkola, Pirjo; 10, 11, 12, 16, 18, 22, 

30, 49
Martens, Arvid von; 73, 112
Martikainen, Toivo; 116, 126
Matikainen, Asko; 187, 188
Matthies, Aila-Leena; 170
Mellberg, Hanna; 25
Merikoski, Sirkka; 213
Merimaa, Heikki; 61
Metsävuori, Margit; 126
Mikkeli, Heikki; 18

Henkilöhakemisto

KulhiaPeilit.indd   303 13.12.2011   23:27:29



304

Mikkola, Liisa; 192
Minkkinen, Jaakko; 135
Moody, L. Dwight; 23
Muroma, Urho; 12, 40
Murtorinne, Eino; 29, 30, 39
Mustakallio, Hannu; 10, 11, 22, 26
Mustakallio, Helvi; 119, 167
Mustala, Paavo; 81, 165, 197
Myrdal, Alva; 10, 170
Myrdal, Gunnar; 87
Mäenpää, Jalo Johannes; 232
Mäkelä, Ritva; 238
Mäki, Helmi; 106, 128
Mäki, Niilo; 125
Mäkinen, Aino; 69, 202, 249
Mäkinen, Erkki; 221
Mäki-Punto, Eeva; 242
Määttä, Timo; 10
Mölsä, Lauri; 160
Nallinmaa, Elma; 65, 67
Nasmith, David; 23
Niemi, Marja-Liisa; 192
Niemi, Pentti; 69
Nieminen, Erkki; 133, 159
Niinivaara, Erkki; 20, 40, 56, 61, 86, 

123, 156, 157
Nikkilä, Osmo; 98
Noppa, Salli; 202, 205, 231
Norrby, Ida; 195
Nyberg, Bertel; 96
Nyman, Markku; 191
Nyman, Mirja; 190, 191, 219, 234, 246, 

249, 258, 261
Oesch, Martta; 212
Ojanen, Mauri; 103, 157, 200
Olkinuora, Helga; 154
Paananen, Ilmo; 127
Paananen, Impi; 36
Paananen, Kirsti-Maija; 213
Paarma, Oskar; 92, 103, 109, 118, 127, 

134, 145, 157, 159, 199, 231, 232, 
253

Paasio, Rafael; 158, 176, 220
Paasivaara, Leena; 149, 155, 195, 196
Pakkala, Eeva; 36
Pakkasvirta, Jussi; 18
Palho, Paavo; 34
Palmer, Richard K.; 67
Palmroth, Artur; 32
Palo, Toivo I.; 156
Paloheimo, Aino; 158
Paloheimo, Arvi; 205
Paloheimo, Eino; 65

Paloheimo, Sirkka-Liisa; 104
Paroma, Fiina; 47
Pellikka o.s. Kaarela, Hilja; 65
Peltola, Aino; 36
Peltonen, Linnea; 77
Perheentupa, Antti; 134
Perheentupa, Antti-Veikko; 211, 233
Perämäki, Sisko; 185
Petrelius, Päivi; 17
Pietilä, Hannu; 117
Piiroinen, Kauko; 188
Pikkarainen, Eeva; 36, 90, 147, 148
Pirjola, Kosti; 43, 125
Pitkänen, Martti; 219
Pohjanpirkka, Oiva; 115, 121, 177, 185, 

187, 189, 190, 191, 199, 200, 202, 
203, 204, 229, 230, 231, 233, 235, 
243, 249

Poikkilinja, Esteri; 77
Poikkilinja, Lauri; 67, 77
Portelli, Alessandro; 21
Pulma, Panu; 11, 22, 132
Puukari, Jenny; 46, 47, 103
Pyykkö, Raija; 22
Päivänsalo, Bror Hannes; 12
Päivänsalo, Olavi; 119
Päivänsalo, Veikko; 116, 119, 229
Päivärinne, Iivari; 168
Päivärinta, Jaakko; 144
Raevuori, Julia (Syli); 46, 90, 152
Raevuori, Lilli; 47
Rahko, Siiri; 65
Raiskila, Esa; 135
Rannikko, Helmi; 45, 46, 47, 103, 171, 

172, 261
Ranta, Pertti; 92, 176
Rantalaiho, Aune; 69
Rantalaiho, Reino; 59, 69, 70, 71, 90
Rantanen, Kaarina; 106, 107, 109, 127, 

136, 151, 180, 183, 208, 217, 221, 
233, 241, 243

Rasila, Viljo; 22
Rauhala, Lauri; 105, 106, 107, 114, 150, 

151, 153, 154, 159, 166, 180, 187, 
188, 203, 224, 242, 243, 244, 256, 
257

Rauhala, Margareta; 106, 108, 150, 151, 
152, 154, 180, 187, 188, 203, 243, 
256, 257, 261

Rauhala, Pekka; 232, 237
Raunio, Aulis; 232
Rautanen, Elina; 95
Renlund, Brita-Maria; 186

KulhiaPeilit.indd   304 13.12.2011   23:27:29



305

Retulainen, Saimi; 90, 145, 148
Rimmerfors, Einar; 146
Rinne, Heimo; 10, 11
Rintamäki, Seppo; 242
Rosenius, Carl Olof; 167
Rosenqvist, Gustav; 68, 69
Runestam, Arvid; 67, 68
Ruoppila, Ismo; 214
Rusama, Kyllikki; 186
Råbergh, Herman; 31
Rönkkö, Esa; 185
Saarinen, Viljo; 77
Saarnijoki, Helmi; 46
Salamon, Lester M.; 14, 179, 259, 263
Sallmén, Anna; 49, 50
Salmela-Järvinen, Martta; 158
Salmenkivi, Armas; 57
Salminen, Aliina; 25
Salo, Eeva; 107, 111, 159, 204, 234, 241, 243
Salo, Reino; 106, 147
Saloheimo, Mauno; 197
Salonen, Anneli; 241
Salonen, Martti; 132, 181, 182
Sammalkivi, Erkki; 68
Sandbacka, Hugo; 51
Sandell, Lina; 167
Sankey, Ira; 23
Saraja (Blom), Olga; 152
Sarjanen, Irma; 73
Sarlin, Bruno; 41, 42
Satka, Mirja; 11, 22, 45, 49, 73
Schumpeter, Joseph; 56
Scott, Joan; 17
Segerstråle, Lennart; 65, 68, 69, 70
Segerstråle, Marie-Louise; 65
Seilonen, Pentti; 192
Seppälä, Kaarlo Heikki; 26, 27, 31, 35, 

36, 48, 69, 90, 91, 112
Setkänen, Heikki; 221
Sieppi, Anna-Maija; 243
Sihvo, Jouko; 11, 244
Siirala, Aarne; 40, 60
Sillanpää, Johannes; 57
Simojoki, Martti; 40, 60
Simola, Aimo; 47
Simola, Jenny; 47
Simula, Pekka; 184, 188, 189
Sinkkonen, Raimo; 11, 21, 190, 191, 193, 

204, 205, 218, 233, 245, 249
Sinkkonen, Ulla; 204, 249
Sipilä, Helvi; 221
Sipilä, Jorma; 84
Sirén, Leo; 21, 79, 144, 202

Sirén, Pirkko; 221
Sirén, Taimi; 21
Sirenius, Sigfrid; 43, 105, 134
Snellman, Elisabeth; 69
Snellman, Kaisu; 67, 68, 69
Snellman, Lina; 30
Soikkanen, Hannu; 22
Sommers, Olga; 28, 46
Sormunen, Eino; 34, 38, 39, 57
Sovijärvi, Erkki; 115
Stenbäck, Erkki; 77
Stenius, Henrik; 13
Stinchcombe, Arthur; 56
Stöcker, Adolf; 23, 25
Sukselainen, Vieno Johannes; 44
Suli, Kerttu; 90
Sulkunen, Irma; 10, 16, 259
Sumelius, Anni; 69
Sumelius, Oscar; 69
Summanen, Sirkka; 152
Suojanen, Pentti; 181
Svedberg, Lars; 10, 236
Sylvander, Kaarlo Johannes; 119
Särkijärvi, Tyyne; 124, 134
Särkkä, Toini; 46
Söderström, Eric; 111
Taft, Jessie; 64
Talonen, Jouko; 11
Tammilehto, Liisa; 133
Tammio, Kristian; 33
Tarasti, Aarne; 44, 78
Tarkka, Ruth; 65
Tarkka, Topi; 55, 59, 65, 70, 114, 115
Tarmo, Kustaa; 103
Tarvainen, Lauri; 81, 96, 97, 128
Tengblad, Elov; 67
Thornhill, Alan; 67
Tienari, Artturi; 67, 68, 69, 158, 181
Tiihonen, Eino; 69, 74, 77, 113
Tiilikainen, Mauri; 117
Tiililä, Osmo; 86
Tiitola, Heikki; 46
Toni, Sampo; 126, 131, 181
Toppari, Lauha; 144, 199, 204
Torma, Saara; 97, 127, 136, 214
Trydegård, Gun-Britt; 247
Tunkelo, Juho Heikki; 43
Tuominen, Ilmari; 199
Tuominen, Uuno; 73
Typpö, Sulo; 205
Törnudd, Margit; 64, 99, 100, 130, 131, 

139, 221
Uotila, Aimo; 187, 188, 244

Henkilöhakemisto

KulhiaPeilit.indd   305 13.12.2011   23:27:29



306

Uppala, Aijal; 65
Urtti, Maiju; 152
Vaalas, Pauli; 231
Vahermo, Keijo; 65, 173, 250, 253
Vahtola, Kauno; 158, 177
Vahtola, Senja; 153, 158, 202, 249
Vainionpää, Hanna; 203
Vainionpää, Katri; 241
Vaismaa, Veikko Erkki; 121
Waldén, Juuso; 197
Wallenius, Kaarlo Arvid; 28
Walli, Waldemar; 25, 26, 28
Valtonen, Olli; 193
Valtonen, Selma; 28, 36, 61, 90, 148, 

152, 153, 261
Vanha-Perttula, Veikko; 116
Waris, Heikki; 41, 42, 43, 70, 177
Waronen, Eino; 247
Vartio, Maija; 46, 103, 104, 171
Vartio, Väinö; 205
Wartiovaara-Kettunen, Sinikka; 192, 231
Varto, Yrjö; 126
Vartola, Veikko; 181
Veijalainen, Arvo; 223
Wejryd, Cecilia; 8, 12, 168, 261
Veneskoski, Eero; 115, 156, 233
Veneskoski, Mikko; 181, 185, 208
Vennervirta, Elsa; 65
Vesikansa, Osmo; 68
Wichern, Johan Hinrich; 23
Viitanen, Armas; 77
Wijkström, Filip; 10, 176
Vikberg, Kaija; 200, 201
Wiklund, Hjalmar; 67
Vikström, John; 235
Viljanen, Paavo; 156
Virkkunen, Heimer; 57, 117
Viro, Voitto; 65
Virtanen, Mauri E.; 235
Voipio, Juli; 69
Voittosaari, Anna-Liisa; 261
Wrede, Mathilda; 8
Vuorela, Kaisa (Kaisu); 46, 47, 48, 50, 

52, 90, 261
Vuorela, Olavi; 9, 21, 36, 39, 45, 46, 47, 

48, 50, 51, 54, 59, 68, 69, 122
Vuorikoski, Marjo; 22
Vuorinen, Voitto; 130, 230
Yrjö-Koskinen, Ida; 25
Ölander, Aili; 73
Ölander, Tore; 73, 75, 76

KulhiaPeilit.indd   306 13.12.2011   23:27:29



AliKulhiaKannet.indd   1 13.12.2011   23:23:37




