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Tämä Pro Gradu -tutkielma käsittelee, millaista kiertokouluopetus Kuusamon seurakunnassa 
oli vuosina 1874–1938. Aikarajaus alkaa, kun vuonna 1874 Kuusamoon päätettiin perustaa 
ensimmäinen kansakoulu, mikä asetti tavoitteita lukutaitoa opettavalle kiertokoululle uudella 
tavalla. Viimeinen kokonainen tarkasteltu lukukausi on 1938–1939, minkä jälkeen Kuusamo 
evakuoitiin talvisodan takia. 

Tutkimuksessa kartoitetaan, ketkä opettivat ja opiskelivat kiertokoulussa sekä ketkä eivät 
kiertokouluun päässeet opiskelemaan ja jäivätkö he silloin kokonaan opetuksen ulkopuolelle. 
Lisäksi tutkin, mitä kiertokoulussa opetettiin, miten koulutyö oli järjestetty ja minkälaisia 
päätöksiä tehtiin seurakunnassa liittyen kiertokouluopetukseen. Erittelen myös, millä tavoin 
Kuusamossa noudatettiin hiippakunnallista ohjesääntöä pientenlastenkouluille. Tutkielmassa 
päälähteitä ovat ennen kaikkea Kuusamon seurakunnan arkistot kirkonkokousten päätösten 
sekä kiertokoulujen oppilasluetteloiden ja päiväkirjojen osalta. 

Kiertokoulu on ollut lähes koko Suomen laajuinen alkukouluverkosto, jossa seurakunnat ovat 
järjestäneet lapsille ennen kaikkea lukutaidon opetusta. Lapissa toimivat katekeetat, joiden 
palkan maksoi valtio ja jotka toimivat seurakuntien alaisuudessa opettaen lapsia lukemaan. 
Muualla Suomessa puolestaan seurakunnat vastasivat palkanmaksusta kiertokoulujen opetta-
jille. Kuusamo on juuri katekeetta-alueen etelärajalla niin, että vaikka seurakuntaa ei luettu 
osaksi Lappia, siellä silti toimi katekeetta, jonka palkan maksoi valtio. 

Tutkimusajankohtana Kuusamossa opettajien määrä kasvoi yhdestä kolmeen ja samalla kier-
tokouluopetus laajeni ja tuli huomattavasti kattavammaksi laajan seurakunnan alueella. Sa-
malla kunnan perustamien kansakoulujen määrä alkoi kasvaa, minkä takia kiertokouluopetus 
siirtyi yhä syrjäisemmille alueille. Kolme kiertokoulua jatkoivat toimintaansa kuitenkin aina 
talvisotaan asti, johon tämä tutkimus myös päättyy. 

Kiertokoulua järjestettiin hyvin vaihtelevissa olosuhteissa, minkä takia usein oppimistulokset 
jäivät heikoiksi. Tästä huomautti Kuusamossa myös Kuopion piispa jokaisessa piispantarkas-
tuksessa. Oppilaat saapuivat kouluun jopa kaksi viikkoa myöhässä ja olivat runsaasti poissa, 
sillä koulua ei pidetty suuressa arvossa kansan parissa, vaan kotona tehtävät työt tulivat en-
sin. Samaan aikaan kiertokoulu oli kuusamolaisille lapsille yksi harvoista tavoista oppia lu-
kemaan. 
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1. Johdanto 

1.1 Tutkimustehtävä 
Päätutkimuskysymykseni on, millaista kiertokouluopetusta Kuusamossa järjestet-

tiin vuosina 1874–1938. Kuusamo on tutkimuskohteena mielekäs, sillä laajan seu-

rakunnan alueella työskenteli parhaimmillaan kolme kiertokouluopettajaa yhtä ai-

kaa ja seurakunta oli kahden erityylisen kiertokoulujärjestelmän rajalla. 

Keskityn aiheessani ennen kaikkea kysymyksiin siitä, ketkä kiertokoulussa 

opettivat ja opiskelivat. Pohdin myös, ketkä mahdollisesti eivät opiskelleet ja jäi-

vätkö he kokonaan opetuksen ulkopuolelle. Lisäksi selvitän mitä kiertokoulussa 

opetettiin, miten koulutyö oli järjestetty ja minkälaisia päätöksiä seurakunnassa teh-

tiin Kuusamon kiertokouluopetuksen. Tarkastelen myös, pyrittiinkö kiertokoulu-

opetukseen vaikuttamaan ulkoisesti seurakunnan taholta ja miten hiippakunnan 

asettamat vaatimukset toteutuivat Kuusamon kiertokouluissa ja millä tavalla kehit-

tyvä kansakoulutoiminta vaikutti kiertokouluopetukseen Kuusamossa. Näihin ky-

symyksiin etsin vastauksia lähdeaineistostani, joka koostuu pääasiassa Kuusamon 

seurakunnan arkistoaineistoista. Lisäksi hyödynnän lähdeaineiston tukena aikalais-

matrikkeleita, Kuopion hiippakunnassa luotua ohjesääntöä lastenkouluille, aika-

kauden oppikirjoja ja Kuopion hiippakunnan arkistomateriaalia. 

Aloitan tutkimukseni vuodesta 1874, jolloin Kuusamoon perustettiin ensim-

mäinen kansakoulu. Tämä muutti myös kiertokoulun opetuksen tavoitteita, sillä 

kansakouluun saapuvien oppilaiden oletettiin osaavan lukea ja kirjoittaa ainakin 

auttavasti. Tämä vaikutti suoraan myös kiertokoulun opetukseen, josta tuli tavoit-

teellisempaa ulkoisen paineen takia.1 Kuusamo on myös poikkeuksellinen siinä 

suhteessa, että alueella opettivat katekeetat, joiden palkan maksoi ensin senaatti ja 

myöhemmin valtio. Yleisesti katekeetat opettivat saamelaisalueilla,2 mutta poik-

keuksellisesti myös Kuusamossa on toiminut katekeetta, vaikka kyseessä ei ole saa-

melaisalue.3 Näin ollen Kuusamo on ollut siis mielenkiintoisesti Lapin ja muun 

Suomen välissä. 

 
1 Ervasti 1981, 281. 
2 Lehtola 2014, 46. 
3 Kähkönen 1984, 106. 
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Posion erottua Kuusamosta vuonna 1926 jätän kuntarajan taakse jääneet alu-

eet huomioimatta ja keskityn ainoastaan Kuusamon seurakuntaan. Posion seura-

kunnalle ei myöskään siirretty yhtäkään kiertokoulua Kuusamosta, minkä takia al-

kuopetuksen järjestämisestä Posiolla vastasi irtautumisen jälkeen kunta.4 

Tutkielma päättyy talvisotaa edeltäneeseen kokonaiseen lukuvuoteen 1938–

1939 enkä ota enää huomioon syksyllä 1939 alkanutta lukuvuotta, joka keskeytyi 

Kuusamossa sodan takia. Tutkimusajankohtani aikana Kuusamon kiertokouluope-

tus muuttui paljon. Tutkielman aikarajauksen alkuvuosina työskenteli vain yksi 

kiertokouluopettaja koko seurakunnan alueella. Opettajien määrää lisättiin hiljal-

leen tarpeen kasvaessa, mutta viimeisinä vuosina ennen talvisotaa oppilasmäärät 

näyttivät jo selvästi vähenevän eikä samanlaista kysyntää kiertokouluopetukselle 

enää ollut.5 

Tärkeimpänä jakolinjana kulkee vuosi 1897, jolloin Kuusamoon perustettiin 

kolmas kiertokouluopettajan virka. Käsittelen ensimmäisessä pääluvussa näin ollen 

kiertokoulun kasvun aina siihen asti, että seurakunnassa keskusteltiin kolmannen 

opettajan palkkaamisesta. Toinen pääluku taas käsittelee kolmen opettajan toimin-

taa aina talvisotaan asti. Alaluvuissa keskityn ensimmäisessä pääluvussa luomaan 

ensin kuvaa siitä, millä tavalla hallinnollinen puoli vaikutti Kuusamossa kiertokou-

lutoimintaan sekä ketkä tuona aikana toimivat kiertokoulun opettajina, sen jälkeen 

luon katsauksen oppilaisiin ja opetukseen ennen kaikkea säästyneen oppilasmatrik-

kelin perusteella, lopuksi esittelen Kuopion hiippakunnan ohjesäännön pientenlas-

tenkouluille ja vertaan Kuusamon tilannetta ohjesäännön niin sanottuun ihanneti-

lanteeseen.  

Toisessa pääluvussa käsittelen ensin hallintoa ja opettajia kahdessa alalu-

vussa siten, että jakolinjana toimii vuosi 1923, sillä kyseisenä vuonna Kuusamon 

kunta hyväksyi kansakoulujen piirijaon, joka näin vähensi kiertokouluopetuksen 

tarvetta kansakoulujen yleistyessä. Tämän jälkeen alaluvuissa esittelen erikseen op-

pilasluetteloiden pohjalta sitä, millaisia oppilaita Kuusamon kiertokoulussa opiske-

lija ja mitä he opiskelivat. 

Tutkimus on osa Pohjois-Suomen kirkkohistorian tutkimusta, jolla on Arff-

manin mukaan omat erityispiirteensä. Alueella esimerkiksi kaikki kunniallisetkaan 

kansalaiset eivät koskaan käyneet kirkossa, sillä kirkonkylälle oli niin pitkä matka. 

 
4 Lassila 2001, 746. 
5 Ervasti 1981, 411–412. 



3 

Sen sijaan pappi kiersi pitäjän vähintään kerran vuodessa ja matkallaan kastoi edel-

lisen vierailun jälkeen syntyneet, jakoi ehtoollisen ja kuulusteli katekismuksen 

osaamisen. Lisäksi etenkin rajaseudulla, mihin myös Kuusamo kuuluu, asui myös 

jonkin verran Venäjällä ortodokseiksi kääntyneitä, jolloin heidän luonaan vieraili 

ortodoksipappi.6 Tämä asettaa Kuusamon erityisasemaan etenkin niissä tilanteissa, 

joissa seurakunnan toimintaa verrataan muussa Suomessa tapahtuneeseen kierto-

koulun opetukseen. 

Tutkimus keskittyy ennen kaikkea Suomen syrjäisempien osien alkuopetuk-

seen. Kiertokoulun opettajan työ oli hyvin rankkaa verrattuna esimerkiksi usein pai-

kalla pysyvään kansakoulunopettajan työhön. Kiertokoulun opettajalta odotettiin 

valmiuksia toimia vaikeissakin olosuhteissa, koska esimerkiksi vakituinen luokka-

huone puuttui, opetustilaa ei juuri missään tilanteessa ollut suunniteltu opetukseen 

ja etäisyydet seurakunnassa olivat pitkiä ja vaikeakulkuisia. Kiertokoulun saapumi-

sesta kylälle ilmoitettiin jumalanpalveluksessa ja lukukinkereillä. Opettaja majoit-

tui kylässä aina jonkun kyläläisen luona ja opetti päivisin tuvassa oppilaita. Majoit-

tava talo sovittiin aina kinkereiden yhteydessä. Matkat kylien välillä tapahtuivat 

yhtä lailla asukkaiden avustuksella ja matkat olivat toisinaan korpimaassa hyvin 

vaikeakulkuisia. Oppilaat olivat hyvin eri ikäisiä ja erilaisista lähtökohdista niin tai-

tojensa kuin taustojensa puolesta. 

Tutkimus valottaa kiertokouluja osana koulutuslaitoksen kehittymistä. Se 

avaa myös laajemmin näkökulmia niiden alueiden kehittymiseen, mihin ei aina edes 

kansakoulu yltänyt. Paikoitellen kiertokoulu tarjosi ainoan keinon oppia lukemaan, 

kirjoittamaan ja laskemaan niillä seuduilla, joista oli liian pitkä matka kansakoului-

hin eivätkä vanhemmat kokeneet riittävän merkitykselliseksi lasten lukutaidon 

opettamista. Useilla lapsilla kiertokoulu jäi ainoaksi käydyksi kouluksi. Seurakun-

tien osalta kiertokoulujen merkittävä tehtävä oli valmentaa lapsia ja nuoria myös 

rippikoulua varten, mikä näkyi ennen kaikkea oppilaiden suuressa ikäjakaumassa 

ja opetuksen sisällöissä. 

Käyn läpi lähdeaineistoani aikajärjestyksessä, ja pidän mielessäni sekä läh-

teitä lukiessani että niistä päätelmiä tehdessäni sen, että säästyneet arkistolähteet 

ovat vaillinaiset. Lähdeaineistona käytän Kuusamon seurakunnan kirkonkokousten 

pöytäkirjoja, kirkkoneuvoston pöytäkirjoja ja piispantarkastusten etenkin hallinto-

arkistosta. Lisäksi käytän kiertokouluopettajien pöytäkirjoja ja oppilasluetteloita 

 
6 Arffman 2001, 360–363 
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niiltä osin, kun ne ovat säilyneet. Näitä dokumentteja ei ole kuitenkaan säilynyt 

kuin yksittäisiltä opettajilta, joten joudun niiden avulla rakentamaan kokonaisuuden 

siitä, mitä mahdollisesti on opetettu koko seurakunnan alueella, mikä rajoittaa seu-

rakunnan kiertokoulun kokonaiskuvan hahmottamista. Todennäköisin syy on se, 

että osa kiertokouluopettajien tuottamasta materiaalista ovat jääneet heille itselleen, 

eikä niitä ole toimitettu seurakunnan arkistoon alun perinkään, tai että kyseiset opet-

tajat eivät ole pitäneet yhtä säntillisesti kirjaa oppilaidensa oppimistuloksista. On 

myös mahdollista, etteivät kirkkoherrat kokeneet niin merkittävänä arkistoida kier-

tokoulun asiakirjoja kuin esimerkiksi pöytäkirjoja tai rippikirjoja, sillä päävastuu 

arkiston ylläpidosta oli kirkkoherralla.7 

Kirkonkokousten pöytäkirjat löytyvät digitoituna vuoteen 1890 asti, josta 

eteenpäin ne sijaitsevat Kuusamon seurakunnan arkistossa. Kirkkoneuvoston pöy-

täkirjat löytyvät Oulun maakunta-arkistosta vuoteen 1888, josta eteenpäin ne sijait-

sevat Kuusamon seurakunnan arkistossa. Piispantarkastusten pöytäkirjat ovat vuo-

teen 1899 asti Oulun maakunta-arkistossa ja siitä eteenpäin myös Kuusamon seu-

rakunnan arkistossa. Kiertokoulujen päiväkirjat ja oppilasluettelot sijaitsevat Kuu-

samon seurakunnan arkistossa.  Valtaosa kiertokoulutoimintaa koskevista lähteistä 

on kirjoitettu suomeksi, ainoastaan muutamat tuomiokapitulilta saapuneet kirjeet ja 

tutkimusajankohdan ensimmäiset kirkonkokousten pöytäkirjat on kirjoitettu ruot-

siksi. Lisäksi hyödynnän niitä opettajien käyttämiä katekismuksia ja muita oppikir-

joja, jotka muussa lähdeaineistossa mainitaan, sekä Kuopion hiippakunnan kierto-

kouluille annettua opetussuunnitelmaa.  

Kiertokoulun oppilasluetteloita ja päiväkirjoja tarkastelen 5 vuoden välein, 

siten että vuosina 1907–1930 pidetystä oppilasluettelosta tarkastelen vuodet 1908–

1909, 1914–1915, 1919–1920,1924–1925 ja 1929–1930. Samoin vuosina 1919–

1942 pidetystä päiväkirjasta käyn läpi lukuvuodet 1919–1920, 1924–1925, 1929–

1930 ja 1934–1935. Tällöin on mahdollista myös vertailla ainakin oppilasmääriä 

yhtenevien vuosien osalta. Lisäksi vuosina 1889–1892 pidettyä oppilasmatrikkelia 

tarkastelen kokonaisuutena. Mihinkään näistä lähteistä ei ole merkitty niitä pitänei-

den opettajien nimiä. 

Peilaan myös Kuusamossa järjestettyä kiertokouluopetusta muuhun Suo-

messa järjestettyyn kiertokouluopetukseen niiltä osin, kuin tutkimuskirjallisuus 

 
7 Viikki 1994, 175–177, 184. 
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muita kiertokouluja valottaa, ja otan huomioon analyysissäni ajan uskonnollis-yh-

teiskunnallisen kontekstin, kuten kansakoulujen ja pientenlastenkoulujen opetuk-

sen osalta käydyn keskustelun, oppivelvollisuuslain säätämisen sekä yhteiskunnal-

liset olosuhteet niiltä osin kuin ne Kuusamossa vaikuttivat. Seurakunnan pöytäkir-

joissa keskityn ennen kaikkea kiertokouluja koskevaan päätöksentekoon ja muuhun 

siitä käytyyn keskusteluun. Pöytäkirjat eivät ole keskustelupöytäkirjoja, joten niistä 

saatava aineisto koostuu ainoastaan päätöslauseista ja siitä, kuinka usein asioita kä-

siteltiin.  

Käsittelen arkistoaineistossa hyvinkin yksityiskohtaisia henkilötietoja oppi-

laista, kuten nimiä, arvosanoja ja syntymäaikoja sekä tietyissä tilanteissa myös ku-

vauksia oppilaan vammaisuudesta. Olen päätynyt käsittelemään oppilaita massana, 

josta en nosta yhdenkään oppilaan tietoja esiin niin tarkasti, että kyseistä oppilasta 

voitaisiin tutkimuksesta tunnistaa. Tämä johtuu ennen kaikkea siitä, että arkistoläh-

teitä ei alun perinkään ole tehty julkisiksi, vaan ne ovat opettajan tekemiä merkin-

töjä opetuksen tueksi, lisäksi oppilaita tai heidän suoria jälkeläisiään on yhä toden-

näköisesti elossa. Sen sijaan kiertokouluopettajat esittelen heidän omilla nimillään 

kuten myös ne kirkkoherrat, piispat ja muut, jotka ovat selvästi olleet valta-ase-

massa suhteessa esimerkiksi oppilaisiin tai seurakunnan työntekijöihin. Opettajien 

nimet ovat myös julkisia esimerkiksi ajankohdan matrikkeleissa.8  

Kiertokoulua käsitellessäni käytän niitä termejä, joita lähdeaineistossa käyte-

tään. Opettajista puhuttiin lähdeaineistossa sekä kiertokoulunopettajina että kate-

keettoina, minkä vuoksi käytän molempia nimityksiä opettajista. Kiertävää, al-

kuopetusta antavaa koulua kutsuttiin kiertokouluksi lähdeaineistossa. Muita tutki-

muksen tunnustamia nimiä ovat muun muassa katekeettakoulu, alkukoulu, pohja-

koulu, pientenlastenkoulu ja lastenkoulu. Käytän tutkimuksessani kuitenkin yksi-

selitteisesti nimeä kiertokoulu siitä koulusta, joka tapahtui Kuusamon seurakunnan 

ja Kuopion tuomiokapitulin alaisuudessa ja jonka opettajien palkan maksoi valtio. 

Viitatessani pikkukouluun tarkoitan kansakouluun valmistavaa kunnallista koulua, 

niin kutsuttua alakansakoulua. 

Kuusamon seurakunnassa puhuttiin koulupiiristä sinä alueena, jolla opettaja 

kiersi opettamassa, ja lukupiiristä yksittäisenä paikkana, jossa koulua pidettiin. Ter-

mistö on varsin polveilevaa kiertokoulujen osalta, sillä kyseessä ei ollut selvästi 

 
8 Eilola 2017, 230–231; Frigren 2017, 53–56; Vainio-Korhonen 2017, 31–45. 
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organisoitu järjestelmä, vaan toteuttamisesta huolehdittiin paikallisesti, jolloin hyö-

dynnettiin myös jonkin verran paikallista termistöä. Tämän takia aihetta koskevassa 

kirjallisuudessa on jonkin verran poikkeavaa termistöä, mutta pitäydyn tutkimuk-

sessa siinä termistössä, jota lähdemateriaalissa on käytetty. 

Aikaisemmin kiertokoulujen tutkimusta on tehty etenkin Lapin katekeettojen 

ja kiertokoulujen osalta. Esko I. Kähkösen tutkimuksessa Katekeetat Suomen 

Lapissa 200 vuotta esitellään katekeettojen toimintaa ja toimintaedellytyksiä hyvin 

laaja-alaisesti, mikä edesauttaa myös kiertokouluopettajien aseman ymmärtämistä 

myös Kuusamossa.9 Esko Kilpi on puolestaan tutkinut saman aikakauden kierto-

kouluopetusta Turun hiippakunnassa tutkimuksessaan Kirkon antama alkuopetus 

Turun hiippakunnassa 1866–1921.10 

Paikallishistorian osalta käytän Ervastin teosta Kuusamon seurakunnan 

kolme vuosisataa sekä Kuusamon historia -sarjan teosta Kuusamon historia I. 

Näissä sivutaan Kuusamossa järjestettyä kiertokouluopetusta hiukan, mutta ennen 

kaikkea teokset auttavat hahmottamaan yleiskuvaa Kuusamon alueen historiasta ja 

alueen tapahtumia tutkimusajankohtana.11 

Vuokko Melinin tutkimuksissa Alkuopetus Suomen maaseudulla ennen oppi-

velvollisuuslakia 1866–1921 – I Alkukoulu 1866–1906 ja Alkuopetus Suomen maa-

seudulla ennen oppivelvollisuuslakia – II Alkuopetuksen liittäminen kunnalliseen 

oppivelvollisuuskouluun 1906–1921 esitellään tutkimusajankohdan alun kiertokou-

luopetusta kattavasti, mutta opetusta on käsitelty koko Suomen laajuisesti.12 Toinen 

käyttämäni yleisesitys on Anja Heikkisen ja Pirkko Liino-Kaukiaisen toimittama 

artikkelikokoelma Valistus ja koulunpenkki – kasvatus ja koulutus Suomessa 1860-

luvulta 1960-luvulle. Teos tarjoaa runsaasti taustatietoa ja tarjoaa myös sosiologista 

näkökulmaa koululaitokseen tutkielmani ajankohtana.13 

1.2 Kiertokoulut osana alkuopetusta ja koululaitosta 
Kiertokoulut pohjautuvat luterilaisen kirkon ajatukseen velvollisuudesta opettaa ja 

sivistää kansaa sekä kasvattaa seurakuntalaisia Jumalan valtakuntaa varten ja kun-

nioittamaan esivaltaa. Kiertokoulua edelsivät niin lukkareiden toiminta kuin rippi-

koulutkin, minkä avulla oli tarkoitus huolehtia kansan lukutaidosta ja ainakin kris-

tinuskon perusasioiden hallinnasta. Erityisesti kiertokoulun mallina olivat kinkerit, 

 
9 Kähkönen 1989. 
10 Kilpi 1987. 
11 Ervasti 1978; Ervasti 1981. 
12 Melin 1977; Melin 1980; Kähkönen 1984, 15. 
13 Heikkinen & Liino-Kaukiainen 2011. 
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joissa pappi tai lukkari kiersi kylästä toiseen opettamassa ihmisiä lukemaan ja kuu-

lustelemassa katekismusta. Opetusta myös pyrittiin tukemaan pitäjänkoulujen 

avulla, vaikkakin pääosan lasten opetuksesta odotettiin tapahtuvan kotona.14 

 Innostus kansan sivistykseen ja lukutaitoisuuteen virisi 1700-luvulla, jolloin 

perustettiin myös ensimmäiset pitäjänkoulut kansan opettamista varten. Siihen asti 

lukutaito oli ollut ennen kaikkea aatelis- ja pappisperheiden etuoikeus, sillä niihin 

perheisiin palkattiin esimerkiksi yksityisopettaja opettamaan lapsille luku- ja kir-

joitustaitoa. Lukutaito etenikin pitkään kansan parissa kirkon kontrollin kautta eten-

kin sen takia, että kirkolla oli jo lain mukaan velvollisuus huolehtia kansan lukutai-

dosta, toisin kuin esimerkiksi maalaiskunnilla.15 

Kiertokoulut olivat seurakunnan ylläpitämiä alkukouluja, eli kouluja, joissa 

keskityttiin pääasiassa lukutaitoon. Niiden toimintaperiaatteena oli, että seurakun-

nan palkkaama opettaja tai koulumestari kulki paikasta toiseen opettamassa alueen 

lapsia ja nuoria perustaidoissa, kuten lukemisessa, kirjoittamisessa ja laskennossa. 

Palkkaa ei kuitenkaan usein maksanut ainoastaan seurakunta, varsinkaan 1800-lu-

vun puolella, vaan kustannuksiin osallistuivat myös pitäjä ja vanhemmat. Seura-

kunnat olivat varsin köyhiä eikä useammaltakaan taholta koottu palkka aina ollut 

riittävä. Opettaja kiersi joko koko seurakunnan alueella tai varakkaammissa seura-

kunnassa, jossa oli useampia opettajia, heille oli määrätty koulupiirit, joissa he kier-

sivät vuoden aikana. Laajempi alue oli niin ikään jaettu pienemmiksi osiksi luku-

piireihin, joista jokaisessa pyrittiin antamaan opetusta vuoden aikana. Suurissa seu-

rakunnissa, joissa toimi vain yksi opettaja, tämä ei ollut mahdollista, vaan osa alu-

eista jäi kokonaan ilman vuosittaista opetusta. Opettajan saapumisesta tiedotettiin 

jumalanpalveluksessa sekä mahdollisesti kinkereillä.16 

Kiertokoulujen ongelmana oli tilojen puute, koulun lyhytkestoisuus, oppilai-

den heterogeenisuus ja se, että oppilaat saattoivat tulla parikin viikkoa myöhässä 

kouluun, sillä tieto opettajan saapumisesta kulki hitaasti. Tilojen puute oli ongel-

mana etenkin silloin, kun opettajaa majoittanut talonväki piti opettajaa ylimääräi-

senä taakkana. Useimmiten kiertokoulu toimi tuvassa, jonne oppilaat kerääntyivät. 

Tuvat eivät useinkaan myöskään sopineet opetustiloiksi kovinkaan hyvin, vaan op-

pilaat joutuivat istumaan niin lattioilla kuin kapeilla penkeillä tuvan reunoilla. Op-

pilaat olivat iältään keskimäärin 4–16 vuotiaita ja heidän oppimistasonsa oli hyvin 

 
14 Melin 1977, 11–14, 29. 
15 Tommila 1986, 175–180; Laamanen 2000, 89. 
16 Melin 1977, 52, 55, 59; Kilpi 1987, 115; Hyyrö 2011, 334. 
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vaihteleva, heidät jaettiinkin Kuusamon seurakunnan kiertokoulussa usein kahteen 

osastoon taitotasonsa mukaan. Ensimmäisessä osastossa keskityttiin ennen kaikkea 

tavulukuun ja kirjoittamisen alkeisiin ja toisessa osastossa oppilaita opetettiin luke-

maan ja kirjoittamaan sujuvammin. Opettajat olivat usein itse myös pedagogisesti 

varsin heikkoja eivätkä lähes olemattomat opetusvälineet, joita opettaja kantoi mu-

kanaan, auttaneet asiaa. Opiskelu oli perinteisesti lähinnä ulkolukua.17 

Päätavoitteena oli lukutaidon ja evankelisluterilaisen kirkon pääoppien opet-

taminen niin, että nuoret voisivat myöhemmin suorittaa rippikoulun ja kiertokoulu 

oli oikeastaan evankelisluterilaisen kirkon uskontokoulu. Toisaalta kiertokoulua pi-

dettiin yhtä lailla kansakouluun valventavana kouluna. Piispantarkastuksissa val-

vottiin 1800-luvulla vielä ahkerasti seurakuntalaisten lukutaitoa ja papit saivat 

moitteita, ellei lukutaito ollut riittävällä tasolla. Esimerkiksi Petäjävedellä harkittiin 

1860-luvulla kahden ruplan uhkasakon asettamista niille, jotka eivät saavu kierto-

kouluun oppiakseen lukemaan.18 

Kiertokouluissa opetettiin ennen kaikkea katekismuksen avulla. 1800-luvun 

lopulla ja ennen kaikkea 1900-luvun alussa ilmestyi oppikirjoja käytettäväksi kier-

tokouluopetuksessa. Tämän muutoksen taustalla oli ennen kaikkea yksityisten kier-

tokouluopettajaseminaarien perustaminen eri puolille Suomea. Näissä seminaa-

reissa koulutettiin opettajia kiertokouluopettajiksi, siinä missä aikaisemmin niiden 

opettajat olivat esimerkiksi käyneet yksityistä koulua jonkun papin, kansakoulun 

opettajan tai oppikoulun opettajan luona. Lisäksi esimerkiksi lukkarit, urkurit tai 

muut seurakunnan työntekijät saattoivat valikoitua kiertokoulun opettajiksi, jos 

muuten sopivaa opettajaa ei löytynyt.19 

Valtiopäivien pappissääty lähetti kiertokirjeen tuomiokapituleille vuonna 

1800. Kirjeen sisältö koski ennen kaikkea kiertävien koulujen heikkoja tuloksia, 

minkä takia uudistusta täytyisi saada aikaa.20 Taustalla vaikuttivat etenkin valistuk-

sen ajan ihanteet ja ajatus oppimisesta ihmisoikeutena. Toisaalta kansanopetus näh-

tiin myös hyväntekeväisyystoimintana, etenkin kun köyhää kansaa opetettiin luke-

maan, laskemaan ja kirjoittamaan. Opetuksella nähtiin myös kansakuntaa yhdistävä 

puoli. Näistä ihanteista huolimatta kansan opetuksen toteutuksen suunnittelu jäi 

muutamia puheenvuoroja lukuun ottamatta vähäiseksi 1800-luvun alkupuolella.21 

 
17 Mäkelä 1976, 8; Melin 1977, 74–79; Hyyrö 2011, 334–336. 
18 Mäkelä 1976, 9; Heikkilä 1988, 54. 
19 Melin 1977, 74, 96–97, Hyyrö 2011, 337. 
20 Melin 1977, 11–13. 
21 Jalava 2011, 74–75, 77. 
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Melin toteaa, että koululaitoksen muutoksen hitauteen vaikutti ennen kaikkea 

sääty-yhteiskunnan ilmapiiri. Vaikka tarve uudistuksille nähtiin, ja etenkin papisto 

keskusteli aiheesta muun muassa Porvoon synodaalikokouksessa, jossa päätettiin 

kiertokoulujen opettajien olevan kiertäviä ja vain tukevan kotona tapahtuvaa ope-

tusta. Vuonna 1858 keisari Aleksanteri II antoi julistuksen Suomen kansanopetuk-

sen järjestämisen perusteista. Siinä velvoitettiin kodit, pyhäkoulut ja kyläkoulut 

huolehtimaan sisäluvun opetuksesta. Seurakuntien tuli varmistaa, että julistus pan-

tiin täytäntöön.22 

Varsinainen yhteiskunnallinen murros, mikä koski niin kirkkoa, kuntaa kuin 

koulutustakin, alkoi Suomessa 1860-luvulla. Esimerkiksi vuonna 1866 lopullisessa 

muodossaan annetun kansakouluasetuksen mukaan maaseudulle tuli perustaa kan-

sakouluja, jotka toimivat vain yhdessä paikassa. Ongelma muodostui, kun kunta ja 

seurakunta olivat vuonna 1865 erotettu toisistaan. Siinä missä kaupungeissa kansa-

koulun yhteydessä toimi myös alkuopetusta tarjoava koulu, jätettiin alkuopetuksen 

antaminen maaseudulla kotien ja seurakunnan tehtäväksi. Vuonna 1869 säädetyssä 

kirkkolaissa ei myöskään otettu kantaa laajemman alkuopetuksen järjestämiseen. 

Siinä todettiin, että kirkon tuli taata rippikoulun läpäisyyn riittävä opetus niille lap-

sille, jotka eivät sitä kotoaan saaneet.23 Kansakoulujen perustaminen oli myös to-

della hidasta koko maassa 1860- ja 1870-lukujen ajan ja vain harvoille alueille pe-

rustettiin uusia kansakouluja.24 

Maaseudulla kansakoulujen tilanne oli ongelmallisempi kuin kaupungeissa. 

Kunta ja seurakunta termeinä olivat kansakouluasetuksessa jokseenkin epämääräi-

siä eikä roolijako ollut selvä. Maaseudun kunnille kansakoulujen perustaminen oli 

myös vapaaehtoista. Mikäli kunta ei halunnut koulua perustaa, saattoi sen tehdä 

esimerkiksi yksityinen tilanomistaja tai kyläkunta. Kunnallishallinnon asetuksessa, 

jossa erotettiin kunta ja seurakunta toisistaan, seurakunnat olivat yhä velvoitettuja 

huolehtimaan alkuopetuksesta maaseudulla niissä paikoissa, missä koti ei tarjonnut 

riittävää osaamista. Toimiva ja riittävä alkuopetus oli myös vaatimuksena kansa-

koulun perustamiselle. Lähtökohta kuitenkin oli, että kotona tarjottaisiin kasvatuk-

sen lisäksi myös alkuopetus. Kiertokoulujen ja vastaavien alkuopetusta tarjonnei-

den koulujen tuli olla vain korvaavia vaihtoehtoja, jos kotoa saatu opetus ei riittä-

nyt.25 Todellisuudessa kiertokoulun käyminen oli pakollista, jos lapsen tuli oppia 

 
22 Melin 1977 13–14. 
23 Melin 1977, 14; Ervasti 1981, 211–212; Kilpi 1987, 33–36, 43–44. 
24 Heikkilä, 1985, 73. 
25 Melin 1977, 26–27, 29. 
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lukemaan, sillä harvoilla perheillä oli aikaa ja taitoa opettaa perheen lapsia luke-

maan niin, että he selviäisivät rippikoulusta. 

Seurakuntien tarjoama alkuopetus tarjosi ratkaisun ongelmaan, jossa kansa-

kouluihin vaadittiin alkuopetus ja maaseudulla lapset tarvitsivat minimitiedot, että 

pystyivät toimimaan kansalaisina. Lisäksi kirkko ei halunnut päästää koulutusta ko-

konaan pois omista käsistään, vaikka kansakoulu oli jo kunnallisella puolella. Seu-

rakunnan alkuopetus oli joko kiertokoulumuotoista tai joissain tilanteissa myös 

kiinteää eli koulu pysyi paikallaan koko lukuvuoden ajan. Etenkin kiertävässä kou-

lussa oppimistulokset olivat usein hyvin vaatimattomia ja koulu oli osa arkista elä-

mää, mutta koulua silti pidettiin merkittävänä.26 

Alkuopetuksen kautta kirkko pystyi myös varmistamaan, että lapset oppivat 

rippikouluun vaaditut tiedot ja taidot, kuten ulkoa osattavat osiot katekismuksesta. 

Vasta rippikoulun läpäistyään nuori saattoi mennä naimisiin ja tulla täysvaltaiseksi 

jäseneksi yhteisössä. Kunnallista alkuopetusta eli pikkukouluja esiintyi verrattain 

vähän ja sen tavoitteena oli ennen kaikkea valmistaa oppilaat kansakoulua varten, 

mutta samalla niiden tavoitteet uskontokasvatuksessa eivät poikenneet juurikaan 

seurakuntien alkukouluista.27  

Koko 1800-luvun suurin osa koulua käyneistä lapsista kävi ainoastaan jonkin 

alkukoulun, minkä takia näille kouluille tuli tehtäväksi myös kasvattaa yhteiskun-

takelpoisia kansalaisia. Taustalla vaikutti etenkin maaseudulla ajatus, jonka mu-

kaan vapaaehtoinen kansakoulu ja sitä kautta saatu turha tieto johtaisi laiskuuteen. 

Kansakouluun myös vaadittiin lukutaito ja luetun ymmärtäminen, mikä vähensi 

mahdollisten oppilaiden määrää. Jonkin verran kiertokoulun rooliksi syntyikin al-

kukouluna toimiminen kansakouluun pyrkiminen, tälle vaihtoehtona oli oikeastaan 

ainoastaan kotiopetus, jota saattoi antaa joko vanhempi tai palkattu kotiopettaja. 

Kotiopetukseen kuului lähinnä kirjainten oppiminen, tavu- ja sisäluku, ei esimer-

kiksi kirjoitustaito tai laskento.28  

Lapissa tilanne oli hyvin erilainen kuin muualla Suomessa, siksi käsittelen 

alueen koulutushistorian erillään muun Suomen koulutushistoriasta, mutta se on 

vaikuttanut myös Kuusamon kiertokouluihin. Vaikka Kuusamo ei varsinaisesti 

Lappiin kuulu, pidettiin sitä Lapin seurakuntana 1800-luvulle asti.29 Lapissa ope-

tusvastuu oli ennen kaikkea katekeetoilla, jotka olivat valtion palkkaamia opettajia 

 
26 Melin 1977, 38–40; Kähkönen 1984, 122. 
27 Melin 1977, 52. 
28 Melin 1977, 42, 47; Mäkelä 1976, 8–10; Kähkönen 1984, 87.  
29 Mustakallio 2009, 104. 
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ja he toimivat seurakuntien alaisuudessa. Palkka maksettiin Lapin kirkollistoimen 

johtokunnan varoista. Ero kiertokouluopettajiin oli nimenomaan palkkaa maksava 

taho – kiertokouluopettajien palkan maksoi seurakunta ja se oli usein huomattavasti 

alhaisempi kuin katekeetan saama palkka valtiolta. Mikäli seurakuntaan tarvittiin 

uusi katekeetan virka, hiippakunnan piispa oli asiasta yhteydessä senaattiin. 

Katekeetat olivat itse usein saamelaisia ja heidän tarkoituksensa oli työsken-

nellä ennen kaikkea saamelaisväestön parissa, mutta he opettivat myös suomen- ja 

ruotsinkielistä väestöä. Etelä-Lapissa saamelaisalueiden ulkopuolella toimi myös 

suomenkielisiä katekeettoja. Katekeetta kiersi kylästä kylään ja talosta toiseen. Sen 

perheen, kenen luona katekeetta kulloinkin yöpyi, tuli pitää huolta tämän ylläpi-

dosta. Tästä syystä katekeetta saattoi vain harvoin viipyä pidempiä aikoja yhden 

perheen luona ja opetuksesta tuli varsin katkonaista. Katekeettoja työskenteli 

Lapissa 1740-luvulta alkaen, sillä Ruotsin valtakunta pyrki tuolloin opetuksen 

kautta yhdistää rajaseudut tiukemmin osaksi valtakuntaa ja ennen kaikkea viemään 

saamelaisille kristinuskoa enenevissä määrin. Katekeettojen myötä Pohjois-Suo-

messa oli huomattavasti vähemmän lukkarikouluja kuin muualla Suomessa.30 

Saamelaisalueiden katekeetat olivat itsekin poikkeuksetta saamelaisia, jotta 

he saattoivat opettaa lapsia lukemaan ja kirjoittamaan myös omalla kielellään. 

Vaikka sama järjestelmä toimi myös saamelaisalueiden ulkopuolella, ei esimerkiksi 

Kuusamossa toimineet katekeetat olleet saamelaisia eivätkä muutenkaan liittyneet 

saamelaiskulttuuriin. Kuusamossa katekeetat olivat ennen kaikkea kiertäviä opetta-

jia. Katekeetta-alue ei myöskään kattanut koko Lappia, vaan virkoja perustettiin 

jokseenkin harkiten.31 Jotain pohjoisten alueiden kiertävien opettajien haasteista 

kertoo se, että samalle alueelle tulleet papit saivat niin sanottua raskaan työn lisää, 

jonka mukaan esimerkiksi 12 vuotta Kuusamossa työskenneltyään pappi saattoi las-

kea virkavuotensa kaksinkertaisesti ja hänelle oli varma työpaikka eteläisemmässä 

Suomessa.32 

Katekeettapiirien sulautuivat 1800-luvulla osaksi kiertokoulujärjestelmää. 

Niissä seurakunnissa, joissa katekeetat eivät olleet toimineet, alkoi kiertokoulutoi-

mintakin huomattavasti myöhemmin. 1870-luvulle tultaessa lähes kaikissa Pohjois-

Suomen seurakunnissa tarjottiin alkuopetusta jossain muodossa. Pohjois-Suomessa 

 
30 Kähkönen 1982, 208, 210; Kähkönen 1984, 91, 123; Kähkönen 1989, 15, 17, 19; Lassila 2001, 
745. 
31 Kähkönen 1982, 254; Lassila 2001, 748. 
32 Mustakallio 2009, 101. 
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opetuksen pääpaino oli 1800-luvun ajan vielä kiertokouluissa ja katekeettakou-

luissa eikä kiinteillä kouluilla ollut yhtä suurta merkitystä kuin muualla Suomessa.33 

Etenkin 1900-luvulle tullessa koko pohjoisessa Suomessa kiertävien koulujen opet-

tajat koettiin pysyviksi, sillä he usein tekivät lähes koko työuransa yhden seurakun-

nan palveluksessa, ja he olivat myös kyläyhteisöjen arjessa tiiviisti mukana, siinä 

missä usein esimerkiksi papit vaihtuvat tiuhaan.34 

1.3 Kuusamon paikallishistoria 1800-luvulla 
Kuusamo kuuluu Oulun lääniin, johon se liitettiin vuonna 1775. Yhteydet muualta 

maasta Kuusamoon olivat heikot. 1830-luvulla tehtiin maantie Ouluun, mikä hel-

potti postin kulkua ja kaupankäyntiä. Tätä ennen Kuusamoon oli päässyt kulkemaan 

vain talviteiden ja kesäisin vesireittien avulla. Kylien välisiä teitä ryhdyttiin raken-

tamaan 1850-luvulla.35 

Kuusamon väestö kasvoi 1800-luvun aikana, joskin näihin vuosiin mahtuu 

myös nälkävuodet (1811–1812), erilaiset tautiepidemiat ja suuri kuolonvuosi 

(1867), jolloin väestön määrä väheni huomattavasti. Vuonna 1871 Kuusamon vä-

kiluku on 6000 henkeä.36 Pääosa väestöstä oli tilallisia. Heidän keskuudessaan oli 

kuitenkin suuria eroavaisuuksia. Porotilallinen, joka kävi kauppaa Venäjälle, oli va-

rallisuudeltaan verrattavissa kaupunkiporvariin, siinä missä vastaperustetun pienti-

lan varallisuus oli vuokratilaa vastaava. Kuusamossa oli myös muutamia säätyläisiä 

1800-luvulla, mutta heidän lukumääränsä oli varsin vähäinen. Uusia tiloja perustet-

tiin Kuusamon alueella varsin harvoin, johtuen tilallisten vastustuksesta etenkin ul-

kopaikkakuntalaisia kohtaan. Rengeillä ja itsellisillä ei puolestaan ollut varaa mak-

saa takuutta.37 

Kuusamon alueella asui myös mäkitupalaisia, joita Kuusamon alueella nimi-

tettiin mökkiläisiksi, joista suurin osa asui jonkun suuremman tilan alueella ja teki 

jonkin verran töitä tuolle tilalle. Lisäksi alueella asui itsellisiä, jotka työskentelivät 

suoraan tilalle, sekä piikoja ja renkejä, jotka erikseen palkattiin töihin. Etenkään 

tilattomien osalta tämä luokittelu ei ole Kuusamon osalta tarkka, vaan oli tavallista, 

että sama henkilö kuului eri vuosina eri luokittelukategoriaan. Etenkin palvelusväen 

määrä kasvoi Kuusamossa 1800-luvun aikana.38 

 
33 Kähkönen 1984, 102; Kilpi 1987, 398; Lassila 2001, 747–749. 
34 Kähkönen 1982, 254; Lehtola 2014, 51. 
35 Ervasti 1978, 359, 434, 438. 
36 Ervasti 1978, 343–344. 
37 Ervasti 1978, 348–351. 
38 Ervasti 1978, 352–356. 
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Elinkeinoelämä keskittyi ennen kaikkea maanviljelyyn. Kaskeaminen oli hy-

vin tyypillistä kuusamolaiselle maataloudelle, joskin se väheni 1800-luvun aikana. 

Karjatalous oli varsin heikkoa, mutta vahvistui 1800-luvulla, kun Vienan Karjalasta 

tuotiin parempituottoisia lehmiä ja kaupankäynnin keskittyessä yhä enemmän kar-

jatalouden tuotteisiin. Alueella kasvatettiin lehmien lisäksi myös lampaita ja poroja 

sekä jonkin verran hevosia.39 Sivutuloja maanviljelyn ja karjatalouden ohella saa-

tiin kalastuksesta, käsitöistä, tervanpoltosta, tukkitöistä ja -uitoista sekä sahatoimin-

nasta.40 

Kaupankäynti Kuusamon alueella oli ollut kahdenvälistä tai yksittäisen kaup-

patalonpojan harjoittamaa laitonta liiketoimintaa. Vuonna 1859 annetulla asetuk-

sella mahdollistettiin maakauppojen perustaminen. Luvan saaminen tosin edellytti 

luku-, kirjoitus- ja kirjanpitotaitoa, minkä takia Kuusamoon perustettiin ensimmäi-

nen laillinen kauppa vasta kymmenen vuotta myöhemmin vuonna 1869. Tämän jäl-

keen kauppojen määrä lisääntyi hiljalleen.41 

Kuusamon seurakunta kuului hallinnollisesti Turun hiippakuntaan vuoteen 

1851 asti, minkä jälkeen se liitettiin vasta perustettuun Kuopion hiippakuntaan. 

Vuonna 1849 perustettiin Lapin rovastikunta, mihin Kuusamon seurakunta siirret-

tiin Kemin rovastikunnasta.42 Kinkerit olivat seurakunnan tärkeimmät tilaisuudet 

syrjäkylillä. Vuonna 1818 Kuusamon seurakunnan alueelle perustettiin uusia kin-

keripiirejä, jolloin piirejä oli yhteensä kaksitoista ja niistä jokaisessa järjestettiin 

kahdet kinkerit vuodessa. Kinkereillä kuulusteltiin seurakunnan tietoja kristin-

opista. Kuusamossa kinkereiden tapaan kuuluin myös maakirkko ja ehtoollinen 

niille, jotka eivät kirkkoon päässeet. Vuoteen 1871 mennessä kinkerikuntien määrä 

oli noussut 15. Kinkereihin kuului Kuusamossa myös soittoa ja tanssia kristinopin 

kuulustelun ja messun välissä ja niiden jälkeen.43  

Herätysliikkeistä lestadiolaisuus levisi Kuusamoon 1860-luvun alkupuolella, 

jolloin on kirjattu ensimmäiset maininnat kuusamolaisista saarnamiehistä. Kuiten-

kin lestadiolaisuudesta mainitaan kuitenkin piispantarkastuksen pöytäkirjoissa 

vasta vuonna 1871. Ervasti arvelee, että lestadiolaisuus vaikutti Kuusamossa varsin 

suppealla alueella ja sen vaikutus jäi varsin lyhyeksi 1860-luvulla. Vasta 1870-lu-

 
39 Ervasti 1978, 465, 478, 479. 
40 Ervasti 1978, 498, 543, 544, 555–556, 566. 
41 Ervasti 1978, 481, 513–515. 
42 Ervasti 1981, 55, 155. 
43 Ervasti 1978, 601–602; Ervasti 1981, 139, 275–276. 
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vun alussa liike levisi laajemmalle alueelle Kuusamossa. Alkuvaiheessa kirkko-

herra Herman Ingman suhtautui hiippakunnan ohjeiden mukaan ”nöyrästi ja hel-

lästi” lestadiolaisiin ja antoi heille tilaa toimia seurakunnan tiloissa. Häntä seuran-

neet kirkkoherrat suhtautuivat epäilevämmin lestadiolaisuuteen ja myös kahnauksia 

syntyi kirkkoherrojen ja lestadiolaisten välille.44 

Ensimmäinen yritys lukutaidottomien opetukseen Kuusamossa oli, kun luk-

kari Pentti Tanelinpoika Kela alkoi 1730-luvulla pitämään säännöllistä lukkarin-

koulua. Tapana oli maksaa lukkarille jokaisesta lapsesta kolme kuparitaaleria, kun 

hän opetti lapsen lukemaan.45 Lukutaidon opetus kuitenkin jäi Kelan jälkeen useiksi 

vuosikymmeniksi. 

Kuusamon seurakunnassa 1800-luvun alussa ei ollut tarjolla juuri minkään-

laista alkeisopetusta. Seurakunnan lukkari ei ilmeisesti osannut opettaa eikä pitä-

jänkoulua ollut perustettu, minkä takia suurella osalla nuorista oli vaikeuksia sel-

viytyä rippikoulusta. Tämän takia kirkkoherra Eerik Castrén hankki paikkakunnalla 

asuneen itsellismies Heikki Räisäsen (s. 1780) opettamaan niitä lapsia, jotka eivät 

olleet saaneet kotoa riittävää opetusta. Kodin tuli kuitenkin maksaa palkkio Räisä-

selle, minkä takia kodin ulkopuolinen alkuopetus ei saavuttanut juuri suosiota. En-

sisijaisesti Räisänen opettikin niitä nuoria, jotka eivät osanneet rippikouluun tulles-

saan lukea.46 

Ensimmäinen katekeetan virka perustettiin Kuusamoon 1828. Katekeetan 

palkan maksoi valtio ja hän toimi ensisijaisesti tuomiokapitulin alaisena. Ensim-

mäinen katekeetta Johan Fredrik Planting (1894–1842) käytti opetuksessaan Suo-

meen vasta saapunutta Bell-Lancasterin opetusmenetelmää, jossa pidemmälle 

edenneet oppilaat opettivat muita alkeissa. Opetuksessa painotettiin ensin tavaa-

maan opettelua ja sen jälkeen sisälukutaitoa. Oppikirjoja olivat katekismus, useim-

miten Svebiliuksen katekismus, sekä mahdollisesti aapinen. Kiertokouluopettajat 

toimivat seurakunnassa myös apupappeina avustaen lukuvuosien ulkopuolella saar-

noissa ja rippikoulussa, mikä osaltaan vaikeutti heidän keskittymistänsä pelkästään 

opetustyöhön. Planting oli myös selvästi enemmän apupappi kuin opettaja ja toimi 

myös kirkkoherran sijaisena. Seuraavaksi katekeetaksi valittiin Johan Gabriel Wil-

daner (1811–1892), joka niin ikään oli pappiskatekeetta ja toimi tarvittaessa kirk-

koherran sijaisena.47 Kähkönen huomauttaakin, että korkeasti koulutetut henkilöt 

 
44 Ervasti 1987, 606–609, 616; Näppä 1981, 561–563. 
45 Kähkönen 1982, 202–203. 
46 Ervasti, 1978, 599; Ervasti 1981, 147, 198; Kähkönen 1988, 446. 
47 Ervasti 1978, 600–601; Ervasti 1981, 199–200; Kähkönen 1982, 248; Kähkönen 1984, 89, 446. 
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harvoin soveltuivat opettajan rankkaan työhön. Sen sijaan varmempi valinta oli 

joku siveelliseksi, ahkeraksi ja lukutaitoiseksi tiedetty seurakunnan jäsen.48 

Vuonna 1842 aloitettiin alkuopetuksen tueksi Kuusamon seurakunnassa rip-

pikouluun tähtäävä apukoulu, joka oli saanut vaikutteita pyhäkoulusta Etelä-Suo-

mesta. Pyhäkoulutoiminnassa tavoitteena oli taata sellainen lukemisen ja kristilli-

sen opin taso, että nuoret selvisivät rippikoulusta. Edistyneemmille oppilaille pyrit-

tiin opettamaan myös kaunokirjoitusta ja laskutaitoa. Juho Vähäjärvi (1817–1879) 

nimitettiin kiertäväksi lastenopettajaksi vuonna 1850. Tämän avulla pyrittiin paik-

kaamaan katekeetalla sivuun jäänyttä opetusvelvollisuutta, sillä katekeetan aika ku-

lui enimmäkseen ikääntyvän kirkkoherran apulaisena toimiessa. Vähäjärven palkan 

maksoivat sekä katekeetta, pitäjä ja kirkkoherra itse.49 

Vuonna 1856 kirkkoherra kuvaili lasten lukutaidon olevan hyvällä tolalla, 

eikä lukutaidottomia yli 12-vuotiaita ollut hänen mukaansa lainkaan.50 Kuusamo-

laisten lukuintoa pyrittiin myös herättämään vuonna 1860 lainakirjaston perustami-

sella. Aloite hankkeeseen tuli tuomiokapitulilta. Pyhäkouluja pyrittiin saamaan jo-

kaiseen kylään 1860-luvulla, mutta ongelmaksi muodostui riittävän taitavien opet-

tajien löytäminen kylien aikuisväestöstä. Jossain määrin pyhäkoulut saivat kuiten-

kin jalansijaa ja niitä pidettiin jonkinlaisina rippikouluun valmistavina kouluina, 

joissa opeteltiin lukutaitoa.51 

Vuonna 1872 Vähäjärvi palkattiin katekeetaksi ja hän oli myös ainoa hakija 

tehtävään. Kirkkoherra kuvaili hänen toimintaansa innokkaaksi ehkä ennen kaikkea 

koska Vähäjärvi opetti kahdeksan kuukautta vuodessa. Katekeetta osallistui myös 

esimerkiksi sunnuntaikoulujen pitämiseen ja toimi myös kirjastonhoitajana.52 

  

 
48 Kähkönen 1982, 248. 
49 Ervasti 1987, 603–604; Ervasti 1981; 202–203; Kähkönen 1987, 447. 
50 Kähkönen 1982, 212, 312. 
51 Ervasti 1987, 621; Ervasti 1981, 202–203, 280; Kähkönen 1982, 256. 
52 Kähkönen 1982, 448, 



16 

2. Kiertokouluopetus kehittyy 1874–1896 

2.1 Kouluverkosto laajenee 
Kuusamoon perustettiin vuonna 1874 valtion tukema yksityinen yläkansakoulu, 

joka tosin pääsi aloittamaan toimintansa vasta vuonna 1876. Koulu perustettiin kir-

konkylälle, jolloin se olisi mahdollisimman monien tavoitettavissa ja ne lapset, 

jotka asuivat kaukana koulusta, saattoivat majoittua joissain alueen taloista. Ylempi 

kansakoulu perustettiin kiertokoulun rinnalle eikä korvaamaan sen antamaa ope-

tusta. Ylemmässä kansakoulussa annettiin opetusta niille oppilaille, jotka olivat jo 

kotona tai alkuopetuksessa oppineet lukemaan, kirjoittamaan ja laskemaan yksin-

kertaisia laskuja.53 

Koulun alkaessa kuitenkin huomattiin, että Kuusamon oppilailta puuttuivat 

vaaditut luku-, kirjoitus- ja laskutaidot. Lasten alkuopetuksesta vastasivat ensisijai-

sesti kodit, mutta seurakunnan kiertokoulu antoi mahdollisuuden oppia lukemaan, 

kirjoittamaan ja laskemaan, mikäli kotona ei opetettu. Kunta ratkaisi kirkonkylän 

lasten lukutaidottomuusongelman perustamalla 1880-luvun alussa pientenlasten-

koulun, joka toimi käytännössä kilpailevana kouluna kiertokoululle.54 Kansakoulu-

jen määrän lisääntyessä koko maassa huomattiin myös kiertokoulujen tarve pohja-

kouluina, mikä edisti myös kiertokoulujen laajenemista sekä vaikutti esimerkiksi 

lukutaidon vaatimusten tiukentumiseen.55 

Kiertokouluopettajana toimi tuolloin Juho Vähäjärvi. Hän sairasteli varsin 

paljon ja kärsi ilmeisesti jonkinlaisesta hermosairaudesta, mikä vaikeutti myös ope-

tustehtävän toteuttamista etenkin tilanteessa, jossa kiertokouluopettajan odotettiin 

matkustavan noin kuukauden välein uuteen kylään ja reitit olivat usein huonokun-

toisia. Vähäjärven terveyden entisestään heikentyessä hänet todettiin estyneeksi 

opettajan tehtävään vuonna 1878. Kirkkoneuvosto katsoi tarpeelliseksi hankkia Vä-

häjärvelle sijaisen hoitamaan hänen tehtäväänsä ja Vähäjärvi itse lupasi maksaa 

apulaiselle osan omasta palkastaan. Viransijaiseksi nimitettiin kuusamolainen ro-

kottaja Herman Määttä (1859–1910). Hänet tiedettiin ”käytöksensä ja taitonsa puo-

lesta” tehtävään sopivaksi. Tarkempaa kuvausta Määtän opetustaidoista ja koulut-

tautumisesta ei kirkkoneuvoston pöytäkirjassa mainittu. Vähäjärven kuoltua alku-

vuonna 1879 pantiin katekeetan virka auki.56 Ainoa hakija kyseiseen tehtävään oli 

 
53 Ervasti 1978, 629. 
54 Ervasti 1978, 629. 
55 Kähkönen 1982, 324. 
56 OMA KsrkA II Ca:3 kirkkoneuvoston pk 28.4.1878; Ervasti 1981, 281; Ervasti 1981, 280; Käh-
könen 1988, 448. 
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Vähäjärven sijaisena toiminut Määttä. Hänet nimitettiin tehtävään syyskuussa 

1879.57 Ei ole mitenkään poikkeuksellista, ettei kiertokoulunopettajan työt suuressa 

seurakunnassa houkuttaneet useampia hakijoita, sillä työ on Kähkösen mukaan ol-

lut yksi raskaimmista opetustehtävistä Suomessa.58 

Kiertokouluopettajilla ei ollut varsinaista vaadittua koulutusta, vaan he saat-

toivat olla esimerkiksi jonkun kansakoulu- tai oppikouluopettajan tai papin yksityi-

sen opetuksen käyneitä, jotka katsottiin soveltuvaksi tehtävään. Tärkein vaatimus 

opettajalle olikin lukutaito ja se, että kesti ankaraa ja yksinäistä työtä. Vuonna 1886 

kirkolliskokouksessa todettiin, että kiertokouluopettajia tulisi kouluttaa kansakou-

lun käyneistä nuorista ja hiljalleen tämän jälkeen kiertokouluopettajien koulutus al-

koi muotoutumaan.59  

Määtän palkka, 440 markkaa ja ylläpito kouluaikana, oli varsin kelvollinen 

verrattuna joidenkin seurakuntien kiertokouluopettajien palkkoihin. Huonoimmil-

laan kiertokouluopettajan palkka saattoi olla muutamia kymmeniä markkoja ja 

muutamia viljatynnyreitä ylläpidon lisäksi.60 Suurin syy tähän palkkojen suureen 

vaihteluun oli, että Kuusamon seurakunnassa katekeetan palkan maksoi senaatti, ei 

seurakunta. 

Määtän työtehtäviksi nimettiin opetuksen antaminen lapsille etupäässä luku-

taidossa, Biblian historiassa ja virrenveisuussa sekä alkeistasolla kirjoitus- ja lasku-

taidossa. Määtän tuli pitää kiertokoulua kahdeksan kuukautta vuodessa ja oppimista 

seurattiin ennen kaikkea ulkokuulustelun kautta.61 Kuten muuallakin Suomessa 

kiertokouluopetus keskittyi ennen kaikkea rippikoulun läpäisyn mahdollistami-

seen,62 sama tavoite näyttää olevan myös Kuusamon kiertokouluopetuksessa. Esi-

merkiksi aapista tai muuta vastaavia erityisesti lapsille oppimiseen tarkoitettuja kir-

joja ei lue opetusvaatimuksissa, mutta sen sijaan näyttää olleen tärkeää, että lapset 

oppivat lukemaan nimenomaan katekismusta ja osasivat raamatunhistoriaa. 

Todennäköisesti opiskelu suoritettiin ulkolukuna. Oppikirjoja ei ole lueteltu, 

mutta aikakaudella oli tyypillistä käyttää opetuksessa ainakin katekismusta. Lisäksi 

opetusvelvollisuudessa viitataan biblian historiaan, jolla viitattaneen Karl Gabriel 

Leinbergin Biblian historiaan. Toinen mahdollinen kirja on Aaron Gustav Borgin 

 
57 Ervasti 1981, 281. 
58 Kähkönen 1928, 212–213. 
59 Melin 1971, 93. 
60 OMA KsrkA II Ca:3 Kirkkoneuvoston pk 28.4.1878; Melin 1971, 95; Kilpi 1987, 98; Enbuske 
2012, 491. 
61 OMA KsrkA II Ca:3 Kirkkoneuvoston pk 28.4.1878. 
62 Melin 1977, 38. 
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pipliahistoria, mutta se on edellä mainittua nuorempi ja julkaistiin vasta vuonna 

1874, joten sen käyttö vain muutamaa vuotta julkaisun jälkeen olisi vaatinut uudis-

tushenkistä otetta Kuusamon kiertokoulussa ja taloudellisia resursseja. On epäto-

dennäköistä, että Määttä, joka ei ollut opiskellut kiertokouluopettajaksi olisi osan-

nut ottaa näinkin uuden oppikirjan käyttöönsä. Opetus myös jäi pitkälti lukemisen 

harjoitteluun, virsien opetteluun ja katekismuksen opetteluun. Kirjoitustaito oli var-

sin harvinainen ja sen opettamista vaikeutti ennestään, kun lukemista opetettiin 

fraktuuralla ja kirjoitustaitoa varten olisi pitänyt opetella uudet kirjaimet. Laskutai-

dossakin todennäköisesti korkeintaan päädyttiin aikakauden mukaan opettelemaan 

numerot ja neljä peruslaskua sekä mahdollisesti mitat. Virsien ja laulun opetus puo-

lestaan korostui muita oppiaineita tukevana kokonaisuutena. Laulujen kautta oppi-

laat oppivat helposti esimerkiksi Raamatun historiaa.63 

Vaikka alkuopetuksen tavoitteita ei oltu missään paikallisesti tai valtakunnal-

lisesti määritelty, kirjoittamattomana sääntönä kaikessa 1800-luvun lopun alkuope-

tuksessa oli lukutaidon ohella myös saada lapsista esivaltaa kunnioittavia yhteis-

kuntakelpoisia kansalaisia. Tämä oli erityisen tärkeää, sillä suurin osa lapsista ja 

nuorista kävi ainoastaan alkuopetuksessa kiertokouluissa, jos edes siinä.64 Kuusa-

mossa tilanne oli samankaltainen, vaikka on todennäköistä että varsin suuri osa lap-

sista ja nuorista jätti tulematta myös kiertokouluun pitkien etäisyyksien tai turhaksi 

koetun opetuksen takia.65 Yhtälailla Kuusamon seurakunnassakaan ei kirjoitettu 

ylös kiertokoulun varsinaisia tavoitteita, mutta rippikoulun läpäisyn ohella voidaan 

olettaa, että tarkoitus oli kasvattaa myös yhteiskuntakelpoisia kansalaisia seurakun-

nan jäseniksi. 

Vuonna 1884 seurakunnan lukkari Juho Luoma oli lähdössä valtiopäiville 

edustajaksi ja Määttä valittiin Luoman sijaiseksi lukkariksi. Määttä itse ehdotti il-

meisesti paikallista nuorukaista Svante Kemppaista sijaisekseen lasten opetukseen. 

Kokouksen edustajat katsoivat, että Kemppainen oli kulkenut ”Kuusamon korpi-

maassa” riittävästi, että osasi liikkua niissä paikoissa, jossa kiertokoulua pidettiin.66 

Tämä kuvaa kiertokouluopettajan työskentelyolosuhteita – korpimaassa kulkemi-

nen oli ehdottomasti maininnanarvoista, vaikka yleensä kyydesistä lukupiirien vä-

lillä huolehtivat sen talon asukkaat, missä kiertokoulua kulloinkin pidettiin. Lisäksi 

 
63 Melin 1977, 79, 83, 87. 
64 Melin 1977, 42; Kähkönen 1984, 15. 
65 Ervasti 1981, 289. 
66 OMA KsrkA II Ca:3 Kirkkoneuvoston pk 28.12.1884. 
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hän oli käynyt kansakoulun, minkä katsottiin riittävän sijaisen pätevyydeksi.67 Kier-

tokoulun arvostuksesta seurakunnassa kertoo se, ettei opetuksen annettu hiipua 

siksi aikaa, kun Määttä toimi lukkarin sijaisena. Toisaalta kiertokoulua varten ei 

nähty tarpeelliseksi hankkia sijaiseksi pätevää opettajaa, vaan tehtävään valittiin 

seurakunnan jäsenistä työhön pystyvä henkilö. 

Katekeettojen ja kiertokoulun opettajien työajat vakiintuivat 1800-luvulla. 

Yleisimmin katekeetat työskentelivät Pohjois-Suomessa noin 28 viikkoa vuo-

dessa.68 Koulujen olot olivat usein hyvin puutteellisia. Toisin kuin pohjoisemmassa 

Suomessa, jossa katekeetat usein olivat vain taakka majoittavalle talolle,69 Kuusa-

mossa kiertokouluopettajan majoittamisesta maksettiin, joka todennäköisesti jon-

kin verran helpotti lukupiirien toimintaa. Taloissa oppilaat istuivat penkeillä ja lat-

tioilla. Yleisenä vaatimuksena soveltuvaksi tilaksi oli, että sen tuli olla riittävän ti-

lava ja valoisa sekä mahdollisuuksien mukaan sellainen, että suurin osa oppilaista 

pääsi istumaan penkeille. Todellisuudessa varsinkin suurissa opetusryhmissä oppi-

laita istui paljon lattialla.70 

Tarve saada lapsille opetusta oli kasvanut 1880-luvun kuluessa ja vuonna 

1888 kirkonkokous päätti yksimielisesti anoa toista katekeetan viran Kuusamon 

seurakuntaan. Aloitteen tälle päätökselle oli tehnyt kunnanhallitus.71 Ervastin mu-

kaan tämä kuvastaa huolta lasten alkuopetuksen tilasta,72 sillä toinen virka nähtiin 

ehdottoman tärkeäksi. Taustalla saattoi myös olla tarve tarjota lapsille kansakou-

luun riittävät taidot sekä kasvaneet oppilasmäärät. 

Suomen senaatin talousyksikkö ilmoitti 28.8.1889 päivätyssä käskykirjees-

sään, että Kuusamon seurakuntaan perustetaan viideksi vuodeksi katekeetan virka. 

Virkaan nimitettävä henkilö saa 600 markan vuosiansiot. Katekeetalle tuli tarjota 

asuminen, ruokailut ja kuljetukset koulupaikkojen välillä ilmaiseksi.73 Päätös on 

poikkeuksellisen nopea, sillä anomus ja päätös tapahtuivat saman kuukauden ai-

kana. Tämä osoittaa, kuinka myös senaatin tasolla nähtiin Kuusamon kaipaavan ki-

peästi toista katekeettaa. 

 
67 OMA KsrkA II Ca:3 Kirkkoneuvoston pk 28.12.1884. 
68 Kähkönen 1988, 148. 
69 Kähkönen 1988, 158–159. 
70 Melin 1977, 58–59. 
71 OMA KsrkA II Ca:3 Kirkonkokouksen pöytäkirja 12.8.1888. 
72 Ervasti 1981, 283. 
73 OMA KsrkA II Ea:6 Till Domkapitlet i Kuopio. På Ekonomie Departements i Wår Senat för 
Finland. 28.8.1889. 
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Lukkari Luoman kuoltua kesällä 1888, seurakunnassa asetettiin virka auki lo-

kakuussa. Kiertokouluopettaja Määttä valittiin seurakunnan uudeksi lukkariksi,74 

minkä jälkeen seurakunnassa olivat molemmat opettajanvirat auki. Uuteen virkaan 

nimitettiin helmikuussa 1889 Rovaniemeltä kotoisin ollut lukkari-urkurikokelas ja 

kiertokouluopettaja Matti Rännäri (s. 1863). Hänet määrättiin aloittamaan heti teh-

tävänsä.75 Määtältä avautuneeseen virkaan nimitettiin saman vuoden kesäkuussa 

Luodosta kotoisin ollut lukkari-urkurikokelas Ilo Eklöf (1872–1932).76  

Aikakauden kiertokouluopettajien taustakoulutus oli varsin kirjavaa ja esi-

merkiksi näihin kahteen avoinna olleeseen virkaan hakivat arvonimiltään niin om-

pelija, kiertokouluopettaja, lukkari-urkurikokelas, lukkarinsijainen ja talollinen 

sekä talollisen poika.77 Vasta Hämeenlinnan kiertokoulunopettajaseminaarin perus-

tamisen jälkeen vuonna 1890 pystyttiin evankelis-luterilaisen seurakunnan kierto-

kouluopettajiksi pyrkiviltä alkaa vaatia soveltavaa koulutusta.78 Toisin kuin Kuu-

samossa, Kittilän katekeetoista yksi myös kävi virantoimituksensa aikana myös 

opiskelemassa hetken Hämeenlinnan opettajaseminaarissa ja hänen kuvaillaan saa-

neenkin uusia taitoja opetukseen.79 

Rännäri ja Eklöf olivat Kuusamon ensimmäiset katekeetat, joiden nimittämi-

sen hoiti kokonaan Kuopion tuomiokapituli, sillä se oli vuonna 1887 saanut senaa-

tilta luvan hoitaa virkanimitykset. Tämä muutti Kähkösen mukaan menettelyä oi-

keudenmukaisemmaksi ja oli askel kohti palkkauksen tasa-arvoistumista.80 Myös 

se, että Kuusamossa oli toiminut ainoastaan miehiä kiertokoulun opettajina, oli ai-

kakaudelle hyvin tyypillistä. Suurin osa kiertokoulujen opettajista oli 1800-luvulla 

miehiä.81 

Uuden opettajaviran myötä kirkonkokous joutui pohtimaan, tuleeko kierto-

koulunopettajalle maksaa yhtä suurta palkkaa kuin aiemmin ja kuinka opetuspiirit 

jaetaan. Suurin osa kokouksessa kannatti pienempää palkkaa uudelle opettajalle. 

Kokouksessa myös todettiin, että koulupiirijakoa varten asetettu johtokunta tekee 

 
74 OMA KsrkA II Ca:3 Kirkkoneuvoston pöytäkirja 15.9.1888; OMA KsrkA II Ea:6 Suomen kei-
sarillisen senaatin kirje Kuopion hiippakunnalle 3.10.1888; Ervasti 1981, 283. 
75 OMA KsrkA II Ea:6 Kuusamon kirkkoherra V. W. Wuhmanille Kuopion hiippakunnasta 
27.2.1889; Härkönen 1981, 98; Kähkönen 1988, 450. 
76 Härkönen 1981, 76; Ervasti 1981, 283; Kähkönen 1988, 448. 
77 Ervasti 1981, 282–283. 
78 Rantala 2011, 278. 
79 Enbuske 2012, 490. 
80 Kähkönen1988, 78. 
81 Kilpi 1987, 127. 
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ehdotuksensa kunnankokoukselle, sillä kunta maksoi opettajien ruoka- ja matkara-

hat.82 Ilmeisesti kyse ei kuitenkaan ollut niinkään palkoista kuin opettajille tarjotta-

vista maksuttomista ruoista, majoituksesta ja kyydeistä. Palkanhan maksoi senaatti. 

Opettajien aiheuttamista kustannuksista ja niiden hoitamisesta oli selvästi 

kuitenkin enemmän keskustelua ja mielipiteitä, sillä vuoden 1890 kirkkoneuvoston 

kokouksessa päätettiin esittää, että katekeetoille joko maksettaisiin 150 markkaa, 

milloin he sopisivat talojen kanssa ruoan, majoituksen ja kyytien hinnoista itse, tai 

sitten maksettaisiin katekeetoista aiheutuvat kustannukset suoraan taloille.83  

Piispantarkastusta varten laaditussa kertomuksessa Kuusamon seurakunnan 

tilasta virkaatekevä kirkkoherra Juho Korhonen84 selvitti, että ensimmäisen kate-

keetan työpanos ei ollut riittävä, vaikka hän ahkerasti tekikin töitä. Lisäksi Korho-

nen kertoo jo kesäkuussa, että seurakunnan alue oli jaettu koulupiireihin, vaikka 

jakoa ei ollut vielä hyväksytty.85 

Elokuussa 1890 hyväksyttiinkin johtokunnan esitys koulupiirijaosta opetta-

jien kesken, vaikka se oli alun perin tarkoitus viedä kunnankokoukselle hyväksyt-

täväksi. Kokouspöytäkirjaan on opetuspiirit kirjattu seuraavasti: 

Läntiseen tulee kuulumaan seuraavat kinkeripiirit: 
Rukajärvi  4:llä (5:llä) op. viikolla vuosittain 
Alakitka ja  10:llä   ’’ ’’ 
Vasaraperä 
Posio ja  10:llä   ’’ ’’ 
Suolijärvi 
Kurkijärvi  (4:llä) 3:lla  ’’ ’’ 
Sydänmaanperä (4:llä) 3:lla  ’’ ’’ 
Nissinvaara  3:lla   ’’ ’’ 
S[um]ma  33 viikkoa   ’’ 
 
Itäiseen piiriin kuuluvat: 
Suininki  5:llä op. viikolla vuosittain 
Paanajärvi   4:llä  ’’ ’’ 
Tavajärvi  4:llä  ’’ ’’ 
Heikkilä  4:llä  ’’ ’’ 
Lämsä   6:lla  ’’ ’’ 
Poussu   6:lla  ’’ ’’ 
Kantoniemi ja osa 4:llä  ’’ ’’ 
Lämsän piiriä 
S[um]ma  33 viikkoa  ’’86 

Läntisen piirin osalta pöytäkirjamerkinnöistä huomaa, että viimeisenä listassa 

mainittu Nissinvaara puuttui alkuperäisestä esityksestä. Nissinvaara on asiakirjassa 

kirjoitettu samalle riville yhteenlasketun tuntimäärän kanssa ja alueen opetusviikot 

 
82 OMA KsrkA II Ca:3 Kirkonkokouksen pöytäkirja 25.8.1889; Ervasti 1981, 283. 
83 KsA II Ca:5 Kirkkoneuvoston pöytäkirja 27.7.1890 § 2. 
84 Kts. Ervasti 1981, 229. 
85 OMA OTA Eb:53 Kertomus Kuusamon seurakunnan tilasta 21.6.1890.  
86 KsA II Ca:5 Kirkonkokouksen pöytäkirja 24.8.1890. 
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mainitaan tiiviissä tilassa Sydänmaanperän tuntimäärän alla. Alkuperäiseen pöytä-

kirjaan oli tehty muutos seuraavana vuonna, kun huomattiin tarve saada kiertokoulu 

myös Nissinvaaraan. Alkuperäisen esityksen suunnitelma oli, että ne lapset, jotka 

asuisivat riittävän lähellä kirkonkylää, kävisivät kunnallista pientenlastenkoulua 

kansakouluun valmentavana kouluna.  

Kuitenkin vuoden kuluessa huomattiin, etteivät Nissinvaaran lähistöllä ole-

vista taloista lapsia lähetetä pientenlastenkouluun, toisin kuin oli johtokunnan poh-

dinnassa suunniteltu. Tämän takia kirkonkokouksessa vuoden 1891 syyskuussa 

päätettiin perustaa uusi kiertokoulupiiri, jossa opetusta annetiin 3 viikkoa.87 Nämä 

kolme viikkoa lisättiin, kun Rukajärven, Kurkijärven ja Sydänmaan piireistä vähen-

nettiin yksi viikko jokaisesta. Aikaisemmat viikkomäärät tällöin laitettiin sulkujen 

sisään kaaviossa ja kirjoitettiin uudet viikkomäärät niiden viereen. Selvästi asiakir-

joja, edes allekirjoitettuja pöytäkirjoja, ei pidetty tuohon aikaan Kuusamossa viral-

lisina dokumentteina, joita ei voitu muokata jälkeenpäin, vaan nähtiin käytännöl-

liseksi muuttaa aikaisemmin laaditun kaavion tietoja vastaamaan uutta päätöstä. 

Kummallakin opettajalla oli opetusvelvollisuutta siis yhteensä 33 viikkoa ja 

yhdessä kohteessa opetettiin kerrallaan kolmesta kuuteen viikkoa, sillä yhdiste-

tyissä piireissä, kuten Posio ja Suolijärvi, opettaja kuitenkin näyttää kuitenkin opet-

taneen eri aikaan alueita88. Kokouksessa tarkempi sopiminen esimerkiksi koulupii-

rien kierrosta ja järjestyksestä jätettiin opettajien ja papin vastuulle.89 Koulupiiri-

jaon lisäksi kokouksessa pohdittiin uuden katekeetan viranhaltijan kyyditysten, 

asumisen ja ruokailujen järjestämistä. Asia päätettiin jättää kirkkoneuvoston ko-

kouksen pohdittavaksi niin, että neuvosto toisi esityksensä seuraavaan kirkonko-

koukseen.90  

Seuraavaan kokoukseen ehdotusta ei pöytäkirjan mukaan tuotu, mutta kate-

keetta Matti Rännäri oli lähettänyt tilaisuuteen kirjeen, jossa hän pyysi, että hänestä 

koituvat ruoka-, asumus- ja kyytikustannukset maksettaisiin suoraan hänelle kätei-

sellä ja hän sopisi talojen kanssa erikseen kiertokoulusta koituvista kustannuksista. 

Kokous kuitenkin päätti menetellä samalla tavalla kuin aikaisemminkin eli niin, että 

 
87 KsA II Ca:5 Kirkonkokouksen pöytäkirja 20.9.1891. 
88 KsA II Ai:3 Oppilasmatrikkeli 1889–1891. 
89 KsA II Ca:5 Kirkonkokouksen pöytäkirja 24.8.1890. 
90 KsA II Ca:5 Kirkonkokouksen pöytäkirja 24.8.1890. 
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kunnan kassasta maksettaisiin suoraan niille taloille, joille koituisi kuluja kierto-

kouluopetuksesta opettajien ruokailun, asumisen ja seuraavaan opetuspaikkaan 

kyyditsemisen takia.91 

Vuoden 1891 lopussa Rännäri valittiin lukkariksi Kuortaneelle. Avoimeksi 

jääneeseen virkaan haettiin uutta työntekijää vuoden 1892 alussa ja ainoa hakija oli 

Antti Härkönen (1847–1899). Härkönen oli ensimmäinen Kuusamon opettajista, 

joka oli käynyt opettajakoulutuksessa, joskin Jyväskylän opettajaseminaarissa. En-

nen valintaansa Kuusamoon Sotkamosta kotoisin ollut Härkönen oli ehtinyt opettaa 

Säräisniemessä ja Kalajoella. Kuopion hiippakunta nimitti hänet tehtävään 

19.4.1892.92 

Antti Härkönen saapui Kalajoelta Kuusamoon alkusyksystä 1892. Kävi tosin 

ilmi, ettei Rännäri ollut vielä siirtynyt Kuortaneelle, vaan hänen työnsä alkoi vasta 

vuoden kuluttua. Sekaannus oli tapahtunut Kuopion ja Turun hiippakuntien väli-

sessä kommunikoinnissa.93 Seurakunta hämmästeli Kuopion hiippakunnan aikaista 

nimitystä. Kirkonkokouksen pöytäkirjassa, jossa selvitettiin ratkaisua sekaannuk-

seen, todetaan; 

[k]oska hiippakunnan tuomiokapitulilta on tullut käsky, että tänne on nimitetty kate-
keetta A. Härkönen on käytettävä opetustoimessa, niin tuumittiin missä tällainen 
koulutus voisi eniten hyödyttää.94 

Kokouksessa päätettiin, että vuoden ajaksi Kuusamoon tehtäisiin kolmas kou-

lupiiri, jotta myös Härkönen voisi aloittaa opetustoimensa kapitulin käskyn mu-

kaan. Koulupiiriin valittiin Posio, Suolijärvi ja Suininki, joista jokaisessa uuden ka-

tekeetan tuli opettaa kuukauden ajan ja jos aikaa jäisi, tulisi hänen jatkaa opetusta 

kirkonkylällä. Palkkioksi päätettiin maksaa jokaiselle talolle, jossa koulua pidettiin, 

kuusi markkaa viikolta. Poikkeuksellisesti jokainen opetusalue lupautui kustanta-

maan itse matkat seuraavalle opetusalueelle.95 

Viimeistä vuotta Kuusamossa työskennellessään Rännäri vaati itselleen mak-

settavaksi kolmen sairausviikon ajalta ylläpitokustannukset, jotka oli tarkoitettu 

sille talolle, jossa hän olisi tuona aikana asunut, jos olisi voinut opettaa. Ensimmäi-

sessä käsittelyssä kirkkoneuvosto kieltäytyi maksamasta Rännärin vaatimaa sum-

maa.96 Puolen vuoden kuluttua kokous kuitenkin myöntyi maksamaan Rännärille 

 
91 KsA II Ca:5 Kirkonkokouksen pöytäkirja 5.10.1890 § 3. 
92 OMA OTA Bd:2 Luettelo avoimiin virkoihin hakijoista ja virkanimityksistä, 224; Härkönen 
1891, 81; Kähkönen 1988, 450; Ervasti 1989, 184. 
93 OMA OTA Ca:41 tklin pk. 31.8.1892 § 27, 26.10, 1.12.1892 §40 
94 KsA II Ca:5 Kirkonkokouksen pöytäkirja 2.10.1892 § 4. 
95 KsA II Ca:5 Kirkonkokouksen pöytäkirja 2.10.1892 § 4. 
96 KsA II Ca:5 Kirkonkokouksen pöytäkirja 2.10.1892 § 2. 
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ruokarahaa 10 markkaa siltä ajalta, kun hän ei voinut opettaa. Lisäksi hänelle mak-

settiin kaksi markkaa ”hakemusyrityksen kuluista”, jolloin tuo hakemus myös rau-

kesi.97 Epäselväksi jää, mikä tämä hakemusyritys oli. Ehkä Rännäri oli tuohtuneena 

hakenut oikeusteitse oikeutta ruokarahoihinsa. Rännäri oli myös siitä poikkeuksel-

linen kiertokoulun opettaja, että hänen pyyntöjään ja oikeuksiaan käsiteltiin kirkon-

kokouksissa muutaman vuoden aikana huomattavasti useammin, kuin ainakaan läh-

deaineiston perusteella kenenkään muun opettajan. 

Kuusamon seurakunnan alueelle saapui vuonna 1892 lavantauti, jonka takia 

kiertokouluja päätettiin pitää alueiden niissä taloissa, joihin rokko- tai lavantauti ei 

ollut iskenyt. Kouluun ei myöskään saanut tulla niiden talojen lapset ja nuoret, 

joissa tauteja oli ollut. Huomautettiin myös, että mikäli ”jossakin piirissä rokko- 

tahi lavantauti olisi kovin suuressa määrin vallalla, niin saatetaan koulu siinä jättää 

kokonaan pitämättä tänä talvena”. Sen sijaan kinkereitä ja rippikouluja pidettiin ta-

valliseen tapaan.98  

Ilmeisesti kiertokouluja pidettiin taudeille altistavampina kuin kinkereitä ja 

rippikoulua. Toisaalta kiertokoulussa oppilaat olivat useita viikkoja samassa, pie-

nessä tilassa, joka altisti monenlaisten tartuntojen leviämiselle, mutta kyseessä ei 

ollut niin olennainen osa kristillisen opin opetusta, että siitä luovuttiin mieluummin 

kuin rippikoulusta. Kyseessä oli todennäköisesti myös jossain määrin liioiteltu toi-

menpide, sillä lavantauti tarttuu saastuneen ruoan tai juoman välityksellä. Joko tau-

din tarttumissyytä ei tiedetty tai haluttiin ehkäistä muidenkin tautien tarttuminen 

tuona aikana. 

Kuusamon seurakuntaan oli saatu vuonna 1889 toinen kiertokoulun opettajan 

virka, mutta huomattiin varsin pian, että kaksikin opettajaa on seurakunnan alueelle 

liian vähän. Ensimmäisen kerran tämä tarve on dokumentoituna, kun vuoden 1890 

piispantarkastuksessa kirkon kuudennusmies ja kunnallislautakunnan jäsen Erland 

Hänninen esitti, että seurakuntaan kannattaisi perustaa kolmaskin katekeetan virka. 

Piispa Johansson vastasi, että tekisi parhaansa, mutta oli epäilevä voisiko seurakun-

taan vielä perustaa uutta virkaa, kun vasta edellisvuonna oli perustettu toisen kate-

keetan virka.99 Vuoden 1895 piispantarkastusta varten laaditussa kertomuksessa 

 
97 KsA II Ca:5 Kirkonkokouksen pöytäkirja 27.11.1892 § 3. 
98 KsA II Ca:5 Kirkonkokouksen pöytäkirja 6.3.1892. 
99 Ervasti 1981, 287. 
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Kuusamon seurakunnan tilasta vt. kirkkoherra Antti Aadolf Gummerus100 huo-

mautti niin ikään, että seurakuntaan tarvittaisiin vielä kolmas kiertokoulu, sillä seu-

rakunnan alue on laaja eivätkä kansakoulut tavoita läheskään kaikkia oppilaita.101  

Piispantarkastuksessa todettiinkin, että kun seurakunta on kooltaan lähes 

koko Uudenmaan läänin kokoinen, niin se tarvitsisi ehdottomasti kolmannen kier-

tokoulun. Piispa Otto Immanuel Colliander lupasikin yrittää saada Kuusamoon kol-

mannen katekeetan, jos seurakunta vain tarjoaisi hänelle samat edut kuin kahdelle 

edelliselle. Tämän yhteydessä todennäköisesti todettiin myös, että määräajaksi pe-

rustettu toinen virka oli muutettu toistaiseksi voimassa olevaksi, vaikkei aiheesta 

ollut kirjoitettu asiakirjoihin. Piispan myös vastasi senaatin suuntaan uusien kate-

keettavirkojen perustamisesta, eli seurakunta itse ei ollut yhteydessä senaattiin. Li-

säksi Colliander huomautti, että seurakunnan tulisi siirtyä vihdoin käyttämään kier-

tokoulujen opetuksessa Sundvallin Piplianhistoriaa, joka on käytössä jo kansakou-

luissa ja muualla hiippakunnassa.102 Ilmeisesti Kuusamossa oli siis opetettu yhä 

Karl Gabriel Leinbergin Biblian historialla. 

2.2 ”Kiertokoulujen hyvä vaikutus on nähtävissä” 
Kuusamon kiertokoulusta vanhin säilynyt yhden opetuspiirin oppilasluettelo on lu-

kuvuosilta 1889–1891. Tätä ennen tarkkaa tietoa oppilaiden taidoista, iästä, suku-

puolesta tai muista tekijöistä ei ole. Ervasti kirjoitti Kuusamon historiaa käsitel-

leessä teoksessa, että Kuusamon ensimmäiseen kansakouluun tulleiden oppilaiden 

iät, taitotasot ja myös kouluun kirjautumisajat vaihtelivat suuresti.103 On siksi to-

dennäköistä, että samanlainen toimintamalli oli myös kiertokoulussa tai ainakaan 

sisäänkirjautumisajat eivät olleet yhtään säntillisempiä. Oppilaat todennäköisesti 

olivat hyvin eri-ikäisiä, heillä oli hyvin erilaiset taitotasot ja oppilaita saapui use-

amman viikon aikana aloittamaan myös lyhytkestoista kiertokoulua.  

Epäsäännöllinen osallistuminen opetukseen ei ollut vain Kuusamon ongelma. 

Heikko osallistuminen opetukseen oli yleistä kaikkialla Suomessa. Esimerkiksi lu-

kuvuonna 1876–1877 koko Suomessa kansakoulua käyneistä oppilaista hiukan alle 

puolet kävi koko lukuvuoden koulua,104 ja jopa tämä Melinin esittämä luku kuulos-

taa varsin korkealta, sillä kiertokouluopetuksessa on voinut hyvinkin olla suurempi 

 
100 Kts Ervasti 1981, 230. 
101 OMA OTA II Eb:53 Kertomus Kuusamon seurakunnan tilasta 22–25.6.1895, 2. 
102 OMA OTA II Eb:53 Piispantarkastuksen pöytäkirja 22–25.6.1895, 10–11, 14; Kähkönen 1984, 
123. 
103 Ervasti 1978, 627. 
104 Melin 1977, 103. 
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osa oppilaista. Koko maassa esimerkiksi vaatteiden ja ruuan puute haittasi lasten 

koulunkäyntiä eikä seurakuntien alkuopetus tavoittanut lähellekään kaikkia lapsia. 

Joissain paikoissa haasteeksi osoittautui myös talon isännän kielteinen suhtautumi-

nen koulutukseen, minkä takia lapset eivät päässeet kiertokouluun. Kouluaika oli 

myös pois lasten työpanoksesta kotona, minkä takia heidät haluttiin pitää työvoi-

mana kotona ja olla päästämättä kouluun. Erityisesti tämä oli haasteena syksyisin 

ja keväisin, kun lapsia tarvittiin paimeniksi ja auttamaan pelloilla.105 Tämä saattoi 

olla myös syynä lasten epäsäännölliseen koulunkäyntiin. Jos kotona ilmeni aamulla 

työtehtäviä, joihin tarvittiin talon lapsia, koulu jäi toissijaiseksi ja työt hoidettiin 

ensin.  

Kuusamossa lasten mahdollisuuksia saapua kiertokouluun vähensi todennä-

köisesti paitsi talon isännän suhtautuminen koulutukseen turhana ja aikaa tuhlaa-

vana, myös pitkät välimatkat. Vaikka kiertokoulu oli tarkoitus viedä juuri niille alu-

eille, joista oli pitkät välimatkat kirkonkylällä sijainneeseen kansakouluun, niin 

etenkin korpimailta ja asutuskeskuksien ulkopuolella asuneiden lasten koulumatkat 

saattoivat olla hyvinkin pitkiä. 

 Kuusamon kansakoulussa piti kirjoitusvälineet oppilaan hankkia itse ja alem-

milla luokilla käytettiin rihvelitauluja vihkojen sijaan.106 Voidaan siis olettaa, että 

kiertokoulussa toimittiin samalla tavoin. Rihvelitaulu oli pieni kivitaulu, johon kir-

joittamista ja laskemista harjoiteltiin kivikynällä. Muualla Suomessa kiertokou-

luissa opetusvälineinä olivat usein yhtälailla rihvelitaulu ja muutamia kirjoja oppi-

kirjoina, kuten katekismus, koraalivirsikirja, raamattu, raamatunhistoria ja evanke-

liumikirja, mutta suurin osa oppikirjoista oppilaiden tuli itse ostaa. Toisaalta hyvin 

varustetuissa kiertokouluissa saattoi olla esimerkiksi havainnollistavia kuvia, ”iso 

musta taulu” sekä omia penkkejä ja pöytiä.107 Vaikka Kuusamon kiertokoulun ope-

tusvälineistä ei ole jäänyt lähteitä, on todennäköistä, että siellä opetettiin joko sa-

mankaltaisilla välineillä kuin muualla Suomessa tai mahdollisesti opetusvälineet 

olivat vielä huonompia kuin alueen kansakoulussa. 

Liukkosen mukaan Kuusamossa opiskeli vuonna 1877 vain kymmenesosa 

lapsista kiertokoulussa siinä missä esimerkiksi hiippakunnan keskiarvo oli kolmas-

osa ja katekeetta-alueella tavoitettiin keskimäärin yli neljä viidesosaa mahdollisista 

oppilaista. Huomattavan alhaista määrää selittää se, että Vähäjärvi toimi tuolloin 

 
105 Melin 1977, 104, 105. 
106 Ervasti 1978, 613. 
107 Melin 1977, 74. 
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opettajana viimeisiä vuosiaan. Kun Määttä oli valittu opettajaksi vuonna 1879, op-

pilasmäärä kasvoi selvästi vuoteen 1882 mennessä, jolloin jo viidesosa kuusamo-

laisista lapsista kävi kiertokoulussa. Parannus on huomattava, sillä muualla maassa 

luvut olivat pysyneet kutakuinkin samoina tai hieman laskeneet.108  

Edelleen tavoittavuus parani, sillä vuonna 1886 jopa 40 % lapsista kävi kier-

tokoulua. Uusien opettajien Eklöfin ja Rännärin aloitettua lapsista lähes puolet kä-

vivät kiertokoulua vuonna 1891, mikä oli vain hieman hiippakunnan keskiarvoa 

matalampi. Suhteessa muuhun katekeetta-alueeseen Kuusamossa tavoitettiin silti 

poikkeuksellisen vähän lapsia. Vuonna 1896 kiertokouluun osallistuneiden lasten 

määrä kuitenkin kääntyi ensimmäistä kertaa laskuun ja opetukseen osallistui reilu 

kolmasosa lapsista, siinä missä hiippakunnassa osallistui yhä puolet lapsista ope-

tukseen.109 Syinä laskuun voivat olla paitsi vuosittaiset vaihtelut oppilaiden mää-

rissä, mutta vuosi 1891 oli Kuusamossa hyvin poikkeuksellinen, sillä silloin seu-

rakunnan alueella opetti yhteensä kolme opettajaa seurakunnan alueella tuomioka-

pituleissa tapahtuneen sekaannuksen vuoksi. 

Vuoden 1890 piispantarkastus on ensimmäinen, jossa on kuvattu Kuusamon 

seurakunnassa etenkin niitä lasten ja nuorten taitoja, joita kiertokoulussakin harjoi-

tettiin. Kokonaisuudessaan tulokset sisälukutaidossa, luetunymmärtämisessä, ulko-

luvussa, raamatun historiassa ja kristinopin tiedossa ovat korkeintaan auttavat ja 

esimerkiksi raamatunhistoriantuntemusta on kuvailtu sanoilla ”vasta alulla”. Li-

säksi tarkastuksessa kritisoitiin sitä, että kodeissa ei olla harjoitettu ja ylläpidetty 

lukutaitoa.110 

Kun piispantarkastuksessa tarkastettiin lasten lukutaitoa, olivat katekeetat 

Eklöf ja Rännäri mukana kuulusteluissa. Lasten lukutaitoa kuvaillaan epätasaiseksi. 

Erityisesti kansakoulusta on ollut paljon apua lasten lukutaidon kehittymisessä, 

mutta ”myös kiertokoulujen hyvä vaikutus on nähtävissä”. Varsinainen ongelma 

onkin siinä, että vanhemmat eivät pane lapsiaan kouluihin,111 mikä oli ongelma yh-

tälailla Kuusamossa kuin muuallakin maassa. 

Myös piispantarkastusta varten laaditussa kertomuksessa Kuusamon seura-

kunnan tilasta on kiinnitetty huomiota siihen, että lasten lukutaito on huonontunut 

verrattuna aikuisiin ja kristinopin taito on heikkoa. Kiertokoulu ei ole kertomuksen 

mukaan tavoittanut suurinta osaa kuusamolaisista lapsista. Toisaalta ongelmana on 

 
108 Liukkonen 1993, 92. 
109 Liukkonen 1993, 92. 
110 OMA OTA II Eb:53 Piispantarkastuskertomus 21.–25.6.1890, 5. 
111 OMA OTA II Eb:53 Piispantarkastuskertomus 21.–25.6.1890, 13–14. 
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ollut vain yksi kiertokoulu ja näiltä osin tilannetta auttaa seuraavana syksynä aloit-

tava toinen koulupiiri, mutta suurena ongelmana yhtä lailla ovat vanhemmat, jotka 

eivät päästä lapsiaan kouluun ja laiminlyövät omaa kasvatustehtäväänsä. Koulukat-

sauksen lopuksi kirkkoherra Korhonen toteaa, että oppilaita molemmissa kouluissa 

oli edellisenä lukuvuonna yhteensä noin 494, joista 47 opiskeli kansakoulussa.112 

Näin ollen kiertokoulua kävi noin 447 oppilasta. 

 Varhaisin säilynyt oppilasluettelo on vuosilta 1889–1891. Se on säilynyt va-

jaana ja se on jaettuna kahteen osaan, mutta osat muodostavat kokonaisuuden, 

minkä takia käsittelen dokumentteja yhdessä. Erikseen on vuosien 1889–1890 op-

pilasluettelot ilman kansilehteä. Tästä vihosta on myös tuhoutunut osa, minkä takia 

syyslukukausi 1889 ei ole kokonaisena tilastoissa vaan joitain lukupiirejä puuttuu. 

Toinen säilynyt vihko käsittää kevätlukukauden 1891 oppilasluettelot. Nämä niteet 

ovat kuitenkin selvää jatkumoa, joten puhun niistä yhtenä kokonaisuutena. Oppi-

lasluettelot on arkistoitu Kuusamon seurakunnan arkistossa osaksi Kiertokoulun 

päiväkirja 1939–1942-kansiota. 

Oppilasluetteloissa opettajan nimeä ei mainita. On silti todennäköistä, että 

opettajana toimi Rännäri, sillä luettelot ovat niiltä vuosilta, kun Rännäri toimi Kuu-

samon seurakunnassa kiertokoulun opettajana ja siirtyi sitten vuonna 1892 Kuorta-

neelle. Ervasti kuitenkin väittää, että läntistä koulupiiriä, jonka lukupiirejä oppilas-

luettelossa kuvattiin, opetti Eklöf.113 Todennäköistä kuitenkin on, että luettelo on 

Rännäriltä säästynyt ja jossain vaiheessa myöhemmin Eklöf siirrettiin opettamaan 

läntistä piiriä, vaikka asiasta ei ole merkintää pöytäkirjoissa. Muussa tapauksessa 

heräisi kysymys siitä, miksi Eklöf piti kirjaa vain ensimmäisten vuosiensa ajan eikä 

myöhemmistä opetusvuosista ole jäänyt oppilasluetteloita. 

Rännäri oli myös aikaansa edellä pitäessään oppilasluetteloa, sillä harvassa 

kiertokoulussa oli käytössä oppilasluettelo vielä 1890-luvun alussakaan. Vuonna 

1892 ensimmäinen yleinen kiertokoulunopettajain kokous esitti, että kaikissa kier-

tokouluissa tuli olla käytössä nimi- ja päiväkirja, joista ensimmäiseen merkittiin 

oppilaiden nimet, säädyt, oppimistulokset ja aika, jona oppilas oli koulussa. Päivä-

kirjaan puolestaan tuli merkitä mitä aineita on opetettu milloinkin ja mihin niissä 

on edetty. Harvat kiertokoulunopettajat kuitenkaan käyttivät nimi- tai päiväkir-

joja.114  

 
112 OMA OTA II Eb:53 Kertomus Kuusamon seurakunnan tilasta 21.6.1890, 1–3. 
113 Ervasti 1981, 289. 
114 Melin 1977, 130–131. 
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Samana vuonna annettiin myös Kuopion hiippakunnan ohjesääntö, jossa 

myös ohjeistettiin opettajia pitämään sekä oppilasluetteloita että päiväkirjoja.115 

Huomioitavaa on, että Rännäri ei ollut käynyt varsinaisesti kiertokoulun opettaja-

seminaaria vaan hän oli käynyt lukkari- ja urkurikoulua, jolloin hän tuskin on 

myöskään saanut mallia nimipäiväkirjan eli oppilasluettelon pitämiseen ammattiin 

valmistaneesta koulutuksesta.  

Rännärin käyttämään taulukkoon on merkitty yhdelle aukeamalle aina yhden 

lukupiirin oppilaat. Taulukko on tehty käsin ja sen sarakkeiden paikat ovat aika-

ajoin vaihdelleet, ilmeisesti sen mukaan, minkä opettaja on kokenut kulloinkin 

luontevimmaksi. Ennen taulukkoa on mainittu lukupiirin nimi ja vuosi, jolloin ope-

tusta on annettu. Aukeaman ensimmäisellä sivulla vasemmalta oikealle ovat oppi-

laan saapumispäivämäärä kiertokouluun, nimi ja sääty, ikä, tavu- ja suoraluku ja 

katekismus, johon on arvosanan lisäksi myös merkitty, minkä osan katekismusta 

oppilas on suorittanut. Toisella sivulla puolestaan ovat Biblian historia, luetunym-

märtäminen, laulu, laskento, kirjoitus, sukupuoli, päivämäärä, kun oppilas on lopet-

tanut kiertokoulun ja lopuksi tarvittaessa tilaa muistiinpanoille liittyen oppilaaseen. 

Luettelossa oppilaiden taidot arvioitiin tavu- ja suoraluvussa, Biblian histori-

assa, luetun ymmärtämisessä, laulussa, laskennossa, katekismuksessa ja kirjoitus-

taidossa.116 Tavu- ja suoraluvusta on merkitty yleensä vain toinen arvosana oppi-

laan taitotason mukaan. Se, kummasta arvosanasta on kyse, on merkitty pitkällä 

ajatusviivalla joko ennen numeroa, jolloin kyse on suoraluvun arvosanasta, tai nu-

meron jälkeen, jolloin kyse on tavuluvun arvosanasta. Jos oppilas on saanut arvos-

telut molemmista, erotettiin numerot ajatusviivalla.  Ensisijaisesti opetus painottui 

tavulukemisen ja katekismuksen opetteluun, sillä niiden sarakkeissa lähes kaikilla 

oppilailla on merkinnät arvosanoista. Edistyneemmillä oppilailla arvioitiin myös 

muita osa-alueita. Ne oppilaat, jotka osasivat jo lukea, saivat arvosanoja suoralu-

vusta ja laulu- sekä kirjoitustaidosta. Vaikka aapinen on osassa luetteloista mainittu, 

niin yhdenkään oppilaan kohdalla sarakkeessa ei ole merkintöjä. 117  

Jää kuitenkin epäselväksi, miksi aapista ei opiskeltu. On todennäköistä, että 

opettajalla on ollut aapinen mukanaan, sillä kirja on merkittynä hänen itse teke-

määnsä taulukkoon aluksi, mutta jätti kohdan myöhemmin pois. Todennäköisesti 

 
115 Ohjesääntö seurakuntain lastenkouluille Kuopion hiippakunnassa § 8, § 9, 3. 
116 KsA II Ai:3 Oppilasmatrikkeli 1889–1891. 
117 KsA II Ai:3 Oppilasmatrikkeli 1889–1891. 
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opettaja on päättänyt keskittyä opetuksessaan muihin, kristinopin opetuksen kan-

nalta tärkeämpänä pitämiin teemoihin, kuten katekismukseen ja raamatunhistori-

aan, johtuen joko ajanpuutteesta tai oppilaiden tasosta. Tämä jako on hyvin pitkälle 

vastaava kuin 1892 julkaistussa kiertokoulun ohjesäännössä oli. Siinä ohjeistettiin 

opettamaan ala-osaston oppilaiden kanssa tavulukua, suoralukua, raamatun histo-

ria, aapisesta löytyvät katekismuksen kappaleet, kirjoitus ja laulu. Ylä-osaston op-

piaineet puolestaan olivat suoraluku, raamatun historia, katekismus selityksineen, 

kirjoitus ja laulu.118 

Arvosanat eivät olleet oppilailla kovinkaan hyviä. Kun arvosteluasteikko oli 

neliportainen – hyvä (4), tyydyttävä (3), välttävä (2) ja heikko (1) – niin harva op-

pilaista pääsi edes tyydyttävän tasolle ja hyvin harvoin oppimistuloksia oppilasluet-

telossa arvioitiin hyväksi.119 Kiertokoulussa ei siis Kuusamon alueella päästy erin-

omaisiin lopputuloksiin lasten opettamisessa, vaan tavoitteena näytti olevan ennen 

kaikkea jonkinlaisen lukutaidon mahdollistaminen seurakunnan lapsille ja nuorille. 

Lisäksi oppimista vaikeuttivat suuret luokkakoot, vaikeat olosuhteet ja opetuksen 

satunnaisuus. Jos oppilas pääsi kouluun vain noin kuukaudeksi vuodessa, hän hyvin 

todennäköisesti unohti vuoden aikana osan aiemmin oppimastaan, eikä kodeilla 

useinkaan ollut mahdollisuuksia tukea lapsen ja nuoren oppimista sinä aikana, kun 

kiertokoulua alueella ei ollut. 

 

Taulukko 1. Oppilasmäärät lukuvuosina 1889–1891.120 

  1889–1890 1890–1891 

Rukajärvi (22)121 42 

Alakitka 56* 60 

Vasaraperä 50* 60 

Kurkijärvi 28 34 

Suolijärvi 43* 62 

Posio 40 90* 

Sydänmaa 18 26 

Yhteensä 259 374 

* = opettaja opetti koulupiirissä kahdesti saman lukuvuoden aikana.  
 

 
118 Ohjesääntö seurakuntain lastenkouluille Kuopion hiippakunnassa § 3, 1; Kähkönen 1984, 119. 
119 KsA II Ai:3 Oppilasmatrikkeli 1889–1891; Ohjesääntö seurakuntain lastenkouluille Kuopion 
hiippakunnassa liite C. 
120 KsA II Ai:3 Oppilasmatrikkeli 1889–1891, Kiertokoulumatrikkeli 1891. 
121 Tiedot puuttuvat mahdollisesti osittain. 
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Oppilasmäärät vaihtelivat 18 oppilaasta 62 oppilaaseen opetusryhmässä (tau-

lukko 1). Osassa lukupiireistä annettiin opetusta kahdelle eri ryhmälle, jolloin ope-

tus on jatkunut pidempään saman lukupiirin alueella, mutta suurin osa oppilaista on 

vaihtunut noin puolessa välissä. Tällöin on voitu opettaa enemmän lapsia ja nuoria, 

mutta ryhmäkoot ovat olleet pienempiä. Kahteen osaan jaettua opetusta oli Alakit-

kalla (2.11.–25.11.1889 ja 25.11.–7.12.1889), Vasaraperässä (10.12.–21.12.1889 ja 

10.5.–31.5.1890), Suolijärvellä (5.3.–22.3. ja 24.3.–3.4.1890) ja Posiolla (2.2.–

23.2.1891 ja 23.2.–14.3.1891).122 Näissä tilanteissa taulukkoon on laskettu oppilai-

den yhteismäärä opetusryhmien erottelun sijaan.  

Lisäksi on mahdollista, että Rukajärvellä olisi opetettu kahdessa osassa oppi-

laita lukuvuonna 1889–1890, mikä selittäisi myös oppilasmäärän muutosta seuraa-

vaan lukuvuoteen. Oppilasluettelo on kuitenkin säilynyt vain osittain. Ensimmäi-

sellä säilyneellä sivulla mainitaan 21 oppilasta, joiden koulupiiri ei tule selville. 

Ottaen huomioon koulupiirin kierron, on todennäköistä, että osittain tuhoutuneella 

aukeamalla olevat oppilaat ovat kuuluneet Rukajärven koulupiiriin. Lisäksi päivä-

määrien perusteella osittain säilyneeltä aukeamalta on Rukajärven piiriin kuulunut 

ainakin kolme oppilasta, sillä he lopettivat kiertokoulun samana päivänä kuin muut 

Rukajärvellä tuona lukuvuonna opiskelleet. Nämä kolme oppilasta on laskettu mu-

kaan Rukajärven oppilasmäärään lukuvuotena. Näiden oppilaiden sukupuolta ja 

ikää ei ole voitu selvittää, minkä takia heidät on sukupuoli- ja ikäjakaumia tarkas-

teltaessa määritelty ei ilmoitettu -sarakkeeseen. 

Yhteismäärä koulupiirissä on ollut lukuvuoden aikana 259 oppilasta, mikä 

vastaa melko lailla kahta kolmasosaa siitä oppilasmäärästä, jonka vt. kirkkoherra 

Korhonen antoi kertomuksessa Kuusamon seurakunnan tilasta 21.6.1890. Näin ol-

len toisessa koulupiirissä olisi opiskellut 188 oppilasta ja kiertokoulussa yhteensä 

447 oppilasta.123 

Suurin muutos oppilaiden määrässä oli selvästi Posiolla, jossa oppilasmäärä 

kasvoi edellisvuoteen verrattuna 50 hengellä. Tässä vaikuttavana tekijänä saattoi 

osittain olla se, että opetus järjestettiin kahdessa osassa. Voi olla, että käytössä ol-

leeseen opetustilaan ei mahtunut kerrallaan niin paljon oppilaita kuin olisi tulijoita 

ollut. Vastaavasti vaikka Alakitkalla, Vasaraperällä ja Suolijärvellä, joista poistet-

tiin toinen opetusryhmä, oppilaiden määrät kasvoivat hiukan seuraavana luku-

vuonna. 

 
122 KsA II Ai:3 Oppilasmatrikkeli 1889–1891. 
123 OMA OTA II Eb:53 Kertomus Kuusamon seurakunnan tilasta 21.6.1890, 3. 
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Verrattuna muuhun katekeetta-alueeseen, Kuusamon seurakunnassa oli tuona 

aikana poikkeuksellisen paljon oppilaita. Esimerkiksi Suur-Sodankylässä oli 15 ja 

Enontekiöllä vain 6 oppilasta opetuspaikkaa kohden. Koko hiippakunnassa kes-

kiarvo oli 27 oppilasta opetuspaikkaa kohden, mikä alkaa lähestymään Kuusamon 

keskiarvoa, jossa oppilaita oli 31. Sen sijaan opetusaika lukuvuodessa ja lukupii-

reissä oli suurin piirtein keskitasoa suhteessa katekeetta-alueen ja koko hiippakun-

nan keskiarvoihin.124 

Oppilaista merkittiin oppimistulosten lisäksi myös nimi, ikä ja sääty oppilas-

luetteloon. Oppilaiden sukupuolta ja ikää tarkastelemalla luodaan tarkempi kuva 

siitä, keitä kiertokoulussa kävi. Sääty on puolestaan merkitty vain harvoille oppi-

laille, minkä takia sen tiedon vertaaminen ei ole mielekästä. Valtakunnallinen pyr-

kimys oli, että lapset osaisivat lukea 12-ikävuoteen mennessä. Tämän tavoitteen 

vaikutukset voidaan huomata myös Kuusamossa, jossa 12-vuoden jälkeen oppilai-

den määrä alkaa vähenemään, kuten seuraavasta taulukosta käy ilmi, vaikka selvästi 

tavoitteeseen ei päästy kaikkien kohdalla. 

 

 

 

 
124 Liukkonen 1993, 85. 
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Oppilasluettelosta käy ilmi, että kiertokoulussa kävi paljon eri-ikäisiä lapsia 

ja nuoria (taulukko 2). Selvä piikki osuu tyttöjen osalta 8–10 ja pojilta 9–12 ikä-

vuoden ajanjaksolle, joskin vielä 13-vuotiaiksi asti oppilaita kävi runsaasti. Ennen 

8 ikävuotta ja 13 ikävuoden jälkeen oppilaita on selvästi vähemmän kumpaakin su-

kupuolta. Nuorin tarkasteluajanjaksolla kiertokoulussa opiskellut oli 5-vuotias 

tyttö, joka saapui kiertokouluun ilmeisesti vanhemman veljensä tai muun miespuo-

lisen sukulaisensa kanssa nimien perusteella. Luettelon mukaan hän kuitenkin suo-

ritti arvioitavista kategorioista ainoastaan tavulukemisen eikä lainkaan katekis-

musta toisin kuin yleensä oppilaat.125 19-vuotiaita oppilaita ei ollut lukuvuonna 

lainkaan ja vanhin oppilas oli 20-vuotias. Voidaan myös huomata, että tänä luku-

vuonna pojat olivat runsaammin edustettuina yli 15-vuotiaiden joukossa ja vanhin 

kiertokoulussa käynyt tyttö oli 16-vuotias. Yleisesti ottaen poikia opiskeli luku-

vuonna jonkin verran enemmän kuin tyttöjä, mutta selkeää suuntausta vain toisen 

sukupuolen koulunkäynnistä ei voida havaita. 

 

 

 

Lukuvuonna 1890–1891 oppilaita saapui eniten 9–16 vuotiaista. Kiertokoulu 

tavoitti huomattavasti vanhempia oppilaita kuin edellisenä lukuvuonna. Oppilaat 

 
125 KsA II Ai:3 Oppilasmatrikkeli 1889–1891, 8–9. 
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olivat myös osittain huomattavat paljon vanhempia kuin edellisen lukuvuoden op-

pilaat, sillä yli 20-vuotiaita oli kuusi siinä missä edellisenä lukuvuotena vanhin op-

pilas oli 20-vuotias. Vanhimmat oppilaat olivat tänä lukuvuotena myös naisia poik-

keuksena edellisvuoteen. Aiempaan lukuvuoteen verrattuna oppilaiden määrä kas-

voi ja sukupuolijakauma oli tasaisempi. Vaikka muualla Suomessa oli ollut haas-

teena saada etenkin tytöt kiertokouluun, ei tätä ongelmaa näyttänyt olleen Kuusa-

mossa.126   

Kähkösen mukaan Lapissa oli havaittu katekeettakoulujen yhteydessä, että 

naisten kouluttaminen oli tärkeämpää, jotta lukutaitoa voitiin siirtää uudelle suku-

polvelle,127 mutta tämäkään tuskin oli myöskään syynä Kuusamossa. Todennä-

köistä on, että jos perheen lapset ohjattiin kiertokouluun, ei siinä katsottu sukupuo-

lia, ja jos taas perhe tarvitsi lapsia kotona esimerkiksi työvoimana, ei ketään lapsista 

päästetty kiertokouluun. Muuhun Suomeen verrattuna Kuusamon kirkollinen al-

keisopetus oli siis mahdollisesti poikkeuksellisen tasa-arvoista. 

Kiertokoulun aloitettua koulupiirissä osa oppilaista saapui jo aloituspäivänä 

opiskelemaan. Oppilaita saapui tiputellen kouluun muutaman viikon aikana, toisi-

naan viimeiset oppilaat saapuivat vain muutamaa päivää ennen kuin opettaja siirtyi 

seuraavaan lukupiiriin. Tilanteesta riippuen viimeisimpinä saapuneita ei juuri arvi-

oitu missään taidoissa tai korkeintaan tavulukemisessa ja katekismuksen osaami-

sessa. Suurin osa oppilaista oli kuitenkin koulussa viimeiseen päivään asti. Aikai-

semmin lähteneet joko saivat heikot arvosanat vain tavulukemisesta ja toisinaan 

katekismuksesta tai saavuttivat ilmeisesti riittävän taitotason, sillä kaikki oppiaineet 

oli arvosteltu joko tyydyttäväksi tai välttäväksi. 

Tarkastellessa oppilaiden paluuta seuraavana lukuvuonna kouluun, on mie-

lekkäintä tarkastella kahta koulupiiriä, jossa oppilasmäärän muutos oli vähäisintä. 

Alakitkassa oppilasmäärä kasvoi neljällä hengellä ja Kurkijärvellä kuudella hen-

gellä. Oppilaista palasi seuraavana vuonna kouluun Alakitkassa 31 oppilasta, joka 

on lähes puolet kaikista lukuvuonna koulupiirissä opiskelleista, mutta Kurkijärvellä 

jatkoi vain 5 oppilasta edelliseltä lukuvuodelta, mikä on reilu kymmenesosa kai-

kista lukuvuoden 1890–1891 oppilaista koulupiirissä.128 Lukupiireittäin oppilaat to-

dennäköisesti kävivät koulua aina muutamana vuonna kerrallaan, kunnes heillä oli 

riittävät taidot. Näin toisinaan vaihtuvuus oppilaiden kesken oli toisinaan pientä ja 

 
126 Melin 1977, 104. 
127 Kähkönen 1988, 258. 
128 KsA II Ai:3 Oppilasmatrikkeli 1889–1891. 
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toisinaan valtaosa lukupiirin oppilaista vaihtui. Lisäksi koulupaikan siirtyminen lu-

kupiirin sisällä taatusti vaikutti siihen, voivatko samat lapset osallistua opetukseen. 

Opettaja kirjoitti luetteloon myös muita huomioita oppilaista. Merkinnät oli-

vat harvinaisia, mutta useimmat niistä samanlaisia. Useimmiten esiintyy luonneku-

vaus ”vallaton”, joka on muutamilla kerroilla myös yliviivattu.129 Luettelossa ker-

ran mainitaan kuvauksena oppilaasta myös ”hillimätön, laiska ja tottelematon”, 

joka osoittaa opettajan varsin suurta tuohtumusta kyseistä oppilasta kohtaan, sillä 

pelkkä ”vallaton” ei ollut riittänyt. Kyseinen oppilaan kohdalla ei oltu arvoitu kuin 

tavulukemisessa, josta hän oli suoriutunut heikosti, ja katekismuksesta oli merkattu 

opituksi ensimmäinen käsky niin ikään heikosti. Vallaton todennäköisesti viittasi 

oppilaaseen, joka totteli käskyjä heikosti tai ei keskittynyt opettajan toivomalla ta-

valla. 

Lisäksi kiertokoulun oppilasluettelossa huomioina esiintyy ilmaisu ”sairau-

den takia poissa” selittämässä oppilaan vähäistä osallistumista opetukseen. Oppilas, 

josta on käytetty ilmaisua ”puuttuvainen”, on osallistunut heikosti opetukseen. 

Puuttuvaisella viitatiin tuolloin kehitysvammaisiin henkilöihin.130 Lisäksi on käy-

tetty ilmaisua ”tavottelee”, jota ei avata tarkemmin mutta joka ei myöskään selity 

oppilaiden tuloksista. Sanaa ei myöskään toistaiseksi löydy suomenkielen sanakir-

joista, mutta voidaan olettaa sen viitanneen esimerkiksi oppilaan tavoitelleen jotain 

taitoa. Useimpien oppilaiden kohdalla ei merkintöjä kuitenkaan ole, eli tällaiset 

huomiot ovat olleet aina merkittäviä opettajan työn kannalta.131 

Muualla Suomessa tällaiset merkinnät oppilasluetteloissa tarkoittivat, että op-

pilas oli saanut käytöksestään rangaistuksen esimerkiksi häiritessään oppitunnilla. 

Mahdollisia rangaistuksia olivat esimerkiksi nuhtelu muiden oppilaiden kuullen, 

muista oppilaista eristäminen, jälki-istunto, ruumiillinen rangaistus tai koulusta 

erottaminen.132 Todennäköisesti sama toimintamalli ollut käytössä myös Kuusa-

mossa. Joskin sellaisia järjestyshäiriöitä, joista olisi saanut rangaistuksen, olisi näi-

den merkintöjen valossa varsin vähän. Voi siis myös olla, ettei opettaja edes mer-

kinnyt kaikkia järjestyshäiriöitä ja niistä aiheutuneita rangaistuksia oppilasluette-

loon. 

 
129 KsA II Ai:3 Oppilasmatrikkeli 1889–1891, 27. 
130 Kts. Malinen 1992. 
131 KsA II Ai:3 Oppilasmatrikkeli 1889–1891.  
132 Melin 1977, 106. 
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Lasten lukutaitoa kuvailtiin vuoden 1895 piispantarkastuksessa epätasaiseksi. 

”Parempiakin on joukossa, mutta suurin osa ihan takapajulla,” kertoi piispa Colli-

ander lasten kyvyistä, lisäksi erityistä kritiikkiä sai se, että vanhemmilla oli parempi 

lukutaito kuin lapsilla.133 Lasten taidot eivät näytä siis kovin paljoa kehittyneen vii-

den vuoden aikana edellisestä piispantarkastuksesta, vaan taidot olivat yhä epäta-

saiset ja heikohkot.  

Kähkönen on koonnut vuoden 1896 koulunkäyntitilastot Kemin ja Lapin ro-

vastikunnista Suomen virallisen tilaston avulla. Hän esittää, että Lapin rovastikun-

nassa, johon myös Kuusamon seurakunta kuului, oli kiertokouluopetuksessa yh-

teensä 1320 lasta, mikä on lähes kolme neljäsosaa kaikista alueen 7-15-vuotiaista. 

Lisäksi alueella kävi kansakoulussa 127 lasta eli alle kymmenesosa, ja muissa kou-

luissa 14 lasta. Näin ollen yhteensä neljä viidestä alueen lapsista kävi koulua. Vas-

taavasti Kemin rovastikunnassa kiertokoulussa kävi noin kaksi kolmasosaa kaikista 

alueen lapsista, kansakoulussa reilu kymmenesosa sekä kiinteissä alkukouluissa ja 

muissa kouluissa vain yksittäisiä lapsia.  

Kokonaisuudessaan alueella kävi kolme neljästä lapsesta koulussa. Nämä lu-

vut ovat selkeästi parempia kuin keskimäärin Kuopion hiippakunnan tai koko maan 

tilanne. Tätä selittänee ennen kaikkea se, että opettajien palkan maksoi senaatti ja 

näin oli parempi mahdollisuus lasten koulussa käyntiin verrattuna etenkin eteläi-

sempiin seurakuntiin. Kuopion hiippakunnassa puolet lapsista osallistui kiertokou-

luopetukseen ja reilu kaksi kolmasosaa lapsista kävi jotain koulua. Koko maassa 

sen sijaan alle puolet lapsista osallistui kiertokouluopetukseen mutta silti reilu kaksi 

kolmasosaa lapsista oli jonkun koululaitoksen piirissä.134 Todennäköisesti Kuusa-

mon verrattavat luvut olivat jo vuonna 1896 jonkin verran ainakin Lapin rovasti-

kunnan yleisestä tasosta poikkeavia, sillä seurakunnan alueelle oli perustettu jo 

muutamia kansakouluja. Kähkösen mukaan oppilaiden määrä kiertokouluissa vä-

heni sitä mukaa, kun kansakouluja perustettiin. Vuonna 1896 Suomessa oli suurin 

määrä kiertokouluja ja tämän jälkeen niiden määrä alkoi vähentyä kansakoulujen 

tieltä.135 

 
133 OMA OTA Eb:53 Piispantarkastuksen pöytäkirja 22–25.6.1895, 10. 
134 Kähkönen 1984, 131–132. 
135 Kähkönen 1984, 134. 
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2.3 Kuopion hiippakunnan ohjesäännön käyttöönotto Kuu-
samossa 
Kuten muuallakin Suomessa, myös Kuopion hiippakunnassa kiinnitettiin huomiota 

kiertokoulujen opetuksen tasoon. Vuonna 1892 julkaistiin Ohjesääntö seurakuntain 

lastenkouluille Kuopion hiippakunnassa. Ohjesäännön mukaan kiertokoulua tuli 

käydä niiden lasten, jotka eivät saaneet vastaavaa oppimäärää kotonaan tai toisessa 

koulussa.136  

Ohjesäännön taustalla oli mitä todennäköisemmin yhteiskunnallinen keskus-

telu siitä, tulisiko alkuopetus säilyttää seurakuntien tehtävänä vai siirtää kunnalle 

kansakoulujen yhteyteen,137 ohjesääntö hiippakunnan alueella toimiville kiertokou-

luille oli yksi tapa määritellä kirkollisen kiertokoulun asemaa ja merkitystä sekä 

mahdollisesti kehittää koulusta kansakoulun varsinainen alkeiskoulu.138 Se oli 

myös kirkollista alkuopetusta kannattavalle papistolle keino huolehtia siitä, että 

kiertokoulusta saatava lukutaito olisi riittävä ja samalla kiertokoulun kautta kirkon 

yhteiskunnallinen asema voisi vahvistua.139 Tarve tähän oli noussut etenkin siitä, 

kun yhtenäiskulttuurin murros oli alkanut 1800-luvulla esimerkiksi uuden kirkko-

lain, sortovuosien ja uskonnollisen liberalismin myötä, ja kirkon ote oli hölty-

mässä.140 

Ohjesääntö kirjoitettiin, sillä kansakoulujen opetuksen koettiin olevan epä-

kristillisempää ja jopa uhkana kirkolle. Ohjesäännön tarkoituksena oli saada kirkol-

lisesta alkuopetuksesta yhä tehokkaampaa. Kuopion piispa Gustaf Johansson ko-

rosti kirkollisten koulujen asemaa osana kasteopetusta eikä niiden merkitystä kan-

sakouluun valmistavana opetuksena.141 Lisäksi ohjesääntö lisäsi kiertokoulujen 

päämäärätietoista kehittämistä ja vakiinnutti ja yhtenäisti moninaisen kiertokoulun 

toimintatapoja. Se myös lisäsi kiertokoulujen luotettavuutta maallisen vallan sil-

missä. Katekeettojen toimintapiirissä ohjesäännöllä ei ollut suurta vaikutusta, sillä 

niissä oli jo aiemmin opetettu esimerkiksi kirjoittamista.142 

Ohjesääntö sisältää yhteensä 20 pykälää ja neljä liitettä. Aluksi säädettiin pe-

rusteita lastenkouluista, kuten että niiden tulee valmistaa lapsia rippikouluun ja aut-

 
136 Kähkönen 1984, 119. 
137 Heikkilä 1985, 380. 
138 Kähkönen 1982, 326, 329; Heikkilä 1985, 245. 
139 Heikkilä 1988, 51, 54, 57. 
140 Kortekangas 1980, 142–144. 
141 Kähkönen 1988, 62–63; Knuth 2018, 49–50. 
142 Kähkönen 1984, 115–119. 
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taa vanhempia lasten lukemaan opettamisessa. Seurakuntien ylläpitämissä lasten-

kouluissa tuli myös käydä kaikkien niiden, jotka eivät saaneet kotona tai muissa 

kouluissa vastaavaa oppimäärää. Todennäköisesti esimerkiksi Kuusamossa kaikkia 

lapsia ei lähellekään tavoitettu kiertokouluun, vaikka heille ei kotona olisi tarjottu 

riittävästi opetusta, sillä seurakunta oli niin laaja. Ohjesäännössä ohjeistettiin myös, 

että kouluun tullessa lapsen tulisi tuntea kirjaimet, joka ei välttämättä esimerkiksi 

Kuusamossa pitänyt paikkansa, sillä opettajat ovat tehneet merkintöjä, joiden pe-

rusteella on opetettu tiettyjen kirjainten lukemista ja kirjoittamista.143 

Kiertokoulun opetus tuli ohjesäännön mukaan jakaa kahteen osastoon, joiden 

merkittävin ero oli opetettavat aineet. 

Ala-osaston oppiaineet ovat: tavuu, suoraluku, raamatun historia, aapisessa löytyvät 
katekismuksen kappaleet, kirjoitus ja veisuu. Ylä-osaston oppiaineet ovat: suoraluku, 
raamatun historia, katekismus selityksineen, kirjoitus ja veisuu.144 

Kuusamossa oppilaat on merkintöjen perusteella jaettu kahteen osastoon, 

mutta oppiaineet ovat jossain määrin poikenneet. Esimerkiksi laskentoa Kuusa-

mossa opetettiin toisin kuin ohjesääntö vaatii. Lisäksi usein ala-osastossa opiskel-

leilta arvosteltiin Kuusamossa vain tavuu, aapinen, kirjoitus ja veisuu, jolloin raa-

matun historia ja suoraluku jäivät arvostelematta. Laskennon opetusta selittää en-

nen kaikkea se, että sitä opetettiin muutenkin katekeettakouluissa,145 jolloin se on 

ollut myös Kuusamossa katekeettaopetuksen peruja. 

Oppikirjatkin määriteltiin tässä yhteydessä. Ne olivat Raition aapinen kierto-

kouluja varten, Topeliuksen Luonnon-kirja, Leinbergin biblian historia kansakou-

luille tai A.G. Borgin pipliahistoria ja Katekismus selityksineen.146 Vertailemalla 

vuosien 1889–1892 oppilasmatrikkelia vuosina 1919–1923 pidettyihin kiertokou-

lun päiväkirjoihin voidaan huomata, että ohjesäännön myötä esimerkiksi aapisen 

käyttö alkoi Kuusamon kiertokouluissa. Topeliuksen luonnonkirjan käytöstä ei näy 

selviä todisteita, mutta on mahdollista, että esimerkiksi luetut kertomukset olisivat 

siitä.147 

Opetussuunnitelmaa, jonka mukaan alaosastolle tuli opettaa viikossa yh-

teensä 29 tuntia ja yläosastolle 34 tuntia, ei todennäköisesti noudatettu Kuusamossa 

kuin ohjeellisesti. Esimerkiksi raamatun historiaa opetettiin molemmille ryhmille 

yhtä paljon Kuusamossa, siinä missä ohjesäännön mukaan yläosastolle olisi tullut 

 
143 KsA II Ai:1 Kiertokoulun päiväkirja 1919–1923, Ohjesääntö seurakuntain lastenkouluille Kuo-
pion hiippakunnassa § 1–2, 1. 
144 Ohjesääntö seurakuntain lastenkouluille Kuopion hiippakunnassa § 3, 1. 
145 Kähkönen 1984, 119 
146 Ohjesääntö Seurakuntain Lastenkouluille Kuopion Hiippakunnassa § 2–§ 6, 1–2. 
147 KsA II Ai:3 Oppilasmatrikkeli 1889–1891; KsA II Ai:1 Kiertokoulun päiväkirjat 1919–1923. 
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opettaa 4 tuntia viikossa enemmän kuin alaosastolle. Aineistosta ei myöskään käy 

selväksi, että ensimmäisellä ja toisella asteella olisi ollut eri määrä oppitunteja päi-

vässä.148 

Tavoiteltu oppimäärä oli selvästi korkeampi, kuin mihin esimerkiksi Kuusa-

mossa päästiin. Esimerkiksi suoraluku on hyväksyttyä suorittaa välttävällä arvosa-

nalla alaosastossa, mutta yläosastossa lukutaidon tulisi olla selvää. Arviointien pe-

rusteella tämä ei kuitenkaan ole toteutunut Kuusamossa. Lisäksi oppimäärissä pai-

notettiin ennen kaikkea katekismuksen ja raamatun historian kertomusten osaami-

seen. Kirjoittamisessakin alaosastossa riitti hyväksytyksi tasoksi ”perusviivat, pie-

net ja isot kirjaimet, helpompien sananoin kirjoittaminen” ja yläosastolla tuli osata 

jo kauno- ja oikokirjoitusta.149 

Ohjesäännössä koettiin myös tarpeelliseksi mainita sopivista kurinpitokei-

noista. Näitä olivat: ”1) varoitus; 2) nurkassa seisominen; 3) valitus papistolle, 

jonka tulee lasta ojentaa yksivakaisilla nuhteilla.” Lisäksi opettaja saattoi pyytää 

vanhempia kurittamaan lastaan tai erottaa lapsi koulusta lyhyemmäksi tai pidem-

mäksi ajaksi.150 Kuusamon opettajat eivät ole tehneet merkintöjä käyttämistään ku-

rinpitokeinoista, mutta erittäin todennäköisiä ovat etenkin kaksi ensimmäistä annet-

tua ohjetta. Muutenkaan Suomessa ei ole merkintöjä juurikaan siitä, millaista ku-

rinpito todella oli, sillä siitä on vain vähän merkintöjä.151  

Opettajien tuli myös pitää oppilasluetteloita ja päiväkirjoja sekä merkitä op-

pilaiden lukuseteleihin heidän edistymisensä oppiaineissa. Näistä kaikista oli myös 

laitettu mallit osaksi ohjesääntöä.152 Näitä luetteloita ja päiväkirjoja ei ole kuiten-

kaan säilynyt Kuusamosta kuin harvoja. On siis epäselvää, noudattivatko kaikki 

opettajat tätä.  

Ohjesäännössä vaadittiin kirkkolain perusteella koulua 2000 asukasta koh-

den. Lisäksi kiertokoulujen tuli tarjota opetusta vuodessa 36–42 viikkoa, siellä 

”missä paikalliset olosuhteet eivät toisin vaadi.” Opetusta tuli olla kussakin koulu-

piirissä 6–8 viikkoa. Koulupiirejä olisi tullut myös suunnitelman mukaan kierrättää 

niin, että opettaja ei satu joka vuosi samaan aikaan samaan koulupiiriin. Kuusa-

 
148 Ohjesääntö seurakuntain lastenkouluille Kuopion hiippakunnassa § 5, 2; KsA II Ai:3 Oppilas-
matrikkeli 1889–1891; KsA II Ai:1 Kiertokoulun päiväkirjat 1919–1923. 
149 Ohjesääntö seurakuntain lastenkouluille Kuopion hiippakunnassa § 6, 2; KsA II Ai:3 Oppilas-
matrikkeli 1889–1891; KsA II Ai:1 Kiertokoulun päiväkirjat 1919–1923. 
150 Ohjesääntö seurakuntain lastenkouluille Kuopion hiippakunnassa § 7, 3; KsA II Ai:3 Oppilas-
matrikkeli 1889–1891; KsA II Ai:1 Kiertokoulun päiväkirjat 1919–1923. 
151 Kilpi 1987, 162–163. 
152 Ohjesääntö seurakuntain lastenkouluille Kuopion hiippakunnassa § 8, § 9, 3, liitteet C ja D. 
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mossa nämä vaatimukset eivät kuitenkaan selvästi täyttyneet, vaan opetusta annet-

tiin yhteensä 33 viikkoa ja kerrallaan yhdessä koulupiirissä 3–6 viikkoa. Pöytäkir-

joista ei myöskään löydy suunnitelmaa siitä, millä tavalla koulupiirit olisivat kier-

täneet, mutta se ei todista, etteikö tällaista sopimusta olisi tehty. Näiden suositusten 

suora soveltaminen oli todennäköisesti haastavaa katekeetta-alueilla.153  

Seurakuntien tehtävä oli myös valvoa tarkasti kiertokouluopetusta siten, että 

kirkkoherra johti johtokuntaa, johon kuuluivat seurakunnan papit ja piirimiehet, 

jotka oli valittu seurakuntalaisista erityisesti valvomaan kiertokoulujen opetusta. 

Lisäksi opettajan tuli kiertää viikonloppuisin muissa koulupiireissä kuin missä sillä 

hetkellä opettivat, vähintään kahdesti vuodessa jokaisessa piirissä yhteensä.154 Kuu-

samon seurakunnan pöytäkirjoissa eikä piispantarkastuksissa ole kuitenkaan mai-

nintoja tällaisesta johtokunnasta tai kiertokoulujen erityisestä valvonnasta sen 

enempää kuin siitä, että opettajat olisivat kyenneet kiertämään muissa koulupii-

reissä. 

Lisäksi asetettiin ohjeita siitä, millaisessa huoneessa tuli kiertokouluopetusta 

antaa. Vaatimuksena oli iso ja valoisa tila, jos koulutaloa ei ollut saatavilla. Lisäksi 

tilassa tuli olla tarpeelliset pöydät ja tuolit, puinen mustaksi maalattu taulu ilmei-

sesti liitutauluksi ja riittävä määrä kivitauluja ja lukukirjoja köyhemmille lapsille.155 

Voidaan olettaa, että nämä vaatimukset täyttyvät ainakin osittain myös Kuusa-

mossa, sillä lähdeaineistossa ei ole mitään viitteitä opetustilojen kunnosta, mutta 

piispantarkastuksissa näistä ei myöskään huomautettu. 

Ohjesäännössä säädettiin myös selvästi, että kiertokoulua koskevat päätökset 

tulisi tehdä kirkkoherran johdolla, myös opettajan valinta.156 Kuusamossa näitä pää-

töksiä käsiteltiin yhä vähemmän seurakunnan pöytäkirjoissa 1900-luvulla ja esi-

merkiksi opettajan palkkauspäätökset tehtiin hiippakunnassa. Poikkeuksellista ti-

lannetta selittää ainakin osittain katekeettajärjestelmä. 

Ensimmäistä kertaa hiippakunnan tasolla esimerkiksi määriteltiin, että opet-

tajan tulee olla vähintään 20-vuotias, nuhteettomasta ja kristillisestä elämästä tun-

nettu henkilö, joka on käynyt lastenkoulu-opettajan kurssin tai on muu sitä täysin 

vastaava koulutus.157 

 
153 Ohjesääntö seurakuntain lastenkouluille Kuopion hiippakunnassa § 10, § 12, Liite D, 1, 3–4; 
KsA II Ai:3 Oppilasmatrikkeli 1889–1891; KsA II Ai:1 Kiertokoulun päiväkirjat 1919–1923. 
154 Ohjesääntö seurakuntain lastenkouluille Kuopion hiippakunnassa § 11, § 12, 4. 
155 Ohjesääntö seurakuntain lastenkouluille Kuopion hiippakunnassa § 13–§ 14, 5. 
156 Ohjesääntö seurakuntain lastenkouluille Kuopion hiippakunnassa § 17–§ 19, § 21, 5–6. 
157 Ohjesääntö seurakuntain lastenkouluille Kuopion hiippakunnassa § 20, 6. 
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Liukkonen toteaa, että ohjesäännöillä ja muilla määrittelykeinoilla oli vain 

hyvin vähän vaikutusta pohjoisissa kiertokouluissa. Toisin kuin esimerkiksi Suur-

Sodankylässä, Kuusamossa oli ollut voimassa kaksivuoro-opetus, jossa ensin ope-

tetaan toiselle osastolle jotain samalla kun toinen osasto työskentelee itsenäisesti ja 

oppitunnin vaihtuessa roolit muuttuvat.158 Näin ollen Kuusamossa ei juuri tehty oh-

jesäännön mukaisia muutoksia. Joko ohjesäännön seikkoja oli jo aiemmin nouda-

tettu tai sitten niitä ei varsinaisesti opetuksessa lähteiden perusteella huomioitu. Ai-

nakaan ei ole huomattavissa sellaisia muutoksia, jotka ajoittuisivat joitain vuosia 

ohjesäännön antamisen jälkeen ja olisivat muuttaneet kiertokoulujen toimintaa oh-

jesäännön mukaiseksi.  

Toisaalta ajalta ei ole säilynyt päiväkirjoja, joista voitaisiin varmaksi todeta 

asia ja esimerkiksi Knuth huomauttaa pro gradu -tutkielmassaan, että pappien sy-

nodaalikokouksissa todettiin vuosina 1896 ja 1902 lasten lukutaidon parantuneen 

kokonaisuudessaan hiippakunnan alueella,159 joten todennäköisesti myös Kuusa-

mossa siinä missä muutenkin hiippakunnassa ohjesäännöllä saavutettiin osa sille 

asetetuista tavoitteista. 

 

  

 
158 Liukkonen 1993, 115. 
159 Knut 2018, 60–61. 
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3. Huippuvuodet ja laskevat oppilasmäärät 1897–
1938 

3.1 Vihdoin kolmas katekeetan virka 1897–1923 
Kuusamossa ei ollut riittävästi kiertokoulunopettajia Kuopion hiippakunnan ohje-

säännön mukaan, joka määräsi, että seurakunnassa tulee olla yksi kiertokoulu aina 

2000 asukasta kohden.160 Kuusamossa oli esimerkiksi vuonna 1890 noin 8000 asu-

kasta,161 mikä olisi vaatinut neljä kiertokoulua. Tämän takia keskustelu kolman-

nesta kiertokoulunopettajasta virisi käytännössä heti, kun toinen opettaja oli saatu 

määräaikaisesta pysyväksi. Toisin kuin muualla Suomessa, Kuusamossa katekeet-

tojen määrä siis kasvoi yhä 1900-lukua lähestyttäessä. 

Kuusamoon saatiin perustettua kolmas katekeetan virka vuonna 1897, sa-

maan aikaan uudet katekeetan virat myönnettiin myös Sodankylään ja Muonioon. 

Palkka katekeetalle oli yhtälailla 600 markkaa kuin muille katekeetoille Kuusa-

mossa ja seurakunta velvoitettiin järjestämään tähänkin virkaan ilmainen asunto 

kouluaikana ja ilmaiset kyydit koulupaikalta toiselle.162 Työtehtävät määrättiin hoi-

dettavaksi väliaikaisesti jo vuoden alusta, kunnes virkaan löydettäisiin vakinainen 

katekeetta.163 Virkaatekevänä katekeettana toimi räätäli ja pyhäkouluopettaja Juho 

Määttä (1838–1904) vajaan lukukauden. Määttä oli toiminut jo aiemmin kiertokou-

luopettajien sijaisena tarvittaessa. Uuteen virkaan nimitettiin seuraavana vuonna 

kiertokouluopettaja Antti Pohjola (1879–1953). Pohjola oli ensimmäinen Hämeen-

linnan seminaarista valmistunut opettaja Kuusamon seurakunnassa. Lisäksi Pohjola 

oli käynyt Helsingissä kesäkursseilla ja opiskellut Limingan kansanopistossa.164 

Uuden kiertokouluopettajan myötä tuli aiheelliseksi myös jakaa uudelleen 

koulupiirit kolmen katekeetan kesken. Kirkkoneuvosto päätti, että seurakunta jaet-

taisiin länsipiiriin, keskipiiriin ja itäpiiriin. Marginaaliin merkittyjen muistiinpano-

jen perusteella länsipiiriä opetti Eklöf, keskipiiriä Härkönen ja itäpiiriä Pohjola.165 

Jako tehtiin jossain määrin vanhan koulupiirijaon pohjalta siten, että osa länsipiirin 

ja itäpiirin lukupiireistä yhdistettiin keskipiiriksi niin, että lukupiirit muodostavat 

maastossa hyvän ja mahdollisen kulkureitin. 

Länsipiiri, johon kuuluvat seuraavat lukupiirit ja jossa pidetään koulua seuraavat 
määräajat: Alakitka 10 viikkoa, Vasaraperä 6, Posio 8 ja Suolijärvi 9, yhteensä 33 

 
160 Ohjesääntö seurakuntain lastenkouluille Kuopion hiippakunnassa § 10, 3. 
161 Härkönen 1890, 66. 
162 KsA II Ca:5 Kirkonkokouksen pöytäkirja 24.10.1897 § 2. 
163 OMA KsrkA II Ea:6 Kuusamon kirkkoherra A. A. Gummerukselle 25.12.1897. 
164 Verkko, 1909; 118; Ervasti 1981, 287; Kähkönen 1988, 45, 450–451; Kähkönen 1989 449–451; 
Liukkonen 1993, 70. 
165 KsA II Ca:5 Kirkkoneuvoston kokouksen pöytäkirja 25.8.1898 § 1. 
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viikkoa.  
Keskipiiri, johon kuuluu Paanajärvi 8, Suininki 6, Rukajärvi 7, Kurkijärvi 6 ja Sy-
dänmaa 6 = 33 
Itäpiiri: Tavajärvi 5, Heikkilä 6, Lämsä 8, Kantoniemi 6, Poussu 8 = 33 viikkoa.166 

Aiempaan koulupiiri ja lukupiiri jakoon verrattuna opetusviikkomäärät kas-

voivat kaikissa lukupiireissä yhdestä viikosta viiteen viikkoon. Suurin muutos oli 

Alakitkalla, jossa opetettiin vanhan jaon mukaan 10 viikkoa yhdessä Vasaraperän 

lukupiirin kanssa ja uuden esityksen mukaan yksistään Alakitkalla opetettiin 10 

viikkoa ja lisäksi 6 viikkoa Vasaraperässä. Sen lisäksi Paanajärvellä ja Suolijärvellä 

opetusta lisättiin neljä viikkoa sekä Kurkijärvellä, Posiolla, Rukajärvellä ja Sydän-

maalla opetusta lisättiin kolme viikkoa.  

Uudessa itäpiirissä kaikkiin lukupiireihin lisättiin kaksi viikkoa opetusta, 

paitsi Tavajärvelle, jonne lisättiin vain yksi viikko. Samoin yksi viikko lisättiin Sui-

ningin lukupiiriin. Uudesta jaosta puuttuu kokonaan Nissinvaaran lukupiiri, joka oli 

ilmeisesti nähty tarpeettomaksi, vaikka se erikseen lisättiin lukupiiriksi vuonna 

1891. Alueen oppilaat alkoivat todennäköisesti kulkemaan kirkonkylän pientenlas-

tenkoulussa ja kansakoulussa. 

Kuusamossa tapahtui paljon myös kunnan koulujen ja opetuksen piirissä vuo-

den 1890 aikana. Kouluylihallitus antoi tuolloin luvan perustaa Kuusamoon kolme 

uutta kansakoulua. Kaksi niistä toimi Vasaraperässä ja Tavajärvellä sekä kolmas 

kansakoulu oli kiertävä koulu, jolloin se oli aina muutaman lukuvuoden yhdellä 

kylällä ja siirtyi sitten seuraavaan. Tällainen siirtymävaiheen kansakoulu perustet-

tiin kiertämään Poussun, Lämsän, Alakitkan ja Heikkilän kyliä.167  

1890-luvun aikana perustettiin useita uusia kansakouluja Kuusamon alueelle. 

Tavajärven kansakoulu aloitti jo vuonna 1894, kiertävä kansakoulu Poussussa 

vuonna 1895 ja Vasaraperän koulu aloitti toimintansa vuonna 1896. Uuden luvan 

myötä Posiolla kansakoulu aloitti vuonna 1899.168 Uuteen kiertokoulujen koulupii-

rijakoon kansakoulut näyttävän jonkin verran vaikuttaneen. Ervastin mukaan uu-

sien kansakoulujen perustaminen siirsi jo tässä vaiheessa kansanopetuksen paino-

pistettä pois seurakunnalta ja yhä enemmän kunnan vastuulle.169 Saman huomion 

on tehnyt myös Kähkönen, jonka mukaan vuosi 1896 oli ratkaiseva, sillä sen jäl-

keen Pohjois-Suomessa suurempi osa lapsista kävi kiertokoulun sijaan kansakou-

lussa.170  

 
166 KsA II Ca:5 Kirkkoneuvoston kokouksen pöytäkirja 25.8.1898 § 1. 
167 Ervasti 1987, 633. 
168 Ervasti 1987, 635. 
169 Ervasti 1987, 606. 
170 Kähkönen 1984, 131–132. 
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Piispantarkastus suoritettiin Kuusamon seurakunnassa 1899. Tämä oli ensim-

mäinen piispantarkastus, jossa Kuusamossa oli kolme katekeettaa opettamassa.  

Kiitosta saivat etenkin piirijako, jossa oli otettu huomioon seurakuntalaisten luku-

taito ja varmistettu pidempi kouluaika koulupaikoissa.171 Tämä oli myös ensimmäi-

nen kerta, jossa viitattiin siihen, minkälaista harkintaa seurakunnassa todellisuu-

dessa oli käytetty koulupiirien muodostamisessa. Mitä todennäköisimmin alueelli-

set puutteet huomioitiin ennen kaikkea kinkereillä ja kiertokoulua saatettiin muut-

taa myös vuosikohtaisesti vastaamaan paikallisiin tarpeisiin paremmin, vaikka tästä 

ei olisi tehty seurakunnan kokouksien pöytäkirjoihin merkintöjä. Tämä selittää 

myös sen, miksi oppilasluetteloissa mainitut koulupiirit eivät vastaa niitä koulupii-

rijakoja, jotka seurakunnan pöytäkirjoissa on mainittu. 

Katekeetta Antti Härkönen kuoli vuonna 1899. Tästä ei ole kuitenkaan mai-

nintaa kirkkoneuvoston tai kirkonkokousten pöytäkirjoissa, vaan ainoastaan tuo-

miokapitulin päätösluettelossa. Aukinaiseen virkaan hakivat Juho Määttä, joka oli 

toiminut vajaan vuoden kiertokoulunopettajana Kuusamossa sekä kolme muuta ha-

kijaa. Hakijoista virkaan valittiin Alexis Ahlqvist (s. 1872), joka oli suorittanut Hä-

meenlinnan kiertokouluopettajaseminaarin ja toimi tuolloin Kuusamossa Vasarape-

rän kansakoulun virkaatekevänä opettajana. Aiemmin Ahlqvist oli työskennellyt 

esimerkiksi Virroilla, ollut kuuntelijana Sortavalan seminaarissa ja suorittanut yli-

opistollisia lomakursseja. Hän aloitti tehtävässään maaliskuussa 1900 ja oli kaksi 

ensimmäistä vuotta koeajalla.172 Koeaika oli otettu edellisenä vuonna käyttöön 

Kuopion hiippakunnan katekeetanvirkoja täytettäessä, sillä oli huomattu, että so-

veltuvasta koulutuksesta huolimatta opettajista kaikki eivät olleet hyviä työssään.173 

Vuonna 1901 Kuusamon katekeetat anoivat senaatilta palkankorotusta. Vas-

taus oli kieltävä, sillä katekeetat saivat jo samaa palkkaa kuin muutkin Lapissa työs-

kentelevät katekeetat. Siinä missä muualla Suomessa kiertokouluopettajat saivat 

palkkaa 200–400 markkaa, maksettiin katekeetoille 700 markan minimipalkkaa, jo-

hon tuli 60 markan korotus viiden vuoden välein ja 20 työvuoden jälkeen 120 mark-

kaa. Eläke heillä oli 700 markkaa.174 

Tuomiokapitulin ehdotuksesta kirkkoneuvosto päätti joulukuussa 1902 kier-

tokoulujen opetusajan pidentämisesti 36 viikkoon vuodessa. Kolme viikkoa saatiin 

 
171 OMA OTA Eb:53 Piispantarkastuksen pöytäkirja 30.6.-3.7.1899, 12. 
172 OMA OTA Ca:10 Tuomiokapitulin pöytäkirja 20.1.1900 § 11; Verkko 1909, 118; Härkönen 
1891, 73; Ervasti 1981, 287. 
173 Kähkönen 1988, 83. 
174 OMA OTA Ca:51 tuomiokapitulin pöytäkirja 13.8.1901 § 36; Ervasti 1981, 288. 
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lisättyä, kun koulut määrättiin aloitettavaksi syyskuun alusta siinä missä ne aiem-

min oli aloitettu lokakuun alusta.175 Samalla uudistettiin myös koulupiirijakoa seu-

raavasti: 

1. Länsipiiri: Alakitka 10 viikkoa, Vasaraperä 5 viikkoa, Livo 5 viikkoa, Posio 7 
viikkoa, Suolijärvi 9 viikkoa. 
2. Keskipiiri: Paanajärvi 9 viikkoa, Suininki 6 viikkoa, Rukajärvi 8 viikkoa, Kurki-
järvi 6 ja Sydänmaa 7 viikkoa 
3. Itäpiiri: Tavajärvi 5, Heikkilä 6, Lämsä 10, Kantoniemi 6 ja Poussu 9 viikkoa.176 

Verrattuna aiempaan piirijakoon länsipiiriin lisättiin kokonaan uutena Livo, 

jonka myötä opetusviikot vähenivät yhdellä Vasaraperässä, Posiossa ja Suolijär-

vellä. Keskipiirissä Paanajärvi, Rukajärvi ja Kurkijärvi saivat jokainen yhden ope-

tusviikon lisää. Itäpiirissä puolestaan Lämsään lisättiin kaksi opetusviikkoa ja Pous-

suun yksi opetusviikko. Yhteensä kukin opettaja opetti yhteensä 36 viikkoa luku-

vuodessa. Tämä jako vastaa lähes kiertokoulujen ohjesäännön vaatimusta opettaa 

36–42 viikkoa yhteensä, niin että koulupiirissä opetettiin 6–8 viikkoa.177 Osassa 

piireistä opetusta oli viikon vähemmän tai viikon enemmän kuin ohjesäännössä ke-

hotettiin. Kokonaisopetusaika oli kuitenkin suosituksen mukainen. Ervastin mu-

kaan länsipiirissä opetti Eklöf, itäpiirissä Ahlqvist ja keskipiirissä Pohjola.178 

Samassa kokouksessa, missä sovittiin uudesta koulupiirijaosta, päätettiin 

myös, että katekeetat voivat osallistua rippikouluopetukseen, mikäli se nähdään tar-

peelliseksi seurakunnassa. Rippikouluopetuksesta seurakunta maksaisi katekee-

toille ylimäärästä palkkaa korvaukseksi.179 

Ilo Eklöf haki selkävikansa takia vuonna 1903 sairaseläkettä, joka myönnet-

tiin hänelle seuraavana vuonna. Hänen seuraajakseen valittiin Viktor Eevert Rauta-

nen (1870–1958), joka oli valmistunut Hämeenlinnan kiertokoulun opettajasemi-

naarista. Myös Rautanen oli opiskellut Helsingin kesäkursseilla ja toiminut aiem-

min opettajana Haukivuorella sekä Kemin ja Oulun maaseurakunnissa.180 Verrat-

tuna edelliseen koulujakoon, olivat Antti Pohjola ja Alexis Ahlqvist vaihtaneet ope-

tuspiirejä. Lisäksi länsipiiriin, jota aikaisemmin oli opettanut Eklöf ja jossa opetuk-

sen aloitti Rautanen, oli lisätty Livo.181 

 
175 KsA II Ca–b:5 Kirkkoneuvoston kokouksen pöytäkirja 27.12.1902 § 1. 
176 KsA II Ca–b:5 Kirkkoneuvoston kokouksen pöytäkirja 27.12.1902 § 1. 
177 Kähkönen 1984, 119. 
178 Ervasti 1981, 288–289. 
179 KsA II Ca–b:5 Kirkkoneuvoston kokouksen pöytäkirja 27.12.1902 § 1. 
180 Verkko 1909, 118; Kähkönen 1988, 448–449. 
181 Ervasti 1981, 288–289. 
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Mielenkiintoista on, että vuonna 1906 sekä Ilo Eklöf että Alexis Ahlqvist 

muuttivat sukunimensä suomenkielisiksi. Ilon sukunimeksi vaihtui Tammi ja Ale-

xisin sukunimeksi Salovaara.182 Kyseinen vuosi oli muutenkin suuri sukunimien 

suomentamisvuosi, jolloin yli 30 000 suomalaista muutti sukunimensä suomenkie-

liseksi. Osmo Jussila toteaa tämän olevan osa suomalaisuusliikkeen historiaa.183 

Yksistään tästä tiedosta on vaikeaa päätellä, olivatko Salovaara ja Tammi aktiivisia 

suomalaisuusaatteen kannattajia, oliko kannatus maltillista tai oliko toiminnassa jo-

kin muu motiivi. Suomalaisuusaate selvästi kuitenkin vaikutti myös Kuusamossa ja 

sen kiertokoulun opettajiin. 

Kuopion tuomiokapituli lähetti seurakunnille kiertokirjeen vuonna 1905 kos-

kien etenkin saamelaisalueiden, Sallan ja Kuusamon katekeettakoulujen tarkastuk-

seen. Seurakunnissa papin tuli tarkastaa lukupiirit kerran kahdessa vuodessa ja tar-

kastusmatkoilla tuli myös opettaa kansalle raamatunkertomuksia. Nämä tarkastus-

matkat tuli suunnitella yhdessä katekeetan kanssa samalla, kun tehtiin ohjesäännön 

mukaisesti luettelo lukupiireittäin kouluiässä olevista lapsista, sillä katekeetan vas-

tuulla oli tiedottaa lukupiiriä tarkastusvierailusta. Papin tuli kiertokirjeen mukaan 

kiinnittää erityistä huomiota opettajan ”opettamistapaan ja -kykyyn kaikissa oppi-

aineissa” sekä muistuttaa vanhempia heidän velvollisuudestaan lasten opetuksessa 

ja kasvatuksessa. Lisäksi tarkastuskäynneillä tuli selvittää, minkä takia lapset eivät 

mahdollisesti käyneet säännöllisesti koulussa. Tarkastuksen perusteella opettaja sai 

kuulla palautetta omasta toiminnastaan.184 Kuusamon seurakunnan arkistossa ei ole 

säilynyt merkintöjä siitä, onko kirkkoherra tehnyt kiertokirjeessä edellytettyjä tar-

kastusmatkoja ja jos on, millaisia arviointeja hän on tehnyt. 

Vuoden 1905 piispantarkastuksessa Kuusamon kiertokoulut oli nähty hyvin 

tarpeelliseksi, eikä piispa Juho Koskimiehellä ollut kouluista, opettajista tai kierto-

koulun järjestelyistä mitään huomautettavaa.185 Joskin tuomiokapitulin arkistoon 

jääneessä pöytäkirjassa huomautettavaa löytyi etenkin siitä, kuinka kodeissa ei ope-

teta kunnolla alkeita ja pidetä taitoja yllä, vaan kiertokoulun lähdettyä taidot unoh-

tuvat lapsilta. Itsessään kiertokoulujen toimintaa pidettiin tyydyttävänä, vaikka 

koulu ei ehdi pitkään olla yhdellä paikalla.186 

 
182 Kähkönen 1988, 448, 450. 
183 Jussila 1989, 157; Paikkala, 2004, 418–419. 
184 OTA Kiertokirjeet n:o 548/16.3.1905 (viitattu Liukkonen 1993, 77 kautta). 
185 KsA II Cd:2 Piispantarkastuksen pöytäkirja 11.–13.8.1905, 34. 
186 OMA OTA Piispantarkastuksen pöytäkirja 11.–13.8.1905, 18–20. 
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Kuitenkin jo vuonna 1911 piispantarkastuksessa Koskimies ilmaisi huolensa 

siitä, että Kuusamon alueella kolme kiertokoulua kantaa vastuun 2000 oppilaasta, 

joista toki suurin osa ei kiertokoulua käynyt. Tämä vastuu koettiin suhteettoman 

suureksi. Aivan liian suuresta potentiaalisesta oppilasmäärästä kertoo myös se, että 

ainoastaan hiukan yli 300 oppilasta kävi säännöllisesti kiertokoulua.187 Tilanne 

saattoi olla tavanomainen hiippakunnan alueella, sillä piispa ei myöskään kehotta-

nut tekemään muutoksia asian suhteen. Vaihtoehtoisesti piispa saattoi nähdä vaike-

aksi hakea neljättä opettajanvirkaa Kuusamoon. Kuusamossa oppilasmäärä oli 

myös selvästi laskenut 1890, jolloin kiertokoulussa opiskeli noin 100 oppilasta 

enemmän.  

Melin on vertaillut kirkollisten koulujen lukuaikoja, eli aikaa jona opettaja 

kiersi opetusalueellaan ja piti koulua, hiippakunnittain 1906–1921 ja opetuspiirien 

määriä kouluja kohden 1911–1920. Kuusamossa vuonna 1902 tehty koulupiirijako 

oli voimassa yhä vuosina 1906–1910, jolloin on mielekästä verrata näihin lukuihin 

suhteutettuna koko hiippakunnan tilanteeseen. Vuosina 1906–1910 Kuopion hiip-

pakunnassa opetusviikkoja keskimäärin oli vuodessa 33,3, siinä missä Kuusamossa 

opetusviikkoja oli vuodessa 36. Hiippakunnassa annettiin lukupaikassa opetusta 

keskimäärin 5,4 viikkoa, mutta Kuusamossa yhdessä lukupiirissä opetettiin jopa 

yhteensä 7,2 viikkoa. Lukupiirejä oli Kuusamossa jokaista koulua kohden 5. Kuo-

pion hiippakunnassa vastaava luku vuonna 1911 oli 5,7 lukupiiriä koulua kohti, 

siinä missä koko maassa oli vain 3,6 lukupiiriä koulua kohti.188  

1900-luvun alusta alkaen valtiollisella tasolla haluttiin muuttaa alkuopetuk-

sen tilaa, sillä oli huomattu, että Cygnaeuksen ajatus kodeissa annetusta alkuope-

tuksesta ei toiminut, vaan kaikkialla Suomessa kansakouluihin saapui lapsia liian 

heikoilla taidoilla. Alkuopetuskomitean vuonna 1906 tehdyssä mietinnössä todet-

tiin, että kuntien tuli ottaa vastuu alkuopetuksen antamisesta lapsille.189 

Merkittävää on, että alkuopetuskomitea pohti myös kirkollisen alkuopetuksen 

kehitystä. Se kuitenkin totesi, että vaikka ratkaisu olisi ollut edullisempi ja seura-

kunnilla oli runsaasti kokemusta alkuopetuksen järjestämisestä, syyt eivät olleet 

riittävän painavia verrattuna maallisen alkuopetuksen järjestämiseen. Komitea 

myös ohjeisti kuntia perustamaan uusia kouluja sen sijaan, että seurakuntien kou-

 
187 KsA II Cd:2 Piispantarkastuksen pöytäkirja 5.–6.7.1911, 21–22. 
188 Melin 1980, 117, 121. 
189 Melin 1980, 32. 
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luja olisi kunnallistettu, ellei tämä käynyt erityisen helposti. Hiippakunnat eivät pi-

täneet tästä muutoksesta, vaan toivoivat, että tehtäisiin selvitys myös seurakuntien 

järjestämän alkuopetuksen kehittämisestä. Realistisesti ei myöskään ollut mahdol-

lista, että suuri uudistus olisi toteutunut nopeasti, vaan kirkollisia alkukouluja tar-

vittiin yhä. Kirkolle myönnettiin kuitenkin satunnaisesti valtionavustusta, jota se 

haki parantaakseen omaa alkuopetustaan.190 

 Valtakunnallisen alkuopetuksen kehittämisen myötä myös Kuusamon kun-

nan opetuspuolella tapahtui paljon 1900-luvun alussa. Kuusamossa perustettiin 

tuolloin uusia kansakouluja ahkerasti; Paanajärvellä ja Lämsässä koulut aloittivat 

vuonna 1905, Suiningissa 1912, Alakitkalla 1915, Suolijärvellä 1918, Peräposiolla 

1921. Vuoteen 1919 mennessä Kuusamoon oli perustettu yhteensä 11 kansakoulua. 

Tässä taustalla oli ennen kaikkea vuonna 1898 annettu piiriasetus, joka määräsi 

kuntia perustamaan kansakouluja niin, ettei lasten koulumatka olisi yli viittä kilo-

metriä.191 Kuusamossa kansakoulut alkoivat tavoittaa oppilaita etenkin vuodesta 

1915 lähtien, jolloin ensimmäistä kertaa yli kymmenesosa kouluikäisistä lapsista 

opiskeli kiertokoulussa.192 

Kansakouluista huolimatta kiertokoulut jatkoivat toimintaansa samoissa ky-

lissä, lukuun ottamatta Suolijärveä, josta kiertokoulu siirrettiin pois.193 Kun kansa-

koulut tavoittivat vain noin kymmenyksen lapsista, voidaan olettaa, ettei kansakou-

lujen vaikutus kiertokoulun oppilasmääriin ollut kovin suuri, mutta paikoitellen vai-

kutus näkyi. Ylempiin kansakouluihin päästäkseen tuli oppilaiden myös osata jo 

lukea sekä kirjoittaa jonkin verran, minkä takia kansakouluja saatettiin perustaa 

juuri kiertokoulujen alueille – tällöin oppilaille oli tarjolla alkuopetus eikä erillistä 

pientenlastenkoulua tarvittu. Yleinen trendi kuitenkin Suomessa oli, että kansakou-

lujen perustamisen myötä varsinaisessa alkuopetuksessa eli pientenlastenkouluissa 

ja kiertokouluissa oppilasmäärät vähenivät ja tasaantuivat, sillä niitä käytiin ylei-

sesti ennen kansakouluun menoa.194 Tämän taustalla oli myös yhteiskunnallinen 

keskustelu kiertokoulujen asemasta. Etenkin vasemmistolaiset puolueet ja Maalais-

liitto kannattivat kunnallisia pientenlastenkouluja kirkollisten kiertokoulujen ti-

lalle.195 

 
190 Melin 1980, 37-38, 48-50, 83, 92-93. 
191 Ervasti 1978, 636–638. 
192 Liukkonen 1993, 103. 
193 KsA II Ca–b:5 Kirkkoneuvoston kokouksen pöytäkirja 27.8.1926 § 1. 
194 Melin 1977, 119–120. 
195 Autio 1986, 44. 
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Kuusamon tilanne kansakoulujen perustamisen suhteen mukailee huomatta-

vasti enemmän Keski- ja Etelä-Suomen tilannetta kuin muita Pohjois-Suomen alu-

eita, joissa katekeetat toimivat. Lapissa etäisyydet olivat niin pitkät, ettei kansakou-

lujen viiden kilometrin koulumatka voinut mitenkään tavoittaa kaukana kylistä asu-

via perheitä.196 

Kiertokoulun opettajat osallistuivat myös paljon muuhun seurakunnan toi-

mintaan. Esimerkiksi Salovaara valittiin vuonna 1912 kirkollisten tilien tarkasta-

jaksi ja hän lisäksi kävi ahkerasti myös kirkonkokouksissa.197 Myös entinen kate-

keetta Ilo Tammi (ent. Eklöf) valittiin useampaankin kertaan laatimaan ehdokaslis-

tat kirkkoneuvoston vaaleihin.198 Kiertokoulun opettajan tuli kuitenkin valita sivu-

työnsä tarkasti, sillä Sodankylässä oli erotettu katekeetta, sillä hän oli toiminut 

myös lestadiolaisena saarnaajana opetustoimensa ohessa.199 

Kuopion hiippakunta kehotti kiertokirjeessään 1913 kaikkia seurakuntia tar-

kastamaan seurakuntiensa ohjesäännöt sekä tarvittaessa kirjoittamaan sellaiset. Tä-

hän pohjana oli Oulun synodaalikokouksessa 1907 hyväksytty kirkollisen alkuope-

tuksen kehittämisohjelma. Esimerkiksi Sodankylässä uusi ohjesääntö tehtiin 

vuonna 1913 ja se astui voimaan vuonna 1916.200 Kuusamon seurakuntaa koske-

vista arkistolähteistä ei kuitenkaan ole löydettävissä uutta ohjesääntöä eikä tälle 

ajanjaksolle osu esimerkiksi yksikään koulupiirijako, joka viittaisi uudistettuun oh-

jesääntöön. Jääkin siis epäselväksi, toteutettiinko ohjesääntöuudistusta Kuusa-

mossa lainkaan. 

Alexis Salovaaran jäätyä eläkkeelle 1914 katekeetaksi valittiin Antti Pohjola 

kolmannesta koulupiiristä, sillä toisen koulupiirin opetusmahdollisuudet olivat jon-

kin verran paremmat kuin kolmannessa.201 Pohjolan tilalle valittiin kolmanteen 

koulupiiriin Hämeenlinnan kiertokouluopettajaseminaarin käynyt Aili Torvinen (s. 

1883) vuonna 1914. Hän muutti Kittilään saatuaan sieltä ensimmäisen katekeetan 

viran vuonna 1916. Tämän jälkeen väliaikaiseksi katekeetaksi nimitettiin Hellin 

Aaltonen (s. 1894) vuodeksi 1916. Aaltonen oli työskennellyt aiemmin kansakou-

luissa ja haki myös vakinaista katekeetan virkaa, mutta ei tullut siihen valituksi. 

 
196 Lehtola 2014, 49. 
197 KsA II Ca–b:5 Kirkonkokouksen pöytäkirja 26.12.1912 § 1, Kirkonkokouksen pöytäkirja 
28.12.1913. 
198 KsA II Ca–b:5 Kirkonkokouksen pöytäkirja 28.12.1913 § 3, Kirkonkokouksen pöytäkirja 
3.12.1916 § 7. 
199 Liukkonen 1993, 79. 
200 Liukkonen 1993, 108–110. 
201 Kähkönen 1988, 450–451. 
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Vakinaisesti virkaan nimitettiin vuonna 1917 Petter Pöntinen (1897–1942), joka oli 

niin ikään valmistunut Hämeenlinnan kiertokouluopettajaseminaarista.202  

Katekeettojen vaihtuvuus oli tähän aikaan poikkeuksellisen suurta. Aiempina 

vuosina Kuusamon katekeetat tekivät töitä pääsääntöisesti eläkkeelle siirtymiseen 

saakka, elleivät saaneet samasta seurakunnasta muita työtehtäviä. Toisaalta Rännäri 

oli aikoinaan viettänyt Kuusamossa vain muutaman vuoden kiertokoulun opetta-

jana, mikä viittaa siihen, ettei alueen opetusolot olleet niin miellyttäviä, etteikö ai-

nakin osa opettajista halunnut siirtyä parempiin työtehtäviin. Kuusamossa ensim-

mäinen naiskatekeetta valittiin poikkeuksellisen myöhään, sillä 1900-luvulla ja 

etenkin kiertokouluopettajien koulutuksen myötä opettajista selvästi suurempi osa 

oli naisia.203 

Sisällissota ei näytä vaikuttaneen sen enempää Kuusamon kiertokouluihin 

kuin kansakouluihinkaan. Sotatoimet keskittyivät Kuusamossa ennen kaikkea Ve-

näjän rajalle, joskin Kuolajärvi oli myös punaisten vahvaa aluetta siinä missä val-

taosa kuusamolaisista oli enemmän valkoisten puolella. Sen sijaan etenkin elintar-

vikepula ja katovuosi vaikeuttivat arkielämää.204 

Kirkonkokous päätti vuonna 1920 esittää kunnanvaltuustolle, että katekeetto-

jen asumisesta koulupaikoille maksettavaa ylläpitomaksua korotettaisiin kymme-

nellä markalla. Lisäksi kyytimaksuista todettiin, että ne maksetaan ”kulloinkin voi-

massa olevan kyytitaksan mukaan.”205 Tämä viittaa siihen, että aiemmasta yhdestä 

suuresta summasta, joka jaettiin kiertokoulunopettajien ylläpidosta ja kyydeistä 

vastanneiden talojen kesken, siirryttiin huomattavasti määritellympään tapaan mak-

saa korvauksia katekeetoista aiheutuneista kuluista. 

Piispantarkastuksessa vuonna 1922 piispa Koskimies kommentoi Kuusamon 

kunnassa annettua opetusta, niin kierto- kuin kansakouluissa, seuraavasti: 

Ollaanko tyytyväisiä nykyisten koulujen ja opettajien työn tulokseen? – Nykyisen 
opettajat ovat koettaneet tehdä, minkä ovat voineet. – Ei ole epäilystä siitä että opet-
tajilla olisi laiminlyöntejä, mutta katsoen niihin tuloksiin, joita lapset tänään osoitti-
vat, – – täytyy sanoa, että tulokset eivät vastaa kustannuksia.206 

Vaikka Koskimies toteaa, ettei opettajien toiminnassa voitu huomata laiminlyön-

tejä, hän ei selvästikään ollut tyytyväinen saavutettuihin tuloksiin. Sävy on selkeästi 

muuttunut aikaisemmista piispantarkastuksista. Huomiota herättävä ilmaus on 

myös ”tulokset eivät vastaa kustannuksia”, sillä seurakunta ei osallistunut millään 

 
202 Kähkönen 1988, 450–452. 
203 Kilpi 1987, 255. 
204 Kyllönen 2014, 37–53; 57; 216–217. 
205 KsA II Ca–b:5 Kirkonkokouksen pöytäkirja 3.10.1920 § 4. 
206 KsA II Cd:2 Piispantarkastuksen pöytäkirja 11.–13.8.1922, 15. 
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tavalla kiertokoulujen tai kansakoulujen kustannuksiin. Kyseessä saattoi olla ylei-

nen huolta siitä, että käytetyillä resursseilla ei saatu riittävää oppimista aikaan. Toi-

saalta jää epäselväksi olivatko huonot oppimistulokset opettajien vai oppilaiden 

syytä ja oliko piispa lopulta edes lausuntoa antaessaan ajatellut syyllisiksi vain 

toista ryhmää. Voidaan kuitenkin ajatella, että vaikka opettajat eivät laiminlyöneet 

tehtäviään, sisälsi tämä heille kehotuksen kehittää opetustaan tai ainakin vaatimuk-

sen siitä, että heidän tulisi tarkemmin varmistaa oppilaiden todella oppivan tarvit-

tavat asiat. 

3.2 Kansakoulun täydennyskoulutusta 1923–1938 
Kuusamon kunta hyväksyi joulukuussa 1923 kansakoulujen koulupiirijaon, jossa 

oli yhteensä 31 kansakoulua ja jonka laskelmien perusteella suunniteltiin kattavan 

noin 2200 oppilasta. Joskin useiden oppilaiden koulumatka oli yli 5 kilometriä, 

mikä vaati oppilasasuntoloiden perustamista. Rahoitusvaikeuksien takia Kuusamo 

tosin anoi vuonna 1925 kymmenen vuoden lykkäystä vuonna 1921 säädetyn oppi-

velvollisuuslain täytäntöönpanoon.207 Samalla kävi selväksi, että kiertokoulujen 

tarve oli yhä suuri köyhässä Kuusamossa, vaikka muualla Suomessa kirkolliset al-

kukoulut ja kiertokoulut olivat jo selvästi vähentyneet ennen oppivelvollisuuslain 

voimaantuloa. Kansakoulujen perustaminen ei automaattisesti vähentänyt kierto-

koulujen tarvetta, vaan kiertokoulut siirtyivät entistä syrjäisimmille alueille ja olivat 

osa täydentävää opetusta.208 Mahdollisesti myös kansan parissa kiertokoulua pidet-

tiin kansakoulua parempana, koska kiertokoulussa panostettiin ennen kaikkea kris-

tinuskon sisältöihin.209 

Seuraava syy puuttua kiertokouluihin oli vasta, kun Posio erosi Kuusamosta 

vuonna 1926 ja kiertokoulupiirit tuli jakaa uudelleen. Posion seurakunnan alueelle 

ei siirretty yhtäkään koulupiiriä, vaan Kuusamon seurakunnassa järjestettiin kolme 

opetuspiiriä uudelleen seuraavasti: 

1. Länsipiiri: Alakitka 10 v[iikkoa], Vasaraperä 7 v., Kurkijärvi 6 v., Sydänmaa 8 v., 
Nissinvaaran piiri 5 v., yht. 36 v. 
2. Pohjoispiiri: Paanajärvenpiiri 10 v., Suininginpiiri 6 v., Tavajärvenpiiri 10 v., 
Heikkilänpiiri 10 v., yht. 36 viikkoa 
3. Eteläpiiri: Lämsänpiiri 10 v., Kanto[niemen]piiri 3 v., Kirkonk[ylän]piiri 3 v., Ir-
ninpiiri 5 v. (kuuluu myös Särkelä ja Käylä), Salmivaaranpiiri 5 v, Kallioluomanpiiri 
5 v., Iijärven piiri 5 v. = 36 viikkoa.210 

 
207 Kyllönen 2014, 223–227. 
208 Kortekangas 1982, 530; Autio 1986, 44; Kilpi 1987, 398. 
209 Heikkonen 2018, 39–40. 
210 KsA II Ca–b:5 Kirkkoneuvoston kokouksen pöytäkirja 27.8.1926 § 1. 
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Pöytäkirjan merkinnöistä voidaan huomata, että alun perin opetusviikkoja oli 

33 viikkoa vuodessa opettajaa kohden. Aikaisempien lukujen päälle on kuitenkin 

tehty muutoksia niin, että 36 opetusviikkoa tulevat täyteen. Kun opetusviikkomäärä 

nostettiin, lisäsi se Länsipiirissä Vasaraperään kolme viikkoa, Eteläpiirissä Läm-

sään kaksi viikkoa ja Iijärvelle yhden viikon sekä Pohjoispiirissä Paanajärvelle sai 

kaksi viikkoa ja Tavajärvelle kaksi viikkoa opetusta, jotka käyvät ilmi vanhojen 

lukujen päälle kirjoitetuista luvuista. Pohjoispiirissä neljän viikon lisäys tarkoitti 

myös sitä, että yksi opetusviikko väheni Suiningin piiristä. Opetusviikkomäärät 

koulupiirissä eivät myöskään vastanneet hiippakunnan suositusta, jonka mukaan 

yhdessä paikassa olisi hyvä opettaa kerrallaan 6–8 viikkoa. Opetusviikkojen yhteis-

määrä sen sijaan on hiippakunnan suosituksen rimaa hipoen ylittävä. 

On mahdotonta sanoa, tehtiinkö muutokset kokouksen aikana tai pian sen jäl-

keen, kun huomattiin, minkä verran opetusviikkoja katekeetoilla tuli olla lukuvuotta 

kohti. Toisaalta kyseessä voi olla täysin myöhäisempi lisäys, jollainen tehtiin pöy-

täkirjaan esimerkiksi vuoden 1891 kirkkoneuvoston pöytäkirjaan, kun lisättiin Nis-

sinvaara kiertokouluopetuksen piiriin. Toisin kuin vuoden 1891 asiakirjaväären-

nöksessä, tällä kertaa ei ollut tehty myöhäisempää päätöstä asiasta, joka varsinai-

sesti viittaisi selvästi myöhempään lisäykseen. Kuitenkin se, että Suiningista vä-

hennettiin opetusviikkoja, viittaa joko kirjausvaiheessa tapahtuneeseen selvään vir-

heeseen – mutta verrattuna muiden asiakirjojen harvoihin korjauksiin tämä on jok-

seenkin epätodennäköistä – tai siihen, että jako muotoiltiin uudelleen myöhemmin 

ilman pöytäkirjoissa näkyvää päätöstä. Toisaalta, katekeettojen opetusvelvollisuus 

oli aikaisemminkin 36 viikkoa vuodessa, joten on mahdollista, että kyseiset kor-

jaukset johtuvat vain kirkkoneuvoston tietämättömyydestä alkuperäistä päätöstä 

tehtäessä. 

Verrattuna aiempaan koulupiirijakoon koulupiirit muuttuivat jonkin verran. 

Keski- ja itäpiirit korvattiin pohjois- ja eteläpiireillä, jonka myötä myös muutamat 

kiertokoulupaikat vaihtuivat piiristä toiseen. Merkittävimmät muutokset olivat, että 

Livosta, Posiosta, Suolijärveltä, Rukajärveltä ja Poussusta lopetettiin kiertokoulu-

opetus kokonaan. Länsipiiristä poistui kolme koulupaikkaa, jonka takia siihen lisät-

tiin Kurkijärvi ja Sydänmaa itäpiiristä ja Nissinvaara kokonaan uutena koulupaik-

kana. Opetusviikkomäärissä ei suuria vaihteluita tapahtunut länsipiirin osalta. Uu-

teen pohjoispiiriin sijoitettiin Paanajärvi ja Suininki keskipiiristä sekä Tavajärvi ja 

Heikkilä itäpiiristä, tämän myötä etenkin itäpiiristä siirrettyjen koulupaikkojen ope-
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tusaika kasvoi, Tavajärven kohdalla viisi viikkoa ja Heikkilässä neljä viikkoa. Ete-

läpiiriin liitettiin vanhasta itäpiiristä Lämsä ja Kantoniemi, josta vähennettiin kolme 

opetusviikkoa, sekä viisi uutta koulupaikkaa, jotka olivat kirkonkylä, Irni, Salmi-

vaara, Kallioluoma ja Iijärvi. Pohjoisen piirin opettajana toimi Petter Johan Pönti-

nen, eteläpiiriä opetti Antti Pohjola ja länsipiiriä Viktor Eevert Rautanen. Katekee-

tan palkka oli noussut 1300–1800 markkaan vuodessa riippuen opettajan virkaiästä. 

Palkka oli huomattavasti enemmän kuin kiertokoulunopettajilla keskimäärin.211  

Kuusamon kiertokoulussa opetettiin tuolloin keskimäärin 6,8 viikkoa yhdessä 

lukupiirissä, mikä on hiukan Kuopion hiippakunnan keskiarvoa parempi, keskiar-

von ollessa koko hiippakunnassa vuosina 1916–1921 oli 6,6.212 Kuusamossa ope-

tettiin myös 36 viikkoa vuodessa, mikä on parempi kuin hiippakunnan keskiarvo: 

33,7 opetusviikkoa vuodessa.213 Lukupiirejä koulua kohden oli Kuusamossa 5,3. 

Tämä on parempi kuin Kuopion hiippakunnassa, jossa oli vuonna 1920 lukupiirejä 

oli koulua kohti 6,6, mutta heikommin kuin koko maassa keskimäärin, jossa luku-

piirejä oli 5,0 koulua kohti.214 

Ilmeisesti Kuusamon katekeetat eivät kuitenkaan opettaneet tarkalleen kirk-

koneuvoston päättämissä opetuspiireissä tai edes koulupiireissä. Vuosilta 1919–

1942 säilyneissä opettajan päiväkirjoissa mainitaan joitain koulupiirejä, joihin opet-

taja on matkannut opettamaan tai joissa hän on aloittanut opetuksen. Näitä paikkoja 

ovat esimerkiksi pohjoispiiriin kuuluneet Tavajärvi, Suininki ja Heikkilä.215 Lisäksi 

opettaja on maininnut opettaneensa myös Vuotungissa ja Liikasenvaaralla,216 jotka 

eivät kuulu yhteenkään nimettyyn opetuspiiriin, mutta sijaitsevat pohjoisen- tai itäi-

sen opetuspiirin alueella. Lukuvuoden aikana opettaja ei myöskään ole kertaakaan 

maininnut kaikkia alueensa koulupiirejä, joten on epätodennäköistä, että hän olisi 

myöskään kiertänyt niitä kaikkia.217 Todennäköisesti opettajat ovat siis suhtautu-

neet opetuspiirijakoihin jollain tapaa suuntaa-antavina ohjeina, joita ei ole tarvinnut 

kirjaimellisesti noudattaa, vaan opettaja on voinut kulkea sinne, missä opetusta on 

hänen mielestään tarvittu.  

 
211 Ervasti 1981, 410–411; Kilpi 1987, 159. 
212 Melin 1980, 117. 
213 Melin 1980, 117. 
214 Melin 1980, 119. 
215 KsA II Ai:2 Kiertokoulun päiväkirjat 1924–1939, 26.9.1927, 26.3.1928, 9.11.1928. 
216 KsA II Ai:2 Kiertokoulun päiväkirjat 1924–1939, 5.9.1927, 9.1.1928. 
217 KsA II Ai:2 Kiertokoulun päiväkirjat 1924–1939. 
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Verrattuna aiempaan piispantarkastukseen vuonna 1922, oli piispa Koskimie-

hen sävy muuttunut varsin paljon vuoden 1927 tarkastuksen lausunnossa. Tällä ker-

taa hän ei moittinut huonoa lukutaitoa, vaan kiinnitti huomionsa ennen kaikkea las-

ten saamiseen koulun piiriin ja opettajien määrän lisäämiseen. Piispa huomauttaa-

kin, että koska kolme katekeettaa ovat valtion tukemia ja tämä on taloudellinen etu 

seurakunnalle, tulee seurakunnan myös itse palkata lisää kiertokoulujen opettajia, 

jotta saataisiin kaikki lapset koulunkäynnin piiriin eivätkä kuusamolaiset nuoret 

miehet enää kävisi rippikoulua armeijassa.218 Oppimistulokset tuskin ovat parantu-

neet verrattuna aiempaan piispantarkastuksen ajankohtaan, mutta tällä kertaa ehdo-

tetaan toista ratkaisua – kun tulokset eivät ole toivotunlaisia ja nuorista yhä suuri 

osa jättää käymättä rippikoulun,219 tulisi seurakunnan itse lisätä resursseja kierto-

kouluihin ja näin saada lapset paremmin koulun piiriin ja osaksi kristillistä opetusta. 

Uusia opettajia ei piispa Koskimiehen huomautuksesta huolimatta seurakun-

taan palkattu eikä asiaa käsitelty seurakunnan kokouksissa. Seuraavassa piispantar-

kastuksessa vuonna 1933 asiaan ei myöskään palattu, vaan todettiin vain lyhyesti, 

että valtio maksaa yhä katekeettojen palkat eikä koulua vastaan ole huomautta-

mista.220 Lausuntojen sisältöjen suuret erot voivat toki johtua pöytäkirjan kirjoitta-

jan omista painotuksista. Toisaalta kuuden vuoden aikana oppilasmäärät olivat 

kääntyneet laskuun ja oppilaita kävi kiertokoulussa noin 200 henkeä vähemmän,221 

mikä saattoi myös vaikuttaa innokkuuteen perustaa uusia kiertokouluja seurakun-

nan alueelle. 

Kyseiseltä vuodelta on myös säilynyt Kertomus Kuusamon seurakunnan ti-

lasta. Siinä kuvataan laajemmin kiertokoulun ja katekeettojen toimintaa. Koulutar-

kastuksia ei ollut kiertokouluihin ehditty tekemään, mutta opettajat, joista erityisesti 

Pöntinen mainittiin, olivat saaneet kiitosta tunnollisuudestaan ja täsmällisyydestään 

koulutalojen isänniltä. Raportissa huomautettiin kuitenkin myös, että katekeettojen 

korkea ikä alkoi aiheuttaa ”jonkin verran haittaa”.222 Se ei ole yllättävää, sillä Suo-

men pikku- ja kiertokoulujen matrikkelin mukaan Pöntinen oli 51, Pohjola 54 ja 

Rautanen 60 vuotta.223 

 
218 KsA II Cd:2 Piispantarkastuksen pöytäkirja 15.–16.6.1927, 5. 
219 KsA II Cd:2 Piispantarkastuksen pöytäkirja 15.–16.6.1927, 6. 
220 KsA II Cd:2 Piispantarkastuksen pöytäkirja 23.–24.1933, 5. 
221 KsA II Cd:2 Piispantarkastuksen pöytäkirja 15.–16.6.1927, 6; Kertomus Kuusamon seurakun-
nan tilasta 1933, 2.  
222 KsA II Cd:2 Kertomus Kuusamon seurakunnan tilasta 1933, 2–3. 
223 Suomen pikku- ja kiertokoulujen matrikkeli 1909, 118, 132. 
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Kirkkovaltuusto päätti vuonna 1935 korvata katekeetta Pohjolalle kuljetukset 

rippikouluun ja takaisin saman suuruisena ”kuin minkä kunta suorittaa hänen siir-

tyessä koulupaikasta toiseen”.224 Katekeetat osallistuivat jonkin verran siis myös 

muuhun seurakunnan toimintaan, mutta vaikka päätös siitä, että katekeetalle korva-

taan kuljetukset rippikoulun opetuksen takia, niin vuonna 1902 tehdyn päätöksen 

jälkeen tämä oli ensimmäinen kerta, kun kokouksessa päätettiin korvata rippikou-

luopetuksesta aiheutuneita kuluja katekeetalle. 

Kiertokoulujen vähenemisestä maanlaajuisesti kertoo se, että Kuusamon seu-

rakunnan kohdalla piispa Juho Mannermaa erityisesti huomautti vuoden 1938 piis-

pantarkastuksessa, että Kuusamossa kiertokoulut ovat yhä pitkien välimatkojen ta-

kia tarpeellisia. Tämän taustalla on erityisesti ollut se, että oppivelvollisuus astui 

voimaan vuonna 1937 maalaiskunnissa, joskin lykkäystä sai hakea aina vuoteen 

1947 asti. Kuusamossa oli vuonna 1938 yhteensä 29 toimivaa kansakoulua, joskin 

oli myös sellaisia paikkoja, joihin oli tarkoitus perustaa kansakoulu seuraavan kym-

menen vuoden aikana. Tällaisia paikkoja olivat esimerkiksi Ala-Paana, Mäkelä, 

Mustaniemi, Nuorunen ja Inri. 225 Muualla Suomessa kiertokoulut sen sijaan alkoi-

vat selvästi vähentyä 1920-luvun jälkeen etenkin alakansakoulujen yleistyessä.226 

Kuusamossa ei siis mitä todennäköisimmin ollut kaikilla kansakouluikäisillä 

mahdollisuutta osallistua opetukseen, vaan kiertokoululle oli yhä tarvetta etenkin 

syrjäisimmissä kylissä. Kuusamossa ei myöskään ollut painetta tarkastella kierto-

koulujen aiheuttamia kustannuksia, sillä ne kattoivat ainoastaan ylläpidon ja kyydit 

opettajille kouluaikana. Muualla Suomessa kiertokoulujen purkaminen selvästi va-

pautti seurakuntien resursseja muihin tehtäviin, vaikka se aiheutti Aution mukaan 

joitain käytännön ongelmia.227 

Lisäksi piispa esitti toiveen, että kiertokoulut tulisi sijoittaa vaikeakulkuisim-

mille seuduille niin, että sellaiset lapset, joilla ei ole mahdollisuutta päästä kansa-

kouluun pääsisivät kiertokouluun.228 Muualla Suomessa kiertokoulujen määrä oli 

selvästi vähentynyt 1930-luvun aikana sitä mukaa, mitä laajemmin kansakouluver-

kosto kattoi Suomea. Poikkeuksen tähän tekivät juurikin syrjäiset alueet, joissa ope-

tettiin yhä kiertokouluissa kansakoulujen puutteen vuoksi.229 Saattoi siis olla, että 

 
224 KsA II Ca–c:6 Kirkkovaltuuston pöytäkirja 26.5.1935 § 3. 
225 Ervasti 1978, 738; Autio 1986, 291; Kyllönen 2014, 231. 
226 Halila 1982, 116. 
227 Autio 1986, 45. 
228 KsA II Cd:2 Piispantarkastuksen pöytäkirja 18.–19.6.1938, 26. 
229 Hyyrö 2011, 338. 
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Kuusamossa kiertokouluja ja kansakouluja pidettiin myös yhä osittain samoilla alu-

eilla. 

Kiertokoulujen asema Suomessa oli 1900-luvun alussa myös jokseenkin epä-

selvä, sillä muun muassa koulutoimen ylihallitus katsoi, että niiden tuli kansakou-

luun valmistavina kouluina olla jossain määrin myös kunnan hallinnassa.230 Onkin 

mahdollista, että puuttuvilta osin Kuusamossa on tehty päätökset joko kunnan puo-

lella tai ne on siirretty kokonaan tuomiokapitulin puolelle. Toinen vaihtoehto on, 

että Kuusamon kirkkoneuvosto olisi perustanut erillisen kiertokoulutoimintaa kä-

sittelevän johtokunnan, joka päätökset olisi tehnyt. Toisinaan myös niitä kiertokou-

luja, joista vastasi kirkkoneuvoston nimittämä johtokunta, on pidetty melkein kun-

nallisina.231  

Kiertokoulujen käsittely kirkkoneuvoston- ja kirkonkokousten pöytäkirjoissa 

väheni huomattavasti 1900-luvulla. Uusien opettajien nimittämistä koskeva päätök-

senteko päättyi sen siirryttyä tuomiokapitulille, mutta vaikka tätä ei otettaisi huo-

mioon, kiertokoulua käsiteltiin vähemmän 1900-luvulla. Toisaalta tämä viestii siitä, 

että kiertokoulu toimi ainakin pääasiassa moitteettomasti eikä siihen tai katekeetto-

jen toimintaan ollut aiheellista puuttua samalla tavoin kuin 1800-luvulla.  

Toisaalta kiertokouluihin liittyvä vähäinen päätöksenteko saattaa johtua myös 

tuohon aikaan käydystä valtakunnallisesta debatista, jossa kirkollisten alkukoulujen 

asemaa pohdittiin hyvin paljon. Yhteiskunnallisesti seurakuntien kiertokoulut näh-

tiin mahdollisina alkuopetuksen antajina niin, että lapsi voisi siirtyä sen jälkeen 

ylempään kansakouluun. Toiset yhteiskunnallisessa keskustelussa mukana olleet 

kokivat, ettei sama koulu voisi valmistaa oppilaita sekä rippikouluun että ylempään 

kansakouluun, mikä oli kiertokoulujen tehtävä. Kunnat halusivat päästä vaikutta-

maan kiertokoulujen toimintaan, mutta kommunistisen aatteen yleistyessä seura-

kunnat eivät halunneet siirtää päätöksentekoa pois itseltään.232 Tästä keskustelusta 

ei ole viitteitä erityisesti Kuusamon osalta, mutta on todennäköistä, että aiheita on 

pohdittu myös liittyen kyseisen seurakunnan kiertokouluihin. 

Toki on myös mahdollista, että esimerkiksi kaikki kirkkoneuvoston pöytäkir-

jat eivät ole säilyneet arkistossa, sillä verrattuna kirkonkokousten pöytäkirjojen 

määrään, on kirkkoneuvoston kokousten pöytäkirjojen määrä hyvin vähäinen koko 

 
230 Murtorinne 1995, 91. 
231 Hyyrö 2011, 335. 
232 Melin 1977, 232–233, 239. 
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1900-luvun alun. Taustalla saattoi myös olla kokouskulttuurin muutos, jossa kier-

tokoulua käsiteltäviä asioita ei enää tuotu niihin kokouksiin, joista seurakunnan ar-

kistoidut pöytäkirjat ovat, vaan kiertokoulujen toiminnan tarkkailu oli kokonaan 

kirkkoherran tai johtokunnan vastuulla, mihin esimerkiksi tuomiokapitulin laatimat 

kiertokirjeet ja ohjesäännöt viittasivat. Tällöin kiertokouluja koskevasta päätöksen-

teosta on mahdotonta saada tarkkaa kokonaiskuvaa nykyisillä lähteillä. 

3.3 Korkeintaan kohtalaisia oppimistuloksia 
Vaikka kansakouluja oli perustettu ahkerasti 1890-luvulla, niin suurin osa kuusa-

molaisista lapsista kävi silti vain kiertokoulun, jos sitäkään. Suunta oli kuitenkin 

selvästi laskeva kiertokouluopetuksen suhteen. Siinä missä vuonna 1891 kiertokou-

lua kävi 700 kuusamolaista lasta ja kansakoulua 47 lasta, niin jo kymmenen vuotta 

myöhemmin vuonna 1901 kiertokoulua kävi 517 lasta ja kansakoulua 114. Ervasti 

toteaa Kuusamossa olleen vuonna 1901 pelkän kotiopetuksen varassa jopa 750 

lasta. Kiertokouluopetuksen oppilasmäärät myös vaihtelivat suuresti. Esimerkiksi 

vuonna 1911 oppilaita oli vain 350, mutta siitä viisi vuotta myöhemmin vuonna 

1916 oppilaita oli 514.233 Liukkosen mukaan kuusamolaisista lapsista opiskeli kier-

tokoulussa vain kolmasosa,234 mikä viittaa myöskin siihen, että valtava osa alueen 

lapsia oli kokonaan vailla mitään opetusta. 

Kuusamolaisten lasten sisäluku oli korkeintaan auttavaa, luetunymmärtä-

mistä oli ”tuskin olemassa” ja raamatunhistorian tutkimus katkonaista ja tietoa oli 

vain alkuhistoriasta vuoden 1899 piispantarkastuspöytäkirjan mukaan. Lisäksi las-

ten ulkoluku oli epätasaista ja suurin osa luki ajattelemattomasti ja epäselvästi. 

Piispa Colliander totesikin, että lapsia tuskin oli edes kouluissa opetettu ymmärtä-

mään lukemaansa.235 

Piispa huomautti myös, että vaikka koulut pyrkivät tekemään hyvää työtä las-

ten opetuksessa, unohtavat lapset opitut asiat siinä ajassa ennen kuin kiertokoulu 

palaa uudelleen koulupaikalle. Piispa muistutti, että tässä asiassa tarvitaan myös 

kotien panosta, jotta joka kerta katekeetan saapuessa koulupaikalle ei opetusta tar-

vitsisi aloittaa alusta. Pienten lasten kohdalla osaamattomuus oli kuitenkin ymmär-

rettävämpää, sillä heitä ei voitu lähettää kiertokouluun kauas, mutta heitäkin tulisi 

 
233 Ervasti 1981, 289–290. 
234 Liukkonen 1993, 92. 
235 OMA OTA Eb:53 Piispantarkastuksen pöytäkirja 30.6.–3.7.1899, 11. 
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opettaa kotona edes perusteista.236 Kiertokoulujen tarkoitus olikin nimenomaan tu-

kea kotien antamaa opetusta, ei kokonaisuudessaan korvata sitä, mutta Kuusamossa 

ilmeisesti kodit jättivät opetusvastuun hyvin pitkälti kiertokoulun harteille siellä, 

missä kiertokoulu toimi.237 

Kirkkoherra Antti Gummerus laati kertomuksen Kuusamon seurakunnan ti-

lasta, jossa todettiin, että lasten taidot ovat puutteelliset, kuten myös piispa totesi 

asian. Lisäksi kertomuksessa todettiin, että lapsia oli kuluneen lukuvuoden aikana 

ollut kiertokouluopetuksessa yhteensä 629.238 Tämä on toistaiseksi suurin oppilas-

määrä, mitä kiertokoulussa on harvakseltaan esiin tuotujen lukujen perusteella ollut 

oppilaita. Kolmannen katekeetan palkkaaminen ja koulupiirien jako on selvästi tuo-

nut tarvittavaa muutosta kuusamolaisten lasten tavoittamiseen. Tästä huolimatta 

piispan antamien huomautusten perusteella lukutaidon taso ei ole noussut aiem-

mista vuosista. Toki on myös todennäköistä, että yhä useampi kuusamolainen lapsi 

sai tätä myöten edes auttavan luku- ja kirjoitustaidon, sillä piispantarkastuksessa 

tarkastettiin mitä todennäköisimmin vain niiden lasten lukutaito, jotka piispantar-

kastuksen yhteydessä pidettyyn messuun saapuivat perheidensä kanssa. 

Vuoden 1905 piispantarkastuksessa piispa kritisoi erityisesti vanhempia, sillä 

lapsille ei ollut tarjottu riittävää alkuopetusta, jotta he voisivat hyötyä mahdollisim-

man paljon kiertokoulusta. Se, ettei lapsille ole kotona opetettu lukutaidon alkeita 

hidastaa piispan mukaan kiertokoulujen opetusta eikä koulunkäynti juuri hyödytä, 

etenkin kun laajassa seurakunnassa kiertokoulu ehti olla varsin lyhyen aikaa aina 

yhdessä paikassa.239 

Piispa puuttui myös lasten epäsäännölliseen koulunkäyntiin ja osoitti keho-

tuksen sanansa vanhemmille; 

Hyvä olisi myöskin, että missä koulu tulee läheisyyteenne, että voisitte lapsenne toi-
mittaa sinne ja että pitäisitte lapsianne säännöllisesti koulussa, sillä säännötön kou-
lunkäynti ei tuota sitä hyötyä, mitä sillä on tarkoitus. Jos lapsien annetaakin käydä 
säännöttömästi koulussa, niin silloin ei lasten opetuksessa mitään kokonaista saada 
aikaan vaan opetus tulee hajanaista ja lapsille on siitä suuri haitta.240 

Huonon alkuopetuksen lisäksi kodit tuntuivat siis vaikeuttavan koulunkäyntiä ja 

perusasioiden oppimista ennestään, kun eivät ohjanneet lapsia säännöllisesti kou-

luun. Taustalla oli todennäköisesti asenne, että lapset olivat ensisijaisesti työvoimaa 

 
236 OMA OTA Eb:53 Piispantarkastuksen pöytäkirja 30.6.–3.7.1899, 11–12. 
237 Kähkönen 1984, 106. 
238 OMA OTA Eb:53 Kertomus Kuusamon seurakunnan tilasta 30.6.–3.7.1899, 3–4. 
239 KsA Cd:2 Piispantarkastuksen pöytäkirja 10.–13.8.1905, 34–35. 
240 KsA Cd:2 Piispantarkastuksen pöytäkirja 10.–13.8.1905, 35. 
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kotona ja jos kotona oli hoidettavia töitä, niin koulunkäynti sai odottaa. Pitkien mat-

kojen takia oppilaat eivät myöskään aina saapuneet ajoissa koulupaikalle vaan vasta 

muutaman päivän kuluttua, kun viesti oli heidät tavoittanut. Ongelmana lisäksi oli 

se, että opitut asiat unohtuivat nopeasti, kun koulua oli vain muutamia viikkoja ker-

rallaan.241 

Ennen piispantarkastusta laaditussa kertomuksessa seurakunnan tilasta puo-

lestaan on todettu, että kolmessa kiertokoulussa käy yhteensä 473 lasta ja varsin 

yleistä on, että koulun alkaessa oppilasmäärä on varsin vähäinen ja kasvaa niiden 

viikkojen aikana, kun katekeetta on koulupiirissä opettamassa. Ongelmaksi on 

myös muodostunut, että oppilaat unohtavat usein asiat sinä aikana, kun koulua ei 

ole, ja että oppilailla on suuria eroja tietomäärissä.242 

Lukuvuodelta 1905–1906 on tehty myös kiertokouluopettajista matrikkeli, 

johon on koottu myös muita tietoja kouluista. Kuusamossa kyseisenä lukuvuonna 

opiskeli esimerkiksi 447 oppilasta, joka on hieman vähemmän kuin edellisenä 

vuonna. Koulussa käymättömiä 7–10 vuotiaita oli seurakunnan alueella 221.243 

Opetuksen parissa oli siis kuitenkin vähintään kaksi kolmasosaa kuusamolaisista 

lapsista. 

Vuoden 1911 piispantarkastuksessa todettiin, että opetus oli varsin tyydyttä-

vää ja ne oppilaat, jotka kävivät säännöllisesti koulussa, saivat kyllä tarvitsemansa 

opin. Kuitenkin epäsäännöllisesti koulua käyvien määrä oli suuri ja piispa jälleen 

kerran käänsi nuhteensa vanhempien suuntaan kehottaen heitä ohjaamaan lapsensa 

säännöllisesti kiertokouluun. Syiksi epäsäännölliseen koulunkäyntiin piispa epäili 

pitkiä koulumatkoja ja harvaa asutusta, minkä takia kotien olisi tullut ottaa yhä 

enemmän vastuuta lukemaan opettamisesta.244 Huomiot olivat samansuuntaisia 

kuin vuoden 1905 piispantarkastuksessa, joskaan yhtä kovaa nuhtelua ei osoitettu. 

Oppilasluetteloita on säilynyt aiemmin käsiteltyjen lukuvuosien 1889–1891 

lisäksi myös vuosilta 1907–1930, joskin lukuvuosi 1929–1930 on vajaa. Tämä op-

pilasluettelo käsittää vuoteen 1926 asti keskipiirin ja vuonna 1926 tehdystä koulu-

piirimuutoksesta eteenpäin pohjoisen koulupiirin oppilaat.245 Näin ollen oppilas-

luettelo on todennäköisesti Antti Pohjolan tekemä, samaa olettaa Ervasti.246 Pohjola 

 
241 Knuth 2018, 63. 
242 OMA OTA Eb:53 Kertomus Kuusamon seurakunnan tilasta 10.–13.8.1905, 3–4. 
243 Verkko 1909, 164. 
244 KsA Cd:2 Piispantarkastuksen pöytäkirja 5.–6.7.1911, 22. 
245 KsA II B:2 Kiertokoulujen oppilasluettelot 1907–1930. 
246 Ervasti 1981, 411. 
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myös sairasteli vuodesta 1930 lähtien, mikä selittää puutteellisia oppilasluetteloita 

tuolta lukuvuodelta.  

Mielenkiintoista on, miksi tämä oppilasluettelo on ensimmäinen, joka Pohjo-

lalta on säilynyt, vaikka hän toimi opettajana Kuusamon seurakunnassa vuodesta 

1898 alkaen. Mahdolliset muut oppilasluettelot sekä Pohjolalta että muilta opetta-

jilta ovat näin ollen tuhoutuneet. Voi myös olla, että niitä ei ole nähty tarpeelliseksi 

säilyttää seurakunnan arkistossa, mutta tämä on epätodennäköistä, sillä mikään ei 

selitä miksi juuri Pohjolan vuosina 1907–1930 pitämä oppilasluettelo on säilytetty. 

Hiippakunta pyrki myös parantamaan opettajien tekemää kirjanpitoa kiertokou-

luista lähettämällä vuonna 1899 kiertokirjeen osana monia erilaisia taulukko- ja to-

distuspohjia, joita opettajat voisivat opetuksessaan käyttää.247 

Toisin kuin aiemmin käytetty oppilasluettelo, jonka taulukko oli tehty käsin, 

tätä oppilasluetteloa tehtiin valmiiksi painettuun taulukkoon. Ainakin siis Pohjo-

lalla on siis ollut käytössä nimenomaan kiertokouluopetukseen tai kansakouluope-

tukseen tehty oppilasluettelo. Pohjola kävi Hämeenlinnan kiertokouluopettajasemi-

naarin, missä hän todennäköisesti tutusti oppilasluetteloihin ja päiväkirjojen pitä-

miseen.248 Myös, toisin kuin aiemmat vihkoset, tämä oppilasluettelo on kirjamuo-

dossa ja sitä suojaavat nahkakannet. Todennäköisesti Pohjola on hankkinut tai hä-

nelle on hankittu oppilasluettelokirja, joka oli käytössä laajemminkin alkukou-

luissa. 

Oppilasluettelossa yhdellä aukeamalla on tiedot yhden lukupiirin oppilaista. 

Sivuja ei ole numeroitu, minkä takia viittaan yksityiskohtaisissa viittauksissa päi-

vämäärän mukaan ja muutoin lukuvuosien mukaan. Vasemmalta oikealle taulu-

kossa ovat sarakkeet talon numerolle ja kirkonkirjan lehdelle, jotka on oppilasluet-

telossa hyvin usein jätetty tyhjiksi. Sitten samassa sarakkeessa mainittuna kylän 

nimi, oppilaan sääty ja nimi, joista Pohjola on täyttänyt ensin yhteisesti kylän nimen 

ja sitten jokaisen oppilaan etu- ja sukunimet. Viimeisinä sarakkeina vasemman puo-

leisella sivulla ovat oppilaan luokka ja syntymäaika. Arvosanoissa ensimmäisenä 

on arvoitu lukutaito, josta eriteltynä tavuluku ja suoraluku, sitten ovat luetunym-

märtäminen, raamatunhistoria, josta eriteltynä Vanha testamentti ja Uusi testa-

mentti, aapinen, Lutherin Vähäkatekismus, josta eriteltynä luvut 1–2, 3–4 ja 5, huo-

neentaulu, johon vain harvalle oppilaalle merkitty arvosanoja, Kristinoppi, jossa 

eriteltynä luvut I–II, III–IV, V–VI, VII–VIII, IX–X. Kristinopilla todennäköisesti 

 
247 Knuth 2018, 62. 
248 Kähkönen 1988, 451. 
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tarkoitettiin vuonna 1983 julkaistua Uutta katekismusta, jonka käyttö yleistyi Turun 

hiippakuntien kiertokouluissa 1900-luvun aikana. Lukutaidon arviointien jälkeen 

on arvioitu järjestyksessä kirjoitus, veisu, käytös ja tarkkaavaisuus. Aukeaman toi-

sella sivulla on merkittynä päivät, kun koulua on lukupiirissä pidetty, ja kuinka 

monta tuntia kunakin päivänä oppilas on opiskellut. Lisäksi joissain lukupiireissä 

opettaja on tämän jälkeen laskenut, kuinka monta oppilasta hänellä on lukupiirissä 

opiskellut. 249  

Arvosteluasteikko on ollut 4–1 siten että 4 on paras arvosana. Pohjola on 

käyttänyt arvosteluasteikossa pääasiassa kokonaisia ja puolikkaita arvosanoja, 

mutta myös jonkin verran neljäsosia ja kaksoispisteitä. Kaksoispisteet viittaavat 

mitä todennäköisemmin ”harjoittelee”-ilmaukseen, jolloin oppilas on aloittanut 

opiskelemaan, muttei ole vielä niin hyvä, että häntä kannattaisi arvioida. Monia op-

piaineita on myös jätetty arvostelematta etenkin nuorimpien oppilaiden kohdalla. 

Esimerkiksi 11-vuotias toisessa osastossa opiskellut poika on Sydänmaan piirissä 

saanut kiertokoulussa 17.11.–23.12.1909 seuraavat arvosanat: 

Tavuu 3 
Suoraluku  2 ½ 
Luetun käsittäminen 2 
R.hist V. T. / U.T 30.26 / 2- 
 Aapinen 
Lutherin Väh. Katk. 1-2 2 2 
    3-4 2 2 
    5 1½ 
Huoneentaulu 
Kristin-oppi  I-II 
   III-IV  
   V-VI 2- 2- 
   VI-VII 
   IX-X 
Kirjoitus 1 ½ 
Veisuu 2 
Käytös 4 
Tarkkaavaisuus 3250 

Vastaavasti hänen siskollaan, jonka ikää ei ole oppilasluetteloon kirjattu, 

mutta joka on opiskellut ensimmäisessä osastossa, on seuraava arvostelu: 

  

 
249 KsA II B:2 Kiertokoulujen oppilasluettelot 1907–1930; Kilpi 1987, 172. 
250 KsA II B:2 Kiertokoulujen oppilasluettelo 17.11–23.12.1909 
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Tavuu 2- 
Suoraluku : 
Luetun käsittäminen : 
R.hist V. T. / U.T  
Aapinen 2 
Lutherin Väh. Katk. 1-2  
    3-4  
    5  
Huoneentaulu 
Kristin-oppi  I-II 
   III-IV  
   V-VI  
   VI-VII 
   IX-X 
Kirjoitus 1 
Veisuu 1 
Käytös 4 
Tarkkaavaisuus 3251 

Oppilaan osastosta riippuu siis ennen kaikkea se, opiskeliko hän ensisijai-

sesti aapista vai raamatunhistoriaa, kristinoppia ja Lutherin vähäkatekismusta. 

Myös jotkut edistyneimmät oppilaat saivat myös arvosanan huoneentaulusta, 

mutta se oli hyvin harvinaista. Epäselväksi jää myös raamatunhistorian arvostelu, 

sillä siinä arvosanan päälle on jokaisen oppilaan kohdalla kirjoitettu kaksi lukua, 

jotka on eritelty toisistaan pisteellä. Tällaista arviointia ei ole tullut aiemmassa tut-

kimuskirjallisuudessa vastaan, joten oletettavaa on, että se on ollut Pohjolan keino 

selventää itselleen, mihin asti oppilas on kyseisessä aineessa edennyt. 

 

252 

 
251 KsA II B:2 Kiertokoulujen oppilasluettelo 17.11–23.12.1909 
252 KsA II B:2 Kiertokoulujen oppilasluettelot 1909–1910. 
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Lukuvuonna 1909–1910 opiskeli hieman enemmän tyttöjä kuin poikia. Huo-

mattavaa on myös, kuinka monen oppilaan kohdalla ikä oli jäänyt ilmoittamatta. 

Suurin osa näistä oppilasta opiskeli ensimmäisellä luokalla, eli voidaan olettaa, että 

lähes 50 oppilaasta, joiden ikää ei opettaja ollut kirjannut ylös, oli vähintään 40 noin 

7–10 vuotiasta. Tämän takia myöskään ikäjakaumassa on mahdollisuus hyvin mer-

kittäviin virheisiin. Näyttää kuitenkin siltä, että oppilaista kaikki olivat alle 20-vuo-

tiaita ja suurin osa heistä 8–13 vuotiaita. 

 

 

Sama ongelma tilastoimattomissa syntymäajoissa tulee myös lukuvuoden 

1914–1915 osalta. Jälleen kerran suurin osa niistä, joiden syntymäaikaa ei ollut 

merkitty oppilasluetteloon, opiskeli ensimmäisellä asteella, mikä viittaisi, että he 

ovat keskimääräistä nuorempia oppilaita. Tänä lukuvuonna myöskään sukupuolten 

välillä ei ollut minkäänlaista eroa. Huomattavaa on, että vanhin oppilas on vasta 15-

vuotias siinä missä aiemmissa oppilasluetteloissa vanhimmat oppilaat ovat olleet 

paljon lähempänä kahtakymmentä tai sen yli. 

Lukuvuonna 1919–1920 opetuspäiviä oli yhteensä 188, tästä luvusta on vä-

hennetty päiväkirjaan merkityt pyhäpäivät, ”lupapäivät” ja opettajan matkustuspäi-

vät, jolloin opetusta ei ollut. Oppilaita oli kahdesta oppilaasta 26 oppilaaseen päi-

vittäin, keskimäärin siis noin 17 oppilasta sai opetusta päivittäin. Oppilaita oli 

poissa keskimäärin viidesosa jokaisena päivänä, tämä tarkoittaa noin neljää oppi-

lasta yhtenä päivänä. Valtaosa oppilaista oli poissaolevia ilman, että ilmoittivat siitä 

opettajalle. Oppilaat myös saapuivat kouluun yleensä parin ensimmäisen opetusvii-
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kon aikana siten, että oppilaiden lukumäärä kasvoi aina muutamalla jokaisena päi-

vänä.253 Tieto kiertokoulun saapumisesta ei selvästi vieläkään tavoittanut aina heti 

kaikkia koteja, vaan ensin saapuivat lähitalojen lapset ja muutamien päivien ajan 

tieto kiertokoulun alkamisesta levisi opetuspiirin taloihin. 

Yhteensä oppilaita oli ilmoittautunut kiertokouluun 138 oppilasta ja luku ja-

kautui tasaisesti koulupiirien kesken. Rukajärven piirin Alakitkan kylässä oli 22 

oppilasta, Suiningin piirin Heikkilän kylässä 22, uudelleen Rukajärven piirin Ala-

kitkan kylässä oppilasmäärä oli korkein ja siellä opiskeli 26 oppilasta, Sydänmaan-

piirin Penttilänvaarassa lukumäärä heitteli varsin paljon, sillä opettaja ei aina mer-

kinnyt puuttuvia oppilaita, mutta oppilaita oli enimmillään 22, Kurkijärvenpiirissä 

Kirkonkylällä oli 22 oppilasta ja viimeisessä Kirkonkylän piirissä oli 24 oppi-

lasta.254 Koulupiirissä opetus jakautui siten, että ensimmäinen piiri sai opetusta 6 

viikkoa, toinen ja kolmas kumpikin 5 viikkoa, neljäs ja viides kumpikin 6 viikkoa 

ja viimeinen 7 viikkoa. Yhteensä opetusviikkoja oli siis 31, eikä 36, mitä päätösten 

mukaan tuli opettaa kullakin opetusalueella. Opetuksettomia viikkoja keväällä oli 

yhteensä kolme, kaksi ennen kuin sijainen aloitti ja yksi hänen lopetettuaan.255 

256 

 
253 KsA II Ai:1 Kiertokoulun päiväkirja 1919–1923. 
254 KsA II Ai:1 Kiertokoulun päiväkirja 1919–1923, lukuvuosi 1919–1920; B:2 Kiertokoulujen op-
pilasluettelot 1907–1930, lukuvuosi 1919–1920. 
255 KsA II Ai:1 Kiertokoulun päiväkirja 1919–1923, lukuvuosi 1919–1920. 
256 KsA II B:2 Kiertokoulujen oppilasluettelot 1919–1920. 
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Oppilaiden sukupuolijakaumassa ei ole suuria eroja kyseisenä lukuvuonna, 

jonkin verran enemmän nuorimmista oppilaista oli poikia ja vanhemmista oppi-

laista oli vastaavasti tyttöjä. Pääosa oppilaista oli 7–11 vuotiaita, mutta yhä edelleen 

oppilaita oli varsin laajasti aina 5-vuotiaasta 16-vuotiaaksi asti.  

Lukuvuonna 1924–1925 opetusta oli joko viidessä tai kuudessa koulupiirissä. 

Opettaja nimesi näistä neljä: Heikkilän koulupiiri (6 viikkoa opetusta), Rukajärven 

koulupiiri (6 viikkoa), Vuotungin koulupiiri (5 viikkoa) ja Kurkijärven koulupiiri 

(6 viikkoa). Lisäksi oppitunnit on merkitty yhdestä koulupiiristä (6 viikkoa), jota ei 

ole nimetty päiväkirjassa, ja opetuksessa on kuuden viikon katko 1.3.1925–

13.4.1925, milloin opettaja todennäköisesti on opettanut jossain koulupiirissä, mut-

tei ole tehnyt tästä merkintöjä päiväkirjaansa.257 Oppilasluettelon perusteella vii-

meinen opetusjakso on tapahtunut Kirkonkylällä, mutta mukana on ollut myös 

Poussun kylältä saapuneita oppilaita. Oppilasluetteloon opettaja on myös kirjannut 

opettaneensa keskipiiriä koko ajan.258 

Opettajan nimeämät koulupiirit eivät kuitenkaan mene tuona aikana voimas-

saolleen koulupiirijaon mukaan: Heikkilä ja Rukajärvi eivät ole kertaakaan kuulu-

neet samaan piiriin ja Vuotungin koulupiiriä ei mainita pöytäkirjoissa lainkaan. 

Opettaja myös kertoo lukuvuoden jälkeen palanneensa Vuotunkiin, mikä voisi tar-

koittaa, että hän on esimerkiksi asunut itse tuolla alueella ja käynyt opettamassa 

siellä lukuvuoden aikana. Ilmeisesti opettajat ovat joko keskenään tai yhdessä esi-

merkiksi kirkkoherran kanssa sopineet toisenlaisesta tavasta jakaa koulupiirit il-

man, että asiasta on tehty erillistä päätöstä. 

Kiertokouluun ilmoittautui tänä lukuvuonna yhteensä 124 oppilasta. Oppi-

laita oli kuitenkin kolmesta oppilaasta 34 oppilaaseen. Keskimäärin oppilaita oli 23. 

Poissaolot olivat huomattavasti harvinaisempia kuin aiemmalla tarkkailuvälillä, 

sillä poissa oli keskimäärin alle yksi kymmenestä oppilaasta, tosin yhä suurin osa 

poissaoloista oli ilmoittamatta. Kevätlukukaudella opettaja oli myös muutamia ker-

toja selittänyt ilmoitettuja poissaoloja. Merkintöjä ovat mm. ”maanviljelystöissä” 

ja ”sairaana”.259 

 
257 KsA II Ai:2 Kiertokoulun päiväkirja 1924–1939, lukuvuosi 1924–1925. 
258 KsA II B:2 Kiertokoulujen oppilasluettelot 1924–1925. 
259 KsA II Ai:2 Kiertokoulun päiväkirja 1924–1939. 
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260 

Oppilaista oli tänä lukuvuonna jonkin verran enemmän tyttöjä kuin poikia, 

mutta ero ei ole silti merkittävä. Lukuvuonna ei ole myöskään havaittavissa suuria 

eroja ikäluokittain, joskin kaikista nuorimmissa oppilaissa oli yhä valtaosa poikia. 

Suosituinta kiertokoulu oli selvästi myös 7–12-vuotiailla. 

Lukuvuosi 1929–1930 keskeytyi opettajan sairastumiseen 14.5.1930. Tuona 

aikana opetusta ehti olla viidessä koulupiirissä. Ensin Heikkilässä 6 viikkoa, mutta 

tuolloin opiskeli vain 4 oppilasta. Sitten opettaja siirtyi koulupiiriin, jota ei ole päi-

väkirjaan nimennyt, ja opetti siellä 21 oppilasta 9 viikkoa. Vuodenvaihteen jälkeen 

opettaja siirtyi jälleen Heikkilän koulupiiriin, jossa tällä kertaa oli 24 oppilasta. 

Heikkilässä hän opetti jälleen 6 viikkoa, minkä jälkeen siirtyi Vuotunkiin opetta-

maan 18 oppilasta 9 viikoksi. Viimeisenä hän ehti aloittaa opettamisen Tavajärven 

koulupiirissä, mutta opetusjakso jäi vain 4 viikon mittaiseksi opettajan sairastuttua. 

Tavajärven piirissä oppilaita oli 28. Yhteensä oppilaita ilmoittautui kiertokouluun 

95 lukuvuoden aikana.261 Oppilasluetteloon on kuitenkin merkitty oppilaat vain 

Heikkilän kylästä, jossa opiskeli kaksi tyttöä ja kaksi poikaa. Vanhin oli 10-vuotias, 

nuorin 4-vuotias ja lisäksi oli kaksi 7-vuotiasta oppilasta.262 Luettelo myös päättyy 

kyseiseen aukeamaan, joten on todennäköistä, että opettaja on jatkanut kirjanpitoa 

toisessa luettelossa, joka puolestaan ei ole Kuusamon seurakunnan arkistossa. 

Lukuvuoden aikana neljä lasta Vuotungista osallistuivat rippikouluun ja oli-

vat siksi luvallisesti poissa noin kaksi viikkoa. Samassa koulupiirissä myös oppilaat 

 
260 KsA II B:2 Kiertokoulujen oppilasluettelot 1924–1925. 
261 KsA II Ai:2 Kiertokoulun päiväkirja 1924–1939. 
262 KsA II B:2 Kiertokoulujen oppilasluettelot 1929. 
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olivat runsaslukuisesti pois opetuksen aikana ja esimerkiksi 12.4.1930 vain yksi 

oppilas saapui paikalle kouluun. Oppilaat olivat kuitenkin aiempaan verrattuna sän-

tillisemmin paikalla, sillä heitä oli poissa vain kymmenesosa. Lisäksi ilmoittamatta 

poissa olleita oli yli puolet kaikista poissaolleista, mikä kertoo, että ennen kaikkea 

ilmoittamatta poissaolleita on lukuvuoden aikana ollut vähemmän.263 Oppilaita 

usein käskettiinkin pysyä kotona, jos töitä oli tiedossa paljon, vaikka kiertokoulu 

olisikin ollut käynnissä alueella.264 Toisaalta jos lähitupaan sattui hartausseurat tai 

lukukinkerit, opettaja piti ”lupapäivän” eli vapaapäivän opetuksesta, jolloin oppi-

laat pystyivät osallistua kinkereille tai seuroihin.265  

Melinin mukaan kansakoulujen perustaminen yleensä aiheutti sen, että kier-

tokouluun saavuttiin yhä nuorempina, yleensä 7–8-vuotiaina.266 Kuusamossa täl-

laista muutosta ei juurikaan voida havaita, vaan keskimäärin oppilaat olivat yhä 

noin 7–12-vuotiaita. Todennäköisesti siis Kuusamossa kiertokoulua järjestettiin en-

sisijaisesti niille lapsille, jotka eivät voineet käydä kansakoulussa esimerkiksi etäi-

syyksien takia. 

 
263 KsA II Ai:2 Kiertokoulun päiväkirja 1924–1939. 
264 Ervasti 1981, 412. 
265 KsA II Ai:2 Kiertokoulun päiväkirja 1924–1939; Ervasti 1981, 411. 
266 Melin 1980, 104 



68 

TAULUKKO 7. Lukupiirit ja oppilasmäärät 1909–1935.267 

Koulupaikka 
1909–
1910 

1914–
1915 

1919–
1920 

1924–
1925 

1929–
1930 

1934–
1935 

Rukajärven piiri 9 23 48268 34   

Kurkijärven piiri 25 23 22 26   

Suiningin piiri 24 26 22   11 

Sydänmaan piiri 17 10 22    

Paanajärven piiri 34      

Kirkonkylän piiri  31  25   

Vuotungin piiri    19 18  

Heikkilän piiri269    20 28 26 

Tavajärven piiri     28 20 

Nimetön  
lukupiiri 

    21 15 

Yhteensä 109 113 114 124 95 72 

 

Oppilaiden määrä pysyi noin 20 vuoden ajan lähes samoissa lukemissa, kes-

kimäärin noin 100 henkeä opiskeli kiertokoulussa yhden opettajan alueella. Vuonna 

1921 voimaan tullut oppivelvollisuuslaki selvästi jonkin verran muutti opetuspaik-

koja. Ensimmäisen ja viimeisen mitatun lukuvuoden välillä ei ole yhtäkään yhteistä 

paikkaa, missä opettaja olisi opettanut, ja suurin muutos opetettavissa paikoissa ta-

pahtui vuosien 1920–1924 välillä. Lähdeaineistosta ei kuitenkaan käy ilmi, että 

tuona aikana olisi seurakunnassa tehty ainakaan kirkonkokouksissa päätöksiä ope-

tuspiirien uudelleenjaosta.  

Lisäksi viimeisen taulukossa esitetyn lukuvuoden hiljalleen laskevaa oppilas-

määrää selittää parhaiten oppivelvollisuuslaki. Muualla maassa oppivelvollisuus-

laki näkyi kiertokoulujen oppilasmäärissä jo vuosien 1920–1925 välillä, jolloin 

koko maassa kiertokoulua käyvien määrä laski kymmenellä prosenttiyksiköllä.270 

Sen sijaan Kuusamossa vastaava muutos tapahtui vasta vuosien 1925–1929 välissä, 

jolloin oppilasmäärä selvästi kääntyi laskuun samalla kun oppivelvollisuuslain 

myötä Kuusamoon perustettiin yhä uusia kansakouluja. 

 
267 KsA II Ai:1-2 Kiertokoulun päiväkirja 1919–1939; B:2 Kiertokoulujen oppilasluettelot 1907–
1930. 
268 Opetusta annettu kahdessa osassa 16.9.–25.10.1919 ja 8.12.1919–24.1.1920. 
269 Heikkilänpiiri kuuluu oppilasluettelon merkintöjen mukaan itäpiiriin ainoana poikkeuksena 
keskipiiriin kuuluvista koulupiireistä. 
270 Liukkonen 1993, 137. 
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Ervastin mukaan oppilaiden määrä oli alimmillaan vuonna 1911, jolloin kier-

tokoulussa opiskeli 350 oppilasta, mistä oppilaiden määrä nousi vielä vuonna 1917 

yhteensä 514 oppilaaseen.271 Mikä osoittaa, että vuosien välillä on ollut myös kes-

kinäistä vaihtelua, mutta voidaan kokonaisuudessaan olettaa yhden piirin tilanteen 

mukailleen koko Kuusamon seurakunnan kiertokoulujen tilannetta oppilasmäärien 

kehityksen suhteen. 

Yhä vuonna 1935 Kuusamossa opiskeli kiertokoulussa kymmenesosa kou-

luikäisistä lapsista. Samaan aikaan alakansakoulut tavoittivat hieman enemmän lap-

sia ja yläkansakouluissa opiskeli melkein joka toinen kouluikäinen lapsi.272 Kierto-

koulu säilyi Kuusamossa merkittävänä alkuopetuksen antajana aina talvisodan al-

kuun asti, jolloin koulutyön keskeytti väestön evakuointi.273 

Oppilaiden omista kokemuksista ei Kuusamossa ole lainkaan säilynyttä tie-

toa. Joitain mainintoja on säilynyt, mutta nekään eivät kuvaa kiertokoulun koke-

musta. Vanha Kuusamo kertoo-kirjassa on kommentteja lähinnä siitä, että koulua 

käytiin vain muutamia viikkoja, Pöntinen kertoi paljon arvoituksia ja oppikirjoina 

käytettiin Maamme-kirjaa, katekismusta ja historia-kirjaa, joka viittaa todennäköi-

sesti raamatunhistoriaan.274  

Sen sijaan Heikkosen tutkimusmateriaalissa Ilmajoen seurakunnan tarjoa-

masta koulutuksesta käy ilmi, että oppilaat pääosin viihtyivät kiertokoulussa, 

vaikka osan mielestä kuri oli ankaraa ja esimerkiksi kurittomia ”lyötiin päähän” ja 

tappelupukareille annettiin jälki-istuntoa. Myös opettajia entiset oppilaat muisteli-

vat pätevinä.275 Myös Melin on huomioinut, että Kuusamossa eräs opettajista käytti 

niin ankaraa kuria, että siitä valitettiin papistolle, mutta samalla kiiteltiin, kuinka 

tämä oppilaat oppivat opettajan opetuksessa.276 Epäselväksi jää, kuka kyseinen 

opettaja oli. 

3.4 Kristinoppia ja laskentoa 
Kuusamossa on säilynyt vain vähän tietoa siitä, millaisissa olosuhteissa opetus ta-

pahtui ja mitä apuvälineitä opetuksessa käytettiin. Kiertokouluopettajamatrikke-

lissa kuitenkin on listattu lukuvuoden 1905–1906 osalta, että Kuusamossa oli suurin 

 
271 Ervasti 1981, 290. 
272 Liukkonen 1993, 147. 
273 Ervasti 1988, 412. 
274 Kortesalmi 1964, 185, 189–190. 
275 Heikkonen 2017, 33–36. 
276 Melin 1980, 220. 
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opetustila 75 m2 ja siinä opiskeli yhteensä 30 oppilasta. Vastaavasti pienin opetus-

tila oli 50 m2 ja siinä opiskeli 11 oppilasta. Koulutilojen vuokraan ja valoon oli 

myös varattu yhteensä 693 markkaa ja opetusvälineisiin 67 markkaa.277 Jää kuiten-

kin epäselväksi, olivatko koulutilat pääosin vuokralla vai laskettiinko koulutilojen 

kustannuksiin esimerkiksi se summa, joka maksettiin taloille kiertokouluopettajan 

majoittamisesta ja kuljetuksista. Sen sijaan opetusvälineitä selvästi ylläpidettiin 

Kuusamossa. 

Vuosilta 1919–1940 on säilynyt kolmessa osassa oleva kiertokoulun päivä-

kirja, jota joku opettajista on pitänyt merkitäkseen aina, mitä päivän aikana oli opet-

tanut. Tämä on suorastaan poikkeuksellista, sillä kiertokouluista vain harvoista 

opettajat pitivät päiväkirjaa.278 Varsinaista selitystä sille, miksi kyseisenä ajankoh-

tana on pidetty päiväkirjaa tai miksi Kuusamossa mahdollisesti muuten pidetyt päi-

väkirjat eivät ole säilyneet, ei ole. 

Ervasti on todennut päiväkirjat Pohjolan pitämiksi,279 ja niiden oppilasmäärät 

vastaavat oppilasluettelon määriä ja koulupiireissä vietettyjen aikojen pituudet ovat 

yhtäläisiä.280 Tästä syystä voidaankin olettaa kyseessä olleen Pohjolan pitämät päi-

väkirjat ja oppilasluettelot, jotka näin täydentävät toisiaan. Kuitenkin vuosilta 

1920–1922 on päiväkirjaa pitänyt opettaja maininnut Keskipiiriin kuuluvista kou-

lupiireistä Suiningin, Paanajärven, Sydänmaan ja Rukajärven,281 ja mihinkään ope-

tuspiireihin kuulumattomina Kirkonkylän koulupiirin ja Riihivaaran koulupiirin.282 

Tänä aikana Keskipiiriä kuitenkin opetti Petter Pöntinen eikä Pohjola. 

Vuosina 1927–1930 mainitut koulupiirit puolestaan viittaavat uuden opetus-

piirijaon jälkeen Pohjoispiiriin, sillä opettaja on maininnut opettaneensa Tavajär-

ven, Heikkilän, Suiningin ja Paanajärven koulupiireissä.283 Lisäksi opettaja on opet-

tanut tuona aikana ainakin Vuotungin ja Liikasenvaaran koulupiireissä, joita ei kou-

lupiirijaossa kuitenkaan mainita.284 Opettaja kuitenkin on todennäköisesti opettanut 

uuden koulupiirijaon myötä Pohjoispiiriä. Ervasti toteaakin Pohjolan opettaneen 

 
277 Verkko 1909, 165. 
278 Kilpi 1987, 382. 
279 Ervasti 1981, 411. 
280 KsA II B:2 Kiertokoulujen oppilasluettelot 1907–1930. 
281 KsA II Ai:1 Kiertokoulun päiväkirja 1919–1923, 7.9.1920, 14.11.1921, 4.9.1922 ja 25.11.1922. 
282 KsA II Ai:1 Kiertokoulun päiväkirja 1919–1923, 6.12.1920 ja 14.10.1922. 
283 KsA II Ai:2 Kiertokoulun päiväkirja 1924–1939, 26.9.1927, 26.3.1928, 9.11.1928 ja 
20.10.1930. 
284 KsA II Ai:2 Kiertokoulun päiväkirja 1924–1939, 5.9.1927 ja 9.1.1928. 
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Pohjoispiiriä.285 Ilmeistä siis on, että opettajat eivät aina ole opettaneet niillä pai-

koilla, joihin seurakunta on kokouksessaan tekemässään jaossaan heidät ohjannut. 

Päiväkirjoista ensimmäinen on tehty opettajantyötä varten tehtyyn kirjaan, jo-

hon on yhdelle aukeamalle painettu neljä erillistä taulukkoa, kaksi sivua kohti, 

joista jokainen koskee yhtä opetuspäivää. Taulukon yläpuolelle täydennettiin päi-

vämäärä. Ensimmäisenä taulukossa oli paikat kuudelle oppitunnille, joihin opettaja 

merkitsi oppiaineet ja oppimäärät, niiden vieressä oli erillinen taulukko muistutuk-

sille. Oppiaineiden alla oli erilliset sarakkeet läsnäolleiden lukumäärän, ilmoitta-

malla poissaolleiden ja ilmoittamatta poissaolleiden merkitsemiseen. Toisessa kir-

jassa (1924–1939) viimeiset aukeamat ovat opettajan itsensä tekemiä, jolloin vas-

taavat tiedot on kirjattu ruutupaperille piirrettyihin taulukoihin, joita on mahtunut 

kuusi yhdelle aukeamalle, kolme sivua kohti.286 

Opettaja on opettanut maanantaista perjantaihin pääsääntöisesti viisi tuntia ja 

lauantaisin kolme tuntia. Oppitunnit eivät kuitenkaan välttämättä ole olleet aina tun-

nin mittaisia. Opettaja on merkinnyt eri sarakkeisiin, mitä kussakin oppiaineessa oli 

käyty läpi. Esimerkiksi 6.5.1920 opettaja on tehnyt seuraavat merkinnät oppitun-

neista: 

1. Uskont. Kymm. käsk. Kr.op.K. l–8, 84, 
2. Kirj. Sisäluk. I os U u, II op ”Wesimylly” 
3. Tav. Kirj. I os ”Pieni Liisa”, II mummi 
4. Usk. Syntiinl. Jaak.palv Laab.  Moos. kutsum. 
5. Laulua Wirsi 75287 

Merkinnät oppitunneista ovat hyvin lyhytsanaisia ja tiivistetty kapeaan sarak-

keeseen. Mitä ilmeisimmin näiden on vain tarkoitus ollut muistuttaa opettajalle it-

selleen siitä, mitä on käsitelty. Toukokuun kuudentena oppilaat ovat ensin opiskel-

leet uskontoa, jossa käsiteltiin kymmenen käskyä todennäköisesti selityksineen ja 

käytiin kristinopin kirjasta mainitut sivut. Toisella tunnilla ensimmäisen osaston 

oppilaat opiskelivat kirjaimen u ja toisen osaston oppilaat todennäköisesti lukivat 

Wesimylly-kertomuksen. Kolmannella tunnilla vastaavasti ensimmäinen osasto 

luki Pieni Liisa -kertomuksen ja toinen osasto joko kirjoitti sanaa ”mummi” tai ky-

seisestä aiheesta. Neljännellä tunnilla oli jälleen uskontoa, tällä kertaan raamatun-

lukua, ja käytiin läpi syntiinlankeemus, Jaakobin pako Laabanin luo ja Mooseksen 

kutsuminen. Viimeisellä tunnilla opeteltiin laulamaan virsi 75 ”Jesus Kristus, sielun 

turva”.288 

 
285 Ervasti 1981, 410. 
286 KsA II Ai:1-3 Kiertokoulun päiväkirjat 1919–1923,1924–1939, 1939–1940. 
287 KsA II Ai:1 Kiertokoulun päiväkirja 1919–1923, 6.5.1920. 
288 Suomalainen virsikirja 1915, virsi 75. 
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Lukutaitoa opetettiin useimmissa piireissä kahdessa osassa ja niiden kohdalle 

on myös tunnin kohdalle merkitty sekä ensimmäiset että toisen osaston eteneminen, 

kuten myös 6.5.1920 olevassa lainauksessa. Tavulukua ja sisälukua opetettiin sa-

maan aikaan siten, että toiselle osastolle opetettiin lukutaitoa ja toiselle kirjoitustai-

toa tason mukaan. Esimerkiksi ensimmäisellä luku- ja kirjoitustaidon tunnilla en-

simmäiselle osastolle opetettiin jokin kirjain ja toinen osasto sai jonkin kertomuk-

sen luettavaksi. Toisella tunnilla ensimmäinen osasto luki jonkun yksinkertaisem-

man, mahdollisesti tavatun tekstin, ja toinen osasto todennäköisesti kirjoitti anne-

tusta teemasta tai opetteli kirjoittamaan jotain sanaa. Pienemmissä piireissä puoles-

taan opetettiin vain yhtä osastoa ja silloin luku- ja kirjoitustaito olivat omat oppi-

tuntinsa.289 

Maanantaista perjantaihin viiteen tuntiin sisältyi useimmiten kaksi tuntia us-

kontoa, sisältäen niin ikään katekismuksen sisällöt kuin raamatunhistorian, tavu-

luku- ja kirjoitustaito, sisäluku- ja kirjoitustaito. Näiden lisäksi viides tunti oli joko 

laskentoa tai laulua, toisinaan sisäluku on jäänyt pois päiväkirjasta ja päivän aikana 

on ollut sekä laskentoa että laulua. Lauantaisin opetettiin aina kaksi tuntia uskontoa 

ja tunti laulua. Toisen uskonnontunnin sisältönä oli kristinopin sisällöt, kuten kate-

kismus, ja toisen uskonnontunnin aiheena puolestaan Raamatun kertomukset. Lau-

lussa opeteltiin aina vähintään yksi virsi ja joskus useampi.290 

Oppituntien pituuksia ei ole merkitty eikä mahdollisia taukoja niiden välissä. 

Kilpi kuitenkin arvelee, että kiertokoulujen oppitunnit olisivat kestäneet keskimää-

rin noin 45–50 minuuttia, minkä jälkeen olisi pidetty lyhyt tauko ennen seuraavaa 

oppituntia.291 Tällöin koulupäivät olisivat olleet noin viiden tunnin mittaisia, joskin 

lauantaisin kolme tuntia. 

Opetus painottui selvästi kristinopin sisältöjen ja lukutaidon opetteluun. Vuo-

sina 1919–1920 oppitunteja pidettiin yhteensä yli 800, joista lähes puolet oli joko 

katekismuksen tai raamatunhistorian opiskelua. Sen jälkeen eniten opetettiin luku- 

ja kirjoitustaitoa, joihin käytettiin yhteensä lähes 300 tuntia. Virsilaulua opetettiin 

yhteensä reilu 100 tuntia ja laskentoa noin 50 tuntia lukukauden aikana.292 Kierto-

koulun selkeä painotus oli opettaa lapsille kristinuskon sisältöjä ja luku- ja kirjoi-

tustaitoa, toisaalta näiden oppisisällöt olivat myös laajemmat, siinä missä lasken-

nossa opetettiin lähinnä vain luvut ja laskutyypit. Samat painotukset olivat myös 

 
289 KsA II Ai:1 Kiertokoulun päiväkirja 1919–1923. 
290 KsA II Ai:1 Kiertokoulun päiväkirja 1919–1923. 
291 Kilpi 1987, 362. 
292 KsA II Ai:1 Kiertokoulun päiväkirja 1919–1923. 
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reilua kymmentä vuotta aiemmin olleet Suur-Sodankylässä, josta Liukkonen tutki 

Sattasen ja Mutenian lukupiirien oppituntien lukumääriä. Joskin laskentoa opetet-

tiin selvästi vähemmän kuin Kuusamossa. Samalla tavalla myös Turun hiippakun-

nassa lukutaidon ja kristinuskon sisältöjen merkitykset korostuivat opetuksessa.293 

Käsialan ja oppituntien merkitsemistavan perusteella opettajalla oli sijainen 

9.2.1920–26.4.1920. Tällöin käsiala ja merkitsemistavat päiväkirjassa olivat hyvin 

poikkeavia verrattuna opettajan omaan tyyliin. Lisäksi sijaisen merkintöjä ennen 

oli 16 päivää ilman opetusta ja niiden jälkeen 8 päivää ilman opetusta.294 Muussa 

lähdeaineistossa ei kuitenkaan ole mainintaa sijaisen palkkaamisesta kolmeksi kuu-

kaudeksi eikä ole tietoa, kuka opettajan sijainen mahdollisesti olisi voinut olla. 

Myöskään Kähkönen ei ole katekeettamatrikkelissa maininnut tuohon aikaan toi-

mineesta sijaisesta.295 

Kolme kuukautta sijaisena toiminut jonkin verran poikkesi opettajan tavoista: 

päivien järjestys ei ollut yhtä säntillinen ja kuvailevaa tekstiä esiintyy enemmän 

oppituntien kohdalla. Hän esimerkiksi piti toisinaan välitunteja ja merkitsi ne päi-

väkirjaan sekä merkitsi oppituntien joukkoon, jos piti oppilaille puhuttelun jostain 

aiheesta. Esimerkiksi 24.3.1920 hän kirjoitti viimeisen oppitunnin kohdalle ” kes-

kusteltu lasten hyvistä ja huonoista tavoista” ja 14.4.1920 ”Puhe: rakkauden säilyt-

tämisestä keskuudessa”. Sijaisella ei myöskään ollut käytössään kristinopin kirjaa, 

johon varsinainen opettaja usein viittaa, vaan uskontoa opetettiin katekismuksen ja 

raamatun avulla sekä keskustelemalla esimerkiksi rukouksesta.296 

Sijaiset olivat jokseenkin tavallisia kiertokouluissa ja heidän taustansa olivat 

hyvin värikkäitä. Esimerkiksi Antti Pohjolan sijaisena toimi muutamaankin ottee-

seen hänen poikansa, joka myös muuten auttoi kiertokoulun pidossa. Sen lisäksi 

osa sijaisista oli kiertokoulu- tai kansakouluopettajaseminaarin käyneitä, mutta jou-

kossa oli myös lukutaitoisia kuusamolaisia, joilla ei ollut opetukseen varsinaista 

pätevyyttä.297 

Seuraavalla tarkastelujaksolla päiväkirjassa lukuvuoden 1924–1925 aikana 

opettaja piti yhteensä vajaa 800 oppituntia, joista jälleen lähes puolet oli kristinus-

kon opetusta ja noin kolmasosa luku- ja kirjoitustaitoa, laulua oli hieman yli sata 

 
293 Kilpi 1987, 143; Liukkonen 1993, 87. 
294 KsA II Ai:1 Kiertokoulun päiväkirja 1919–1923. 
295 Kähkönen 1988, 447–452. 
296 KsA II Ai:1 Kiertokoulun päiväkirja 1919–1923. 
297 Kähkönen 1988, 449–451 
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tuntia. Laskentoa oli sen sijaan enemmän ottaen huomioon oppituntien määrän las-

kun yhden koulupiirin puuttuessa, sillä sitä oli merkitty päiväkirjaan niin ikään 50 

tuntia.298 

Oppituntien määrä sen sijaan kasvoi lukuvuonna 1929–1930 lähes 850 tun-

tiin. Edelleen suurin painotus pysyi kristinopin sisällöissä, joita opetettiin jonkin 

verran alle puolet kaikista oppitunneista. Seuraavaksi eniten opetettiin luku- ja kir-

joitustaitoa, yhteensä lähes 300 tuntia. Laulua opetettiin noin 150 tuntia, jolloin sii-

hen käytettiin keskimäärin enemmän aikaa kuin aiempina lukuvuosina. Laskentoa 

opetettiin niin ikään lähes 60 tuntia, mikä on hieman enemmän kuin aiempina vuo-

sina.299 

Lukuvuonna 1934–1935 oppituntien määrä väheni alle 700. Suurimpana 

syynä tässä on se, että opettaja oli lokakuun alusta marraskuun alkuun opettamassa 

rippikoulussa. Lisäksi maaliskuun lopusta huhtikuun loppuun on opetukseton jakso, 

jota opettaja ei selitä päiväkirjamerkinnöillään. Oppitunneista yhä lähes puolet oli-

vat jälleen kristinoppia ja noin kolmasosa luku- ja kirjoitustaitoa. Laulua oli hieman 

yli 100 oppituntia ja laskentoa vajaa 50.300 

Oppituntien määrä pysyi tarkasteluajanjaksolla noin 700–800 tunnin molem-

min puolin. Yhteistä kaikille vuosille oli kristinuskon oppisisältöjen suuri käsittely, 

etenkin jos määrään lasketaan mukaan virsilaulu, minkä jälkeen toiseksi tärkeim-

pänä nousivat lukutaito ja kirjoitustaito. Vähiten opetettiin laskentoa, keskimäärin 

vain noin kerran tai kahdesti viikossa. Määrät eivät paljoa muuttuneet, vaikka op-

pivelvollisuuslakituli voimaan 1921. 

Voidaan myös huomata, ettei opettaja noudattanut tarkalleen Kuopion hiip-

pakunnan ohjesääntöä. Sen lukujärjestys-liitteessä ohjataan opettamaan yhteensä 

kuusi tuntia päivässä siten, että keskipäivällä on toiselle osastolle oma tuntinsa, mil-

loin ensimmäisen osaston oppilaat eivät ole paikalla.301 Tätä käytäntöä ei kuiten-

kaan Kuusamossa käytetty. Opettaja opetti kaikkia oppilaita yhtä aikaa siten, että 

tarvittaessa oppilasjoukko jaettiin osastoihin tunneilla, jossa opetettiin luku- ja kir-

joitustaitoa. Muuten oppilaat olivat yhdessä ryhmässä laulussa, laskennossa ja kris-

tinuskon oppisisältöjen tunneilla. On myös tyypillistä, ettei opettaja noudattanut 

 
298 KsA II Ai:2 Kiertokoulun päiväkirja 1924–1939. 
299 KsA II Ai:2 Kiertokoulun päiväkirja 1924–1939. 
300 KsA II Ai:2 Kiertokoulun päiväkirja 1924–1939. 
301 Ohjesääntö seurakuntain lastenkouluille Kuopion hiippakunnassa, liite A. 
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tarkalleen mitään ohjesääntöä tai opetussuunnitelmaa, vaan opetti sen mukaa, 

minkä hän koki hyväksi.302  

Opetustavoista ei ole päiväkirjassa lainkaan merkintöjä. Voidaan kuitenkin 

olettaa, että aikakaudelle tyypillisesti opetus on tapahtunut etenkin uskonnonope-

tuksen osalta ulkolukuna, jossa toistettiin opettajan sanat, mutta myös keskustellen. 

Kirjoitusta opeteltiin todennäköisesti rihvelikynillä kivitauluille. Lukutaidon ope-

tuksessa käytännöt ovat olleet niin moninaiset, että on vaikeaa päätellä, mitä tapoja 

Kuusamossa käytettiin. Laskennossa todennäköisesti opeteltiin lähinnä lukuja sekä 

yksinkertaisia päässälaskuja.303 Virsistä on todennäköisesti opetettu säkeistö tai 

pari, tietoa mahdollisista soittimista ei ole ja onkin todennäköistä, ettei laulua ole 

säestetty millään. 1900-luvulla alkuopetukseen pyrittiin myös lisäämään esimer-

kiksi havainto-oppia, kotiseutuoppia, piirustusta ja voimistelua, mutta Kuusamossa 

tällaisista aineista ei ole merkintää.304 

Opetustiloista ei niin ikään ole merkintöjä, joten voidaan olettaa, että opetus 

tapahtui pääosin tuvissa, kuten muuallakin Suomessa. Tuvassa oppilaat istuivat sei-

nänvieruspenkeillä ja kirjoittaessaan siirtyivät istumaan lattialle ja kirjoittivat penk-

kiä vasten.305 Muualla Suomessa opetustilat olivat hyvin moninaisia, huonoimmil-

laan tilat olivat niin pienet, että oppilaat istuivat sylikkäin, tai opetustalossa käytet-

tiin paljon alkoholia ja tila vilisi syöpäläisiä.306  

Merkintöjä erilaisista havaintovälineistä, joiden käyttöön kehotettiin myös 

ohjesäännössä, ei myöskään ole. Ne myös usein puuttuivat varattomissa seurakun-

nissa, sillä hankkimista ei nähty niin tarpeelliseksi.307 Piispan tarkastuksissa ei 

myöskään huomautettu puutteellisista opetusvälineistä, joten voidaan olettaa, että 

ne olivat vähintään keskitasoa.308 Todennäköisesti opettajilla on ollut kivitauluja, 

rihvelikyniä ja lukukirjoja jonkin verran ainakin köyhimmille oppilaille sekä musta 

taulu ja ehkä joitain havaintokuvia tai karttoja opetusvälineiksi, ottaen etenkin huo-

mioon, että opetusmateriaaleihin oli jo vuonna 1905 varattu 67 markkaa.  

Kouluruokailua ei ollut lainkaan ja oppilaat eivät saapuneet kouluun, jos ko-

tona ei ollut leipää evääksi. Sen sijaan Sotkamossa tilanne ratkaistiin niin, että op-

pilaat toivat taloon vihanneksia ja muita ruoka-aineita ja talon emäntä keitti niitä 

 
302 Kilpi 1987, 269. 
303 Melin 1980, 140–153, 160–161, 165, 169. 
304 Melin 1980, 178, 181, 189. 
305 Melin 1980, 193; Kilpi 1987, 151. 
306 Melin 1980, 216. 
307 Kilpi 1987, 153. 
308 Kts. Melin 1980, 194. 
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oppilaille lounaan. Lasten vaatteet olivat osittain todella huonokuntoisia ja kaikilla 

ei esimerkiksi ollut päällysvaatteita. Toki tilanne ei ollut näin huono kaikilla, vaan 

kouluissa kävi myös hyvin vaatetettuja lapsia.309 

  

 
309 Melin 1980, 216–217. 
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4. Johtopäätökset 
Tutkielmassani olen esittänyt lähteiden pohjalta nousevia huomioita siitä, millaista 

kiertokouluopetus Kuusamossa oli ja miten se oli järjestetty vuosina 1874–1938. 

Johtopäätöksissä käsittelen tutkimuskysymyksiä yksitellen vastaten siten kokonai-

suutena päätutkimuskysymykseeni. Etenen ensin opettajista ja heidän opetusmene-

telmistään oppilaisiin ja lopuksi esittelen kiertokoulun hallinnollista puolta. 

 Tutkimusajankohtana Kuusamon kiertokoulu laajeni huomattavasi. Siinä 

missä tutkimusajankohdan alussa seurakunnassa toimi vain yksi katekeetta, senaatti 

hyväksyi vuonna 1889 toisen viran perustamisen ja vuonna 1897 perustettiin kol-

mas virka. Tämä oli silti tuomiokapitulin ohjesäännön mukaan liian vähän opettajia 

ja piispantarkastuksissa muistutettiinkin seurakunnan vastuusta palkata myös itse 

lisää kiertokoulunopettajia. Näin ei kuitenkaan tapahtunut, vaan lukuvuoden 1938–

1939 loppuun asti Kuusamossa työskenteli kolme kiertokoulunopettajaa. 

 Kiertokoulun opettajat olivat tutkimusajankohdan alussa hyvin moninaisista 

taustoista, mutta samoihin aikoihin kuin muualla Suomessa, myös Kuusamossa 

kiertokoulunopettajat alkoivat olla valmistuneita seminaareista. Ensimmäinen kier-

tokouluopettajankoulutuksen käynyt valittiin Kuusamon seurakuntaan vuonna 

1891. Opettajat eivät myöskään jatkokouluttautuneet, jos olivat tulleet valituiksi. 

Erityisenä piirteenä Kuusamossa on se, että Kuopion tuomiokapituli päätti uusista 

virkanimityksistä vuodesta 1887 alkaen, ja että senaatti ja myöhemmin valtio mak-

soivat opettajien palkat, vaikka alue ei sijaintinsa puolesta muuten kuulunutkaan 

saamelaisalueeseen. Tämä takasi Kuusamon kiertokoulunopettajille paremman pal-

kan kuin keskimäärin kiertokoulunopettajat Suomessa saivat.  

 Useimmat opettajat opettivat Kuusamossa vuosikymmeniä, mutta jotkut 

opettajat opettivat vain muutamia vuosia. Etenkin Ervastin tutkimuksista käy myös 

ilmi, että pitkään kiertokoulunopettajina toimineet ansaitsivat myös merkittävän 

aseman yhteisössään. Pitkään alueella vaikuttaneet opettajat myös ottivat muita 

vastuu- ja työtehtäviä hoitaakseen. Opettajina ehti tutkimuksen aikana toimia yh-

teensä 13 henkeä, joista vain kaksi oli naisia. Vaikka virkoja oli keskimääräistä 

enemmän, niin silti Kuusamoon hakeutui ja valittiin pääasiassa miehiä opettajiksi. 

 Opettajille pyrittiin aina tarvittaessa hankkimaan sijainen ainakin, jos opetta-

jan poissaolo oli pitkä tai virka oli täyttämättä jonkin aikaa. Tämä osoittaa, kuinka 

tärkeää ja merkittävää työtä kiertokoulunopettajat alueella tekivät, eikä haluttu, että 

oppilailla ei olisi mahdollisuutta oppia lainkaan. Opetuksessa ei myöskään mainittu 
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häiriöitä esimerkiksi suurlakon tai sisällissodan osalta, sen sijaan lavantauti aiheutti 

katkoksen opetuksessa vuonna 1892. 

 Kiertokoulussa opetus tapahtui hyvin vaatimattomissa oloissa yleensä tu-

vassa. Opetus oli pääasiassa ulkolukua etenkin kristinopin sisältöjen osalta. Tutki-

musajankohdan aikana on todennäköistä, että opetusvälineet kuitenkin paranivat. 

Opetustulokset olivat kohtalaisia, mutta piispantarkastusten perusteella kiertokou-

lussa saadut taidot eivät läheskään kaikilla lapsilla pysyneet mielessä, vaan luku- ja 

kristinopintaito olivat piispantarkastusten arviointien perusteella usein opettajan ar-

viointeja huonompia. 

 Oppiaineita olivat lukutaito, joka oli jaettu tavuulukuun ja suoralukuun, raa-

matunhistoria, katekismus, kirjoitus ja laskento. Oppikirjoja käytettiin opetuksessa 

jonkin verran, ainakin Leinbergin Biblian historia ja Sundvallin Piplianhistoria sekä 

Topeliuksen Maamme-kirja on ollut Kuusamon kiertokoulussa käytössä. Oppilaita 

arvioitiin myös esimerkiksi tarkkaavuuden ja käytöksen osalta. Tärkein tehtävä 

kiertokoululla olikin tarjota välttämättömät kansalaistaidot, joilla saattoi selvitä läpi 

rippikoulusta ja eläessään kunnioittaa Jumalaa ja esivaltaa. Rangaistukset olivat 

jossain määrin tavallisia kiertokouluissa, yleisimpiä olivat nurkassa seisottaminen 

ja puhuttelu. 

 Oppimistulokset olivat koko tutkimusajan kohtalaisia tai välttäviä. Vain 

harva oppilas kykeni hyviin arvosanoihin. Myös piispantarkastuksissa toistui sama 

huomio: lapset osasivat lukea yleensä vain välttävästi ja vasta kansakoulujen yleis-

tyminen toi tähän muutosta. Painotus oli selvästi toisaalta lukutaidossa ja toisaalta 

kristinuskon oppisisällöissä. 

Vaikka Kuusamon seurakunnassa ei ollut aukikirjoitettu tavoitteita, joihin 

kiertokouluopetuksella pyrittiin, voidaan olettaa niiden olevan samankaltaisia kuin 

muualla Suomessa. Tällöin tärkeitä teemoja olivat esimerkiksi kohtalainen luku-

taito ja kristinuskon sisältöjen hallinta sillä tavalla, että lapsi saattoi suorittaa rippi-

koulun. Näyttää siltä, että nämä tavoitteet toteutuivat Kuusamossa ainakin kohta-

laisesti, vaikka 1900-luvulla piispa valitteli, että kuusamolaiset nuorukaiset suorit-

tivat rippikoulunsa vasta armeijassa. Erityisiä haasteita tähän asetti se, että opettajat 

eivät pyrkimyksistä huolimatta aina käyneet lukuvuosittain samalla kylällä opetta-

massa, opetusajat olivat ajoittain lyhyitä ja oppilaat saapuivat kouluun muutamien 

viikkojen aikana opetuksen alettua. Näissä olosuhteissa opetuksen mahdolliset ta-

voitteet eivät myöskään ole voineet olla kovin korkealla. 
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 Koulutyötä määritti eniten koulupiirijako. Kuusamon seurakunnan alue oli 

jaettu koulupiireihin, jossa opettaja kävi jokaisessa lukupiirissä opettamassa kerran 

lukuvuodessa. Opetusaika kesti keskimäärin 33–36 viikkoa lukuvuodessa ja ope-

tusaika lukupiirissä vaihteli keskimäärin 3–10 viikon välillä. Opetusaika lukupii-

reittäin kasvoi selvästi vuoden 1898 jaossa, jota ennen opetusaika oli ollut 3–6 viik-

koa ja jonka jälkeen opetusta annettiin 6–10 viikkoa. Syynä tähän oli ennen kaikkea 

kolmas opettajan virka. Vuodesta 1902 lähtien Kuusamossa opetettiin tuomiokapi-

tulin vaatima vähimmäismäärä eli 36 viikkoa.  Kokonaisuudessaan Kuusamon kier-

tokoulu toimi hyvin samoin, kuin muualla Suomessa, joskin poikkeuksina olivat 

valtion maksamat opettajien palkat ja keskimääräistä vaikeakulkuisemmat seudut 

sekä opetettavien suuri määrä suhteessa opettajiin.  

 Kiertokoulun oppilaista saadaan hyvin niukasti tietoa, mutta vähäisten tieto-

jen perusteella Kuusamon kiertokoulussa kävivät sekä tytöt ja pojat eikä sukupuol-

ten välillä voi havaita merkittävää eroa. Keskimäärin kiertokoulun oppilaat olivat 

7–12-vuotiaita, mutta joukkoon mahtui niin 4-vuotiaita kuin yli 20-vuotiaitakin. 

1800-luvun puolella opettaja oli myös tehnyt joitain merkintöjä oppilaan kyvyistä, 

kuten turhasta vilkkaudesta tai kehitysvammaisuudesta. Sen sijaan 1900-luvulla 

vastaavia merkintöjä ei enää tehty. 

 Kiertokoulun saapuessa joka lukuvuosi lukupiiriin uudelleen jonkin verran 

vanhoja oppilaita myös palasi opetuksen piiriin, mutta jonkin verran oppilaita myös 

vaihtui vuoden aikana. Ottaen huomioon, että kiertokoulusta tehtiin lopulta kaksi-

osastoinen, on todennäköistä, että oppilaat olivat ainakin kahtena lukuvuonna kier-

tokoulussa. 

 Oppilaat saapuivat kouluun koko tutkimusajankohdan läpi hyvin eri aikoihin, 

usein koulun alkamisen jälkeen meni keskimäärin kaksi viikkoa, kunnes kaikki op-

pilaat olivat saapuneet. Poissaolot olivat myös jokseenkin yleisiä. Koulunkäynnin 

edelle siis saattoivat mennä esimerkiksi tärkeät kotityöt. Kiertokouluun saapuivat 

etenkin ne oppilaat, joiden lähelle kiertokoulu saapui. Todennäköisesti vanhemmat 

eivät suunnitelleet erityisesti sitä, laittoivatko lapsensa kiertokouluun vai eivät, 

vaan sinne mentiin, jos koulu sattui saapumaan omalle kylälle. 

 Sen sijaan kiertokoulua eivät käyneet ne lapset, jotka asuivat liian kaukana 

lähimmistä lukupiireistä tai joiden lähelle kiertokoulu ei muuten saapunut. Nämä 

lapset olivat pitkään vailla kouluopetusta ja oppivat lukutaidon sekä rippikoulun 

läpäisyyn vaadittavat taidot kotiopetuksessa, jos lainkaan. Kansakoulujen määrän 
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kasvaessa Kuusamossa kiertokoulu meni yhä vain syrjäisemmille alueille opetta-

maan lapsia ja kattamaan puutteellista kouluverkkoa. Missään vaiheessa kiertokou-

lussa ei opiskellut valtaosaa kuusamolaisista lapsista. 

 Kuusamon seurakunta teki 1800-luvulla hyvin tiiviisti päätöksiä liittyen kier-

tokouluopetukseen. Kokouksissa päätettiin niin opettajien sijaiset kuin taloille mak-

settavat palkkiot sekä koulupiirit. Kuitenkin 1900-luvulla päätöksenteko selvästi 

väheni ja se keskittyi ennen kaikkea koulupiirijakoihin. On mahdollista, että kier-

tokoulujen asiat olivat joko yksin kirkkoherran ja opettajien välisiä tai kiertokoulu-

jen päätöksentekoa varten perustettiin johtokunta. Kummankaan tueksi ei kuiten-

kaan lähteissä ole selvää näyttöä. 

Vähäiseen kiertokoulua koskevien asioiden käsittelyyn vaikutti myös se, että 

Kuopion tuomiokapituli nimitti kiertokouluopettajat Kuusamoon. Toinen merkit-

tävä tehtävä etenkin piispalla oli uusien virkojen ehdottaminen edelleen senaatille. 

Näin kiertokoulu toimi Kuusamossa oikeastaan kolmen viranomaisen alla siinä 

missä etenkin eteläisessä ja läntisessä Suomessa kiertokoulua normittivat yleensä 

pääasiassa seurakunta ja toissijaisesti hiippakunta. 

 Merkittävin vaikutus kiertokouluihin oli ehdottomasti piirijaoilla, sillä niillä 

määriteltiin, että missä kukin opettaja opetti mahdollisesti vuosien ajan. Lähteiden 

valossa näyttää kuitenkin siltä, ettei piirijaot olleet niin pysyviä kuin pöytäkirjojen 

pohjalta olettaisi, vaan opettajat mahdollisesti katsoivat yhdessä kirkkoherran 

kanssa lastenkoulujen ohjesäännön mukaan, missä opetusta lukuvuonna tarvitaan. 

Jos näin on tehty, siitä ei ole jätetty kirjallista jälkeä lähteisiin. 

 Seurakunnan pyrkimykset vaikuttaa kiertokouluun olivat hyvin vähäisiä tut-

kimusajankohdan aikana. Ainoat päätökset, joilla tosiaan oli suoraan vaikutusta, 

ovat piirijaot. Muuten asioita, kuten korvauksia ja sijaisuuksia, käsiteltiin silloin, 

kun asia nousi välttämättömäksi. Sen sijaan Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli 

pyrki vaikuttamaan kiertokoulujen toimintaan esimerkiksi ohjesäännöllä, kiertokir-

jeellä ja käymällä asian läpi piispantarkastuksissa. 

 Tuomiokapitulin vaatimuksista kaikkia ei kuitenkaan noudatettu Kuusamon 

seurakunnassa. Esimerkiksi kouluja oli liian vähän suhteessa asukasmäärään, osas-

toille opetettiin yhtä monta tuntia, vaikka ylempää osastoa olisi tullut opettaa noin 

5 tuntia enemmän viikossa, ja oppiaineiden joukossa oli myös laskentoa, jota ei 

ohjesäännössä edellytetty. Lisäksi seurakunnassa ei esimerkiksi tehty omaa ohje-

sääntöä kiertokouluille, joka toteutettiin sekä muilla katekeetta-alueilla että Poh-

jois-Pohjanmaalla. 
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 Kansakoulutoiminta vaikutti merkittävissä määrin Kuusamon kiertokoulu-

opetukseen, toisaalta ensimmäisen yläkansakoulun perustaminen vuonna 1874 an-

toi kiertokouluopetukselle vaatimuksia siitä, mihin taitotasoon oppilaiden tulisi yl-

tää ja mihin kiertokoulun heidän toisaalta tulisi valmistaa. Samaan aikaan etenkin 

vuoden 1921 oppivelvollisuuslain voimaantulon jälkeen Kuusamossa kansakoulut 

alkoivat laajeta niin, että kiertokoulun tarve kävi yhä pienemmäksi ja samalla oppi-

lasmäärät laskivat. Silti aina talvisodan syttymiseen asti kiertokouluissa oli Kuusa-

mon seurakunnassa niin paljon oppilaita, ettei piispantarkastuksissa tai seurakun-

nan kokouksissa esimerkiksi pohdittu tarvetta lopettaa kiertokoulua. 

Vaikuttaa siltä, että Kuusamossa kyllä arvostettiin kiertokouluopetusta ja -

opettajia, mutta köyhällä seurakunnalla ei ollut varaa panostaa siihen juurikaan. Tä-

hän viittaa paitsi se, että seurakunta oli mukana katekeetta-alueessa, myös se, että 

esimerkiksi omaa ohjesääntöä ei seurakunnassa tiettävästi tehty. 

Mielenkiintoisia teemoja tulevalle tutkimukselle ovat toki muiden Suomen 

seurakuntien, etenkin Kuopion ja Savonlinnan hiippakuntien alaisten, kiertokoulu-

opetus, sillä kentällä on vielä paljon tutkittavaa ja suurin osa kiertokouluja kartoit-

tavasta tutkimuksesta ovat jo lähes 30 vuotta vanhoja. Kuusamon osalta olisi lisäksi 

vielä mahdollista päästä haastattelemaan heitä, jotka ovat vielä juuri ennen talviso-

taa käyneet kiertokoulua ja saada näin tästä tutkimuksesta puuttuneita oppilaiden 

omakohtaisia kokemuksia. Lisäksi mahdollisena tutkimustapana voisi Kuusamon-

kin osalta yhä tutkia kastettujen ja konfirmoitujen nimiluetteloita sekä verrata niitä 

kiertokouluoppilaiden nimiluetteloihin. 
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5. Liitteet 

5.1 Liite 1 Opettajat 
1. Virka Vuodet 2. Virka Vuodet 3. Virka vuodet 
Juho 
Vähäjärvi 

-1878     

Herman 
Määttä 

1879-1888 Perustettu 1888 Perustettu 1896 

Matti 
Rännäri 

1889-1292 
Ilo Eklöf 
(Tammi) 

1889-1903 
Juho 
Määttä 

1897-1898 

Antti  
Härkönen 

1892-1899 
Viktor 
Eevert 
Rautanen 

1904- 
Antti 
Pohjola 

1898-1914 

Alexis  
Ahlqvist 
(Salovaara) 

1900-1914   Aili 
Torvinen 

1914-1916 

Antti 
Pohjola 

1914-   Helli 
Aaltonen 

1916-1917 

    Petter Pön-
tinen 

1917- 

 

5.2 Liite 2 Koulupiirijaot ja opettajat 

1890 Itäpiiri Länsipiiri 
 

Opettajat Eklöf Rännäri   
 Härkönen  

   
 

1898 Itäpiiri Länsipiiri Keskipiiri 

Opettajat Pohjola Eklöf Härkönen  
 

 
Ahlqvist     

1902 Itäpiiri Länsipiiri Keskipiiri 

Opettajat Ahlqvist Eklöf Pohjola  
Pohjola Rautanen Torvinen    

Aaltonen    
Pöntinen     

1926 Pohjoispiiri Länsipiiri Eteläpiiri 

Opettajat Pohjola Rautanen Pöntinen 
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6. Lähde- ja kirjallisuusluettelo 

6.1 Lähteet 
Kuusamon seurakunnan arkisto, Kuusamo    KsA 
 Hallinto- ja talousarkisto      II 
  Kiertokoulun päiväkirja 1919–1923   A:1 
  Kiertokoulun päiväkirja 1924–1938   A:2 
  Kiertokoulun päiväkirja 1939–1942   A:3 

Oppilasmatrikkeli 1889–1891    A:3 
  Kiertokoulujen oppilasluettelo 1907–1930  B:2 

Kirkonkokousten ja kirkkoneuvoston kokousten pöytäkirjat 1890–
1927         Ca-b:5 
Kirkonkokousten, kirkkoneuvoston kokousten ja kirkkovaltuuston 
pöytäkirjat 1927–1956      Ca-c:6 
Piispantarkastusten pöytäkirjat 1905–1971  Cd:2 

 
Oulun maakunta-arkisto, Oulu      OMA 
 Kuusamon seurakunnan arkisto     KsrkA 

Pitäjän- ja kirkonkokousten pöytäkirjat   II Ca:3–4 
  Piispantarkastusten pöytäkirjat –1896   II Cd:1 
  Tuomiokapitulin päätöksiä ja kirjeitä   II Ea:6 
 
 Oulun (Kuopion) hiippakunnan tuomiokapitulin arkisto OTA 

Luettelo avoimiin virkoihin hakijoista ja virkanimityksistä 
          Bd:2 
Kuusamon piispantarkastukastusten pöytäkirjat 1858–1979 
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Pöytäkirjat, päätökset ja erokirjat    Ca:41 
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