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1. Johdanto ja tutkimuksen rakenne  

 

”Eiköhän kansakoulumme isä - Uno Cygnaeus - kääntyisi haudassaan, jos hän tietäisi, 

mitä edellytyksiä hänen jälkeläisensä kouluhallituksessa katsoo riittävän 

kansakoululasten kasvattajaa valitessa.”
1
 

Näin lausuivat Nastolan pitäjän Seestaan ylemmän kansakoulun johtokunnan kolme 

jäsentä valtioneuvostolle lähettämässään kirjelmässä. Kyseessä oli entisen 

kansakoulunopettajan, Hulda Salmen yritys palata takaisin koulutyöhön istuttuaan vuosia 

kuritushuoneella tuomittuna valtionpetoksesta kansalaissodassa. Kyseisen kansakoulun 

johtokunnan tietyt jäsenet vastustivat tätä paluuta syvästi, sillä henkilöä, joka oli rikkonut 

Cygnaeuksen opettajan mallikansalaisuuden ideaalia vastaan, ei enää voitu hyväksyä 

kansakoulunopettajan arvokkaaseen työhön. 

 

Nykyään opettajia kutsutaan huumorimielessä kansankynttilöiksi, mutta 1800-luvun 

lopussa ja 1900-luvun alkupuolella kyse oli aidosta tavoitteesta: opettaja oli kuin kynttilä, 

joka tuo sivistyksen valon kansan keskuuteen. Hänen kuului olla mallikansalainen, joka 

toimii esimerkillisesti niin varsinaisessa koulutyössään kuin sen ulkopuolellakin, 

mallikelpoisena niin sisältä kuin ulkoa katsottuna.  

 

1600- luvulta aina 1800-luvulle oli kirkko vastuussa rahvaan sivistämisestä, kunnes 

valtiollinen kansakoulu rakentui sen rinnalle hakien arvovaltaa kirkkokurin sijaan 

opettajien koulutuksesta ja valtiollisesta lainsäädännöstä. Mitä enemmän kirkko ja papisto 

menettivät merkitystään, sitä korkeammalle nousivat kansakoulunopettajat kylän 

kulttuurielämän johdossa.
2
  Kuten pappien ja myöhemmin lukkarien siten myös 

kansakoulunopettajien tehtävä ei ollut pelkästään tietojen ja taitojen, vaan myös 

oikeanlaisen elämäntavan levittäminen. Kunnon kansakouluopettaja osallistui pitäjän 

kaikkeen keskeiseen toimintaan. Monet suorittivat kansakoulutyönsä ohessa pitkän uran 

kunnallisissa, seurakunnallisissa, aatteellisissa ja taloudellisissa tehtävissä.
3
  

 

Vaikka kaikenlainen vapaaehtoistoiminta oli suorastaan velvollisuus, politiikan 

harrastamista pidettiin opettajalle sopimattomana. Opettaja oli sentään kunnan virkamies, 

                                                 
1
 Opettaja lehti 8.8.1924 

2
 Kivinen ja Rinne 1994, 80–81, 86. 

3
 Halila 1949, 296–297. 
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jonka tärkein tehtävä oli kasvattaa vallassa oleville kuuliaisia kansalaisia. Tällaisessa 

ilmapiirissä oman poliittisen suuntautumisen ja mielipiteiden kuuluttaminen ei käynyt 

päinsä, varsinkin jos nuo mielipiteet olivat valtavirrasta poikkeavia.
4
 

 

Kansakouluopettajat eivät niin maaseudulla kuin kaupungissakaan kuuluneet mihinkään 

valmiiseen sosiaaliseen kerrostumaan. Huolimatta siitä, että monet naisopettajat olivat 

säätyläiskodeista lähtöisin, joutuivat opettajat säätyjaon ulkopuolelle. Opettajat olivat 

taloudellisesti aivan liian huonossa asemassa kuuluakseen nousevaan porvaristoon 

kaupungeissa tai tilallisiin tai talonpoikiin maaseudulla. Opettajien palkka oli tahallisesti 

jätetty pieneksi, sillä ajateltiin, että vaikka sivistyksen puolesta opettaja oli kansan 

yläpuolella, niin taloudellisesti hän olisi osa kansaa. Maaseudulla opettajilla ei aluksi ollut 

äänioikeuttakaan. Koulutuksensa ja virkamiesroolinsa puolesta kansakoulunopettajat 

lähentelivät oppisäätyä, johon papit ja ylempi opettajisto kuuluivat, mutta kyseisen säädyn 

edustajat eivät hyväksyneet usein suoraan kansan parista tulleita opettajia.
5
 Tämän vuoksi 

olisi voinut ajatella, että kansalaissodan
6
 jakaessa suomalaiset kansakoulunopettajisto 

asettuisi punaisten puolelle. Näin ei kuitenkaan käynyt. 

 

Monet opettajat tosin kannattivat sosialistisia aatteita ja näkivät niissä mahdollisuuden 

tehdä yhteiskunnasta paremman paikan. Tilanne oli silti ristiriitainen, sillä etenkin 

työväenliikkeen uskonnonvastaisuus ja luokkaviha vierottivat hartaita ja kuuliaisia 

mallikansalaisia sosialismista. Vaikeuksia tuotti myös isänmaa-käsite. Sosialistien 

kansainvälinen ajatus kaikki rajat ylittävästä luokkataistelusta soti kansakoulunopettajien 

maailmankuvaa vastaan, jossa suomalaisuus ja isänmaallisuus olivat sama ”yksi, pyhä 

asia”. Suomen kansakouluopettajisto olikin lähinnä porvarillista. Nekin opettajista, jotka 

olivat työväentaustaisia, kannattivat usein oikeistoa, sillä opettajien aatteellinen 

suuntautuminen tuli kodin lisäksi koulutuksesta. Opettajaseminaariin pyrkijöiden 

nuhteettomuus tarkistettiin ja koulutuksessa keskityttiin kansallisiin arvoihin ja ihanteisiin. 

Lisäksi opettajuus oli auttanut joitakin kansakoulunopettajista yhteiskunnallisessa nousussa 

                                                 
4
 Halila 1949, 296–297. 

5
 Kivinen ja Rinne 199, 85- 86; Raivola 1991, 111, Rantala 2010, 120. 

6
 Tässä tutkielmassa käytetään Suomen sisällissodasta termiä kansalaissota, sillä se on tutkimuksissa melko 

neutraali ja yleisesti käytetty nimitys. Peltonen 1996, 14. 
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siirtäen köyhistä oloista lähteneet keskiluokkaan.
7
 Kansakoulusta tulikin erityisesti 

maaseudulla työväenliikkeen ideologinen kilpailija.
8
 

 

Silti oli sellaisiakin opettajia kuten Hulda Salmi, jotka toimivat kansalaissodassa punaisten 

puolella tai suhtautuivat heihin myötämielisesti. Sodan jälkeen monet heistä joutuivat 

vastuuseen toiminnastaan. Kaikkiaan 92 opettajaa eli noin 1.5 prosenttia koko 

opettajistosta joutui syytöksen kohteeksi
9
. Seitsemän teloitettiin ja yksi murhattiin sodan 

jälkiselvittelyissä. Monet menettivät työpaikkansa tai heitä painostettiin eroamaan. 

Mielenkiintoista on, että kuudestatoista valtiorikosoikeudessa tuomitusta opettajasta vain 

kolme ei enää jatkanut uraansa opettajana.
10

  

 

Hulda Salmi oli juuri tällainen syytetty, tuomittu ja lopulta töihin palannut 

kansakoulunopettaja. Salmi oli jo ennen sotaa aiheuttanut polemiikkia, sillä hän oli ollut 

aktiivinen työväenliikkeen kannattaja ja raittiuspuhuja jo nuoruudestaan lähtien. Hän 

osallistui työväenyhdistysten toimintaan ja hakeutui sosialidemokraattien listoilta 

kansanedustajaksi
11

. Lisäksi Salmi oli mukana perustamassa sosialidemokraatista 

opettajaliittoa, jonka puheenjohtajana hän myös toimi. Ei ollut siis mikään ihme, että Salmi 

valittiin myös Suomen kouluneuvostoon, joka oli ottanut kouluhallituksen tehtävät 

helmikuussa 1918.  

 

Salmi osallistui innokkaasti kouluneuvoston toimintaan, jonka tavoitteena oli koko 

koululaitoksen uudistaminen. Neuvosto ehti toimia vain noin kaksi ja puoli kuukautta, eikä 

saanut tänä aikana juuri mitään aikaiseksi. Vaikka joillakin Etelä-Suomen paikkakunnilla 

ryhdyttiin muuttamaan kansakoululaitosta, opettajat päätyivät lähinnä lakkoilemaan tai 

siirtyivät pois paikkakunnalta.
12

 Lisäksi kouluneuvostossa oli liian vähän henkilökuntaa, 

että aikaa olisi kunnolla riittänyt muuhunkin kuin käytännön asioiden hoitamiseen.
13

 

 

                                                 
7
 Rantala 2010, 123–124; Halila 1949, 42–43, 295. 

8
 Alestalo 1977, 100. 

9
 On todennäköistä, että heitä oli enemmänkin, mutta vain tämän verran tuli kouluviranomaisten ja 

valtiorikosoikeuden tietoon. Rantala 2002, 17–18. 
10

 Rantala 2002, 17–21. 
11

 Salmi liittyi Kerimäen Silvolan työväenyhfistykseen vuonna 1906, siirtyi Möysän yhdistykseen 1907 ja 

Hallan työväenyhdistykseen 1915. Hänet valittiin eduskuntaan Hämeen eteläisestä vaalipiiristä kolmesti ja 

hän oli eduskunnassa yhteensä kahdeksan vuotta. 
12

 Halila 1949, 384-385. 
13

 Rantala 2002, 37. 
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Kansalaissodan päättyessä punaisten tappioon Salmi tuotiin valtiorikosoikeuden eteen 

tekemään tiliä toiminnastaan sodan aikana. Salmea syytettiin kapinan valmistelusta sekä 

kouluneuvoston ja työväen pääneuvoston jäsenyyksistä. Raskauttavina pidettiin myös 

Salmen Työmieheen kirjoittamia artikkeleita. Puolustautumisestaan huolimatta Salmi 

tuomittiin kuudeksi vuodeksi kuritushuoneelle avunannosta valtio- ja maanpetokseen. 

Lisäksi Salmi menetti opettajanvirkansa. Salmi valitti tuomiosta valtiorikosylioikeudelle. 

Valitus vain nosti kuritushuonerangaistusta kuudesta vuodesta kahdeksaan. Tosin tuomion 

nimike keveni pelkkään valtiopetokseen.
14

 

 

Hulda Salmen nimi lisättiin kouluhallituksen Mustaan kirjaan yhdessä viidentoista muun 

kapinasta tuomitun opettajan nimen kanssa. Kirjassa todettiin yksinkertaisesti, että Salmi 

oli kansakoulunopettajatar, jonka ”valtiorikosoikeus on tuominnut valtiopetoksesta ja 

sellaiseen yllyttämisestä 8v. kuristushuoneeseen ja virasta erotettavaksi.”
15

 Musta kirja oli 

yksi kouluhallituksen yrityksistä ylläpitää mallikansalaisuutta opettajien keskuudessa. 

Siihen kerättiin kansakoulunopettajien rikkomuksia ja rankaisuja, joskin vain pieni osa 

kaikista varoituksia saaneista tai erotetuista opettajista merkittiin kirjaan. Tämän vuoksi 

voi ajatella, että Mustasta kirjasta löytyivät juuri ne, jotka olivat kaikista 

epäonnistuneimpia mallikansalaisuuden ideaalin tavoittelijoita ja joita erityisesti kannatti 

varoa tulevaisuudessa. Käytännössä kapinaan osallistuneiksi nimetyt opettajat eivät 

rikosten laadun osalta tai rangaistuksiltaan eronneet muista lähes sadasta syytetystä. 
16

  

 

Tässä vaiheessa näytti vielä epäuskottavalta, että Salmi voisi enää koskaan palata 

opettajaksi. Tosin niin kävi, sillä vuoden 1921 armahduspolitiikka muutti Salmen tilanteen. 

Rantalan tulkinnan mukaan niin Salmen kuten muidenkin valtiorikosoikeudessa 

tuomittujen opettajien paluu kouluelämään johtui kouluhallituksen harjoittamasta 

eheyttämispolitiikasta. Hajonnut kansa oli saatava jälleen yhteen, eikä parempaa 

esimerkkiä onnistuneesta integroitumisesta voinut löytää kuin katumustyönsä suorittanut 

kansakoulunopettaja, joka oli luopunut vanhasta kumouksellisuudestaan. Toisaalta myös 

                                                 
14

 Kuulustelupöytäkirja 18.9.1918; Valtiorikosoikeuden päätös 12.10.1918, VROY 25101, KA; Jäljennös 

opettajatar Hulda Salmea koskevasta valtiorikosylioikeuden päätöksestä, Kansanopetusosasto KD 17/472 

1919, Kha, KA. 
15

 Luettelo kansakoulunopettajien varoituksista ja rangaistuksista 1902–1939. KA. 
16

 Rantala 2000, 149–150. 
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kunnanhallinnon demokratisoituminen sekä sosialidemokraattien nousu koulujen 

johtokunnissa ja kunnanvaltuustoissa
 
auttoivat entisiä kapinallisia.

17
  

 

Paikallistaso oli yleensä valtiotasoa ankarampi. Voittanut osapuoli ei katsonut vain sivusta 

iloiten, miten Salmen kaltaiset punaiset palasivat takaisin opettajiksi. Myös hävinneet 

saattoivat karsastaa ”takinkääntäjiä”. Kysymykseksi jää myös, miten entinen puolueaktiivi 

vastaanotti uuden paikkansa yhteiskunnassa. Jos opettaja halusi työskennellä rauhassa, 

hänen kannatti pysyä hiljaisena vasemmistolaisuudestaan. Niinpä avoimesti 

sosialidemokraatteja opettajia oli 1920–1930-luvuilla vähän. Rantala onkin epäillyt, ettei 

Salmi ristiriitojen pelossa ryhtynyt uudelleen politiikkaan mukaan.
18

 Tämä vaatii kuitenkin 

vielä tarkempaa selvitystä. Tämän tutkielman tarkoitus onkin yhden esimerkin eli Hulda 

Salmen tapauksen avulla valottaa kapinasta tuomitun opettajan paluuta takaisin 

mallikansalaisen tehtäviinsä, kansakoulunopettajaksi.  

  

Löysin aiheen graduohjaajani Jukka Rantalan antaman vihjeen avulla. Hulda Salmi oli 

Rantalalle tuttu hänen oman Kansakoulun opettajat ja kapina – tutkimuksensa tiimoilta. 

Rantalasta tuntui, että Salmen tarinassa oli vielä teemoja, jotka vaativat selvittämistä, 

minkä vuoksi hän ohjasi minut aiheen pariin. Kiinnostuin heti Hulda Salmesta ja jäin sille 

tielle. Tutkielman teko vei minut uusiin kaupunkeihin ja tutustutti uusiin ihmisiin. Olen 

tuntenut itseni H. P. Lovecraftin Charles Dexter Wardiksi, joka salapoliisin lailla kylmissä 

pölyisissä arkistoissa yrittää löytää kirjoista notkuvista hyllyistä juuri sen ratkaisevan 

paperin, joka kertoisi edes jotakin kauan kuolleena olleen henkilön ajatuksista ja 

tekemisistä. Matka on ollut niin turhauttava kuin innostavakin. 

 

Tutkielma etenee siten, että esittelen ensin tutkimustehtävän. Jotta lukijalle selviäisi, mitkä 

tutkimukset ovat olleet tämän tutkielman kannalta tärkeimpiä, aloitan tutkimustehtävän 

käsittelyn aiheeseen liittyvästä aiemmasta tutkimuksesta. Tämän jälkeen kerron tarkemmin 

aiheen rajauksesta ja tutkimuskysymyksistä. Lopuksi esittelen tutkimusmenetelmän sekä 

tärkeimmät lähdeaineistoni. 

 

Itse tutkielma koostuu viidestä käsittelyluvusta sekä pohdinnasta. Aloitan 

mallikansalaisuuden käsitteen avaamisella, jonka jälkeen paneudun Hulda Salmen työhön 

                                                 
17

 Rantala 2002, 60, 173. 
18

 Rantala 2002, 173–174. 
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kansakoulunopettajana ja yhteiskunnallisena vaikuttajana ennen kansalaissotaa. 

Seuraavaksi selvitän Salmen tuomion perusteita. Tämän tutkielman kannalta tärkeimmät 

luvut ovat viimeiset kaksi lukua, jotka käsittelevät Salmen yritystä palata armahduksen 

jälkeen entiseen elämäänsä kansakoulunopettajana ja poliitikkona. Lopuksi pohdin 

saamiani tuloksia. 

 

2. Tutkimustehtävä 

 

Tässä kappaleessa esittelen ensin tutkielmani kannalta tärkeimmät aiheeseen liittyvät 

aiemmat tutkimukset. Seuraavaksi tartun itse tutkielmaan kertomalla 

tutkimuskysymyksistäni sekä aiheen tarkemmasta rajauksesta. Viimeiseksi selvennän 

lukijalle käyttämääni tutkimusmenetelmää sekä esittelen tutkielman tärkeimmät 

lähdeaineistot. 

 

2.1 Aikaisemmat tutkimukset 

 

Hulda Salmea on tutkittu aiemminkin. Jukka Rantala selvitti tutkimuksessaan 

Kansakoulunopettajat ja kapina punakapinasta syytettyjen opettajien kohtaloita ja käytti 

Salmea yhtenä esimerkkinä. Rantalan katsaus Salmesta on hyvin kattava, sillä siinä 

käydään läpi Salmen vaiheet aina opinnoista viimeiseen työpaikkaan asti. Tässä 

tutkielmassa tarkoitukseni on ollut käydä läpi Rantalan tutkima materiaali sekä etsiä lisää 

aineistoa, jonka avulla voisin syventää ja laajentaa tietoa Hulda Salmen vaiheista. 

 

Sanna Suotula käsittelee Salmea pro gradu –tutkielmassaan Sosialidemokraattisen 

opettajaliiton jäsenistä kansalaissodassa ja sodan jälkiselvittelyissä. Suotula selvittää 

tutkielmassaan toteuttivatko Sosialidemokraattisen opettajaliiton perustavassa 

pöytäkirjassa mainitut 30 henkilöä mallikansalaisuuden ihannetta opettajatoimessaan sekä 

kuinka paikallisyhteisön ja valtion vaatimukset mallikansalaisuudelle erosivat toisistaan.
 19

 

 

Kansakoulunopettajia ja heidän mallikansalaisuuttaan on tutkittu paljon. Hannu Simola ja 

Risto Rinne ovat molemmat tahoillaan tutkineet makrotason näkökulmasta suomalaista 

kansanopettajaa ja häneltä vaadittua mallikansalaisuutta.  Rinne on tarkastellut 

                                                 
19

 Suotula 2008. 
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opettajavalikoinnin mekanismeja, jotka paljastavat, mitä julkinen taso vaati tulevilta 

kansakoulunopettajilta. Simola sen sijaan on tutkinut valtiollista kouludiskurssia aina 

1860-luvulta 1990-luvulle ja selvittänyt tätä kautta, mitä vaatimuksia opettajille on 

annettu
20

.   

 

Makrotasoon keskittyvien tutkimusten lisäksi opettajien mallikansalaisuutta on tutkittu 

paljon mikrotason näkökulmasta. Tälle tutkielmalle tärkeimpiä ovat olleet Jukka Rantalan 

lukuisat aiheeseen keskittyneet teokset. Laajentaessaan mallikansalaisuuden käsitteen 

ymmärrystä, on Rantala usein käyttänyt menetelmänä mikrohistoriasta tuttua 

poikeuksellisten tyypillisten tutkimista. Tutkimalla niitä opettajia, jotka olivat jollakin 

tavoin poikkeuksellisia, on Rantala saanut arvokasta tietoa siitä, mitä mallikansalaisilta 

todellisuudessa oletettiin paikallistasolla.
21

 

 

Opettajien mallikansalaisuus varsinkin mikrohistoriallisesta näkökulmasta on ollut suosittu 

aihe kasvatushistoriallisissa pro gradu – tutkielmissa. Edellä mainittu Suotulan tutkielma 

on yksi monista. Samankaltaisia tutkielmia ovat myös Riitta Pyykön pro gradu -tutkielma 

kurittomasta kansankynttilästä Eino Iisak Niemelästä sekä Päivi Kerkon pro gradu – 

tutkielma missiksi halunneesta seminaarilaisesta
22

. Tutkielmani tavoin niissä molemmissa 

on yhtä poikkeuksellista henkilöä tutkimalla haluttu saada selville jotain uutta tai syventää 

jo tiedettyä kansakouluopettajien mallikansalaisuudesta. 

 

2.2 Tutkimusongelmat ja aiheen rajaus  

 

Koululaitos oli työväenliikkeen ohella varsinkin maaseudulla tärkein lähde uudelle ja 

systemaattiselle maailmankuvalle. Valtaapitävät alkoivat pian kansalaissodan päätyttyä 

huolestua punaisten lapsista eli heidän näkökulmastaan mahdollisesta uudesta 

kapinallispolvesta. Kansakoulu oli oiva apu valkoisten aatteiden levittämiseen. Erityisesti 

sen jälkeen kun vuoden 1921 oppivelvollisuuslaki oli tuonut kaikki lapset osaksi yhtenäistä 

kasvatusjärjestelmää, saattoi kansakoulu todella nauttia paikastaan työväenliikkeen 

                                                 
20

 Simola 1995, 1997. 
21

 Rantala1997, 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2010, 2011. 
22

 Pyykkö 2008; Kerko 2001. 
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ideologisena kilpailijana. Kansakoulunopettajat olivat luonnollisesti tässä tehtävässä 

avainasemassa.
23

  

 

Opettajat olivat pääasiallisesti valkoisten puolella toimineita ja valkoisilla arvoilla 

varustettuja. 1920-luvun armahduspolitiikka toi kuitenkin rikosoikeudessa tuomitutkin 

takaisin töihin. Kansalaissodan jälkeen jo pelkästään punaleskiä oli pidetty kelvottomina 

kasvattajina. Sosiaalihallituksella oli vuonna 1919 ollut jopa käynnissä hanke, jonka 

tavoitteena oli ollut taivuttaa punalesket luovuttamaan lapsensa sijaiskoteihin nauttimaan 

”parempaa kasvatusta”. Hanke toisin kariutui, mutta ennakkoluulot jäivät.
 24

  Miten kävisi 

sitten kansakoulunopettajan, jonka olisi pitänyt olla enemmän kuin tavallinen henkilö - 

sivistyksen valo - mutta joka päinvastoin oli pahoin ryvettänyt oman 

mallikansalaisuutensa? 

 

Työväestö puolestaan suhtautui kouluun ja sen opettajiin kielteisesti. Osapuolten 

arvomaailmat eivät kohdanneet, oppikirjoissa käsiteltiin sotaa vain valkoisten 

näkökulmasta ja vain harvat opettajat suhtautuivat myötämielisesti työläisiin ja heidän 

lapsiinsa.
25

 Käytännössä nekin kansakoulunopettajat, jotka olisivat olleet suopeita heitä 

kohtaan, joutuivat varmasti pitämään matalaa profiilia punaisuudestaan voidakseen pitää 

työpaikkansa. Kiinnostavaa on, mitä punaiset ajattelivat tällaisista opettajista. 

 

Tässä tutkielmassa näitä teemoja selvitetään yhden henkilön, kansakoulunopettaja ja 

kansanedustaja Hulda Salmen, kautta. Aiheeseen paneutuminen yhden henkilön kautta on 

arvokasta, sillä pelkkä makrotason tarkastelu kertoo vain sen, mitä on tavoiteltu, mutta 

jättää pimentoon sen, mitä paikallisyhteisö on todellisuudessa sietänyt ja vaatinut 

opettajilta. Salmen elämä on otollinen tutkimuskohde, sillä se on täynnä ristiriitoja ja 

konflikteja, jotka paljastavat juuri näitä näkymättömäksi jääneitä jännitteitä opettajien ja 

yhteisön välillä.  

 

Vaikka vaatimukset opettajan ammatillisesta kutsumuksesta sekä ulkoisesta ja sisäisestä 

mallikansalaisuudesta ovat sittemmin aikojen saatossa muuttuneet vaatimukseen oikeasta 

                                                 
23

 Peltonen 1996, 231-232. 
24

 Peltonen 1996, 232. 
25

 Peltonen 1996, 234–237. 
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asenteesta, auttaa menneiden tutkiminen myös nykyisyyden ymmärtämistä
26

. Loppujen 

lopuksi vaatimus opettajan mallikansalaisuudesta ei ehkä ole muuttunut niin paljon kuin 

voisi luulla. Päinvastoin aihe on yllättävän ajankohtainen. Tämä tulee esille edelleen kuten 

Salmenkin aikaan, kun seuraa, miten paikallistaso reagoi, kun opettaja rikkoo heidän 

määrittämäänsä mallikansalaisuuden ideaalia vastaan. Esimerkiksi kun vuonna 2006 kävi 

ilmi, että yksi tosi tv -ohjelma Big Brotherin kilpailijoista olikin luokanopettaja, alkoi hurja 

mediamylläkkä. Internetin keskustelupalstoilla käytiin tiukkaa pohdintaa siitä, voiko 

tällainen henkilö enää toimia opettajana. 

 

”Ei kai oikeesti tuollainen ihminen voi toimia kansankynttilänä??? --- Ei tule 

KOSKAAN opettamaan minun lapsiani.” 

 

”Opettaja on kuitenkin yksi lapsen elämän tärkeimmistä ihmisistä ja esikuvista. En 

haluaisi että lapseni opettaja olisi sorellan kaltainen. Vaikka työnsä hoitaisikin 

kunnolla, en haluaisi että tällainen ihminen on silti lastani lähellä, nyt kun TIETÄÄ 

millainen hän on oikeasti.” 

 

”Eilen seurasin keskustelua ja yritin yhdelle naiselle kertoa että todellakin jos olet 

opettaja niin silloin et voi käyttäytyä ihan miten sattuu. Tää oli sitä mieltä että voi 

siviilissä olla miten vaan. Eikös se ole niin että niin opettajien tulee olla esimerkkinä 

meille??”
27

 

 

Jos vielä vuonna 2006 suhtauduttiin näin voimakkaasti henkilöön, jonka koettiin rikkoneen 

opettajuuden ihanteita vastaan, on kiehtovaa lähteä selvittämään, miten Hulda Salmeen 

suhtauduttiin 1900- luvun ensimmäisellä puoliskolla. Tutkimuskysymykseni ovat 

tarkemmin seuraavat: 

 

1. Miten paikallisyhteisö suhtautui Hulda Salmeen? Hyväksyikö valkoinen puoli entisen 

punaisen? Pitikö punainen puoli häntä takinkääntäjänä? 

 

                                                 
26

 Simola 1995, 251–252. 

27
 Soriella 29.9.2006; nimetön, 29.9.2006; Just minä vaan, 29.9.2006. Otteita sivuston Suomi24 Sorella 

OPETTAJA??? –viestiketjusta. http://keskustelu.suomi24.fi/node/3467209 

 

http://keskustelu.suomi24.fi/node/3467209
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2. Miten mahdollinen vastustus vaikutti Hulda Salmen toimintaan? Mitä hänen uralleen 

poliitikkona kävi?  

 

Löytämällä näihin kysymyksiin vastaukset saa esiin myös sen, mitä Hulda Salmen tapaus 

kertoo kyseisen ajan kansakouluopettajan mallikansalaisuudesta. Näin ymmärryksemme 

käsitteestä syventyy jälleen. 

 

Tämä tutkielma ei ole elämänkertatutkimus, joten vaikka käsittelenkin jonkin verran Hulda 

Salmen varhaisvuosia, niin pääpaino on kuitenkin hänen työurassaan 

kansakoulunopettajana sekä vaikuttajana sen mukaan, miten se on tutkimuskysymysten 

kannalta tarkoituksenmukaista. Tällöin todellinen aikarajaus sijoittuu karkeasti 1900-luvun 

alusta 1940-luvulle aina opiskeluajoista eläkkeelle pääsyyn asti. Vaikka tutkielman 

pääkiinnostuskohde sijoittuukin aikaan kansalaissodan jälkeen, myös aika ennen sotaa on 

mukana. Tämä aikarajaus Salmen elämän käsittelyssä on mielestäni tarkoituksenmukaista 

ja suorastaan pakollista, jotta Salmen myöhempiä vaiheita ja vaikeuksia voidaan 

ymmärtää.  

 

2.3 Tutkimusmenetelmä ja tärkeimmät lähdeaineistot 

 

Perinteisesti historian tutkimuksessa ollaan oltu kiinnostuneita suurista linjoista, kuten 

politiikasta, valtiosta ja sodasta. Näitä katsellaan ylhäältä päin ”suurten” miesten 

näkökulmasta yrittäen luoda objektiivista kuvaa siitä, miten asiat ovat todella menneet, 

mikä on totuus. Miksi sitten kukaan tutkisi Hulda Salmea? Kansanedustajan työstään 

huolimatta hän ei ollut mikään erityinen vaikuttaja Suomen historiassa. Hän ei ole 

kansakoulunopettajan perusmalli, jota tutkimalla voitaisiin vetää johtopäätöksiä 

kansakoulunopettajista yleisesti. Silti voidaan väittää, että hänen elämänsä tutkiminen on 

arvokasta. Tarvitsemme vain uuden näkökulman. 

 

Niin sanotussa uusissa historioissa, jotka nousivat 1970- ja 1980-luvuilla vastareaktiona 

perinteiselle historiantutkimukselle, on kiinnostuttu lähestulkoon kaikesta ihmisten 

toiminnasta. Esimerkiksi mikrohistoria, naistutkimus ja marginaalihistoria eivät enää olleet 

kiinnostuneita vain merkkitapahtumista ja -henkilöistä. Uudeksi näkökulmaksi tuli katsoa 

historiaa alhaalta käsin eli tavallisten tai marginaalisten yksilöiden ja ryhmien kautta. 
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Objektiivisuuden tavoittelua pidettiin epärealistisena, sillä tutkija katsoo menneisyyttä aina 

tietystä näkökulmasta oman kulttuurinsa ja ajatustapansa vankina.
28

  

 

Mikrohistoriallisen suuntauksen kuuluisimpia edustajia lienevät Emmanuel Le Roy 

Ladurie, Carlo Ginzburg sekä Natalie Zemon Davis. Mikrohistoria keskittyy nimensä 

mukaisesti pieniin asioihin. Metodina on pienentää tarkastelumittakaavaa tavoitteena 

paljastaa ilmiöitä, joita ei ole ennen havaittu ja joita pelkkä makrotason tarkastelu ei olisi 

koskaan voinut tuoda esille.
29

 Tutkijan tehtävä on olla salapoliisi, joka aineistoista 

löytyvien johtolankojen avulla yrittää päästä selville menneisyydestä.
30

 Esimerkiksi Le 

Roy Ladurien tutkimuksessa Montaillou, ranskalainen kylä 1294-1324,  Le Roy Ladurie 

keksi käyttää 1300-luvulla työskennelleen inkvisiittorin muistiinpanoja 

selvittääkseen,millaista kyläläisten elämä niin henkiseltä kuin materiaaliselta kannalta oli 

kyseisenä aikana ollut.
31

 Mikrohistoriaa on kritisoitu siitä, ettei sen avulla saatuja tuloksia 

voi kovin helposti yleistää makrotasolle. Kuitenkin vaikka mikrohistoriantutkimuskohde 

on pieni, niin tarkkaavainen tutkinta voi itse asiassa paljastaa jotain uutta sekä syventää ja 

monipuolistaa kuvaa suuremmista kokonaisuuksista.
32

 

 

Uudessa mikrohistoriassa on kiinnostuttu erityisesti ”poikkeuksellisen tyypillisyydestä” 

Tutkitaan esimerkiksi poikkeuksellisia henkilöitä tai tapahtumia. Ajatus on siinä, että 

poikkeavista tapahtumista löytyy yleensä enemmän lähteitä ja niitä tutkimalla saadaan 

selville myös, mikä on tyypillistä.
33

  Esimerkiksi Carlo Ginzburgin inkvisition 

pöytäkirjoihin perustuvassa tutkimuksessa Juusto ja madot on poikkeuksellisella 

maailmankuvalla varustettu mylläri, jonka aivoituksia selvittämällä saadaan myös raotettua 

hieman sitä, millaista on ollut se paikallinen kansanusko, joka kyseisenä aikana on 

vallinnut.
34

 

 

Myös Hulda Salmi on tällainen poikkeuksellinen tyypillinen. Hän oli poikkeus muiden 

kansakoulunopettajien joukossa, sillä hän oli mallikansalaisuutensa kapinassa ryvettänyt, 

valtiorikosoikeudessa tuomittu ja myöhemmin opettajaksi palannut. Etsimällä johtolankoja 

                                                 
28

 Burke 1991, 3-6. 
29

 Levi  1991, 97, 99-100. 
30

 Ginzburg 1996, 74-75. 
31

 Le Roy Ladurie 2003. 
32

 Peltonen 1999, 38. 
33

 Peltonen 1999, 54-55, 62-63. 
34

 Ginzburg 1976/2007. 
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siitä, miten häneen paikallistasolla suhtauduttiin, voi ehkä saada selville mitä opettajilta 

odotettiin kansalaissodan jälkeen ja miten heitä yritettiin kontrolloida. 

 

Poikkeuksellisen tyypillisyyden käsite ei ole vieras kansakoulunopettajien 

mallikansalaisuuden tutkimuksessa. Erityisesti Rantala on harjoittanut kyseistä metodia 

omissa tutkimuksissaan.
35

 Hänen mukaansa esimerkiksi Simolan ja Rinteen toteuttama 

makrotason tarkastelu ei yksin riitä, sillä sen avulla päästään käsiksi vain siihen, miten piti 

olla, eikä siihen, miten asiat olivat. Jotta mallikansalaisuutta voitaisiin käsitellä kattavasti, 

täytyisi jo tehtyyn tutkimukseen yhdistää myös muistelututkimusta ja 

elämäkertatutkimusta. Lisäksi erityisen hedelmällisenä Rantala pitää juuri 

poikkeuksellisten tyypillisten opettajien tutkimista, sillä heitä tarkastelemalla saadaan 

selville, millaista käytöstä ei opettajalta sulatettu, mitä heiltä odotettiin ja miten heitä 

kontrolloitiin. Näin on mahdollista tavoittaa mallikansalaisuuden determinantit eli 

hyväksytyn toiminnan rajat.
36

  

 

Myös monissa Helsingin yliopiston pro gradu – tutkielmissa on hyödynnetty 

poikkeuksellisia tyypillisiä yksilöitä. Esimerkiksi Riitta Pyykkö selvitti monin tavoin 

mallikansalaisuutta rikkoneen opettajan Eino Isak Niemelän avulla kouluhallituksen 

opettajien valvontajärjestelmän toimivuutta. Samoin Päivi Kerko tutki opettajaseminaarien 

mallikansalaisuuden valvontaa missiksi pyrkineen seminaarilaisen näkökulmasta.
37

 

 

Muistoja kansakoulunopettajista on jäänyt arkistojen hyllyille, mutta henkilöistä, jotka 

eivät alistuneet mallikansalaisen tittelin alle, on löydettävissä paljon tietoa sille, joka osaa 

etsiä.  Selvittäessäni Hulda Salmen työuran vaiheita päälähteinäni ovat olleet Salmen 

työpaikkojen johtokuntien pöytäkirjat ja kirjeenvaihto sekä kansakoulutarkastajien 

tarkastuskertomukset, kirje- ja anomusdiaarit. Samoin päälähteenä voidaan pitää 

käyttämiäni sanomalehtiä - Lahti, Raivaaja, Opettaja- lehti, Suomen Sosialidemokraatti, 

Työmies ja Etelä-Suomen Sanomat - jotka julkaisivat Salmen ympärillä pyörineeseen 

kohuun liittyen uutisia, syytöksiä ja puolustuksia varsin ahkerasti. 

 

                                                 
35

 Katso esimerkiksi Rantala 2004, 2002, 1997 
36

 Rantala 2004, 41; 2003, 252, 260. 
37

 Pyykkö 2008; Kerko 2001. 
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Kansakoulutarkastajien tarkastuskertomukset ovat kansakoulutarkastajien kirjoittamia 

pöytäkirjoja niistä kouluista, joita he ovat käyneet tarkastamassa.. Pöytäkirjat ovat 

keskenään samankaltaisia, sillä ne ovat kaikki samaa lomakemallia. Tarkastaja kirjasi 

siihen koulun tiedot sekä arvioi opetuksen onnistumista, oppimista ja koulunpitoa. Koska 

nämä asiat olivat opettajan vastuulla, sai opettajakin niin osaamisestaan kuin persoonastaan 

usein tiukan arvioinnin. Lisäksi tarkastaja saattoi kirjoittaa omia huomioitaan opettajalle tai 

johtokunnalle. 

 

Kansanopetusosaston kirje- ja anomusdiaarit ovat luetteloita asiakirjoista, joita joko 

yksityiset tahot tai viranomaiset ja laitokset ovat lähettäneet kansanopetusosastolle. Minun 

oli mahdollista löytää laajoista luetteloista Hulda Salmea koskevat asiakirjat saatuani 

käsiini Opetushallituksen arkistosta kansakoulunopettajakortistosta Salmen ansioluettelon. 

Sen lisäksi, että ansioluettelosta saa selville Salmen työuran vaiheet, sinne on myös kirjattu 

numerokoodeilla viitteet niihin kirje- ja anomusdiaareihin, joista saisi selville tiedot 

palkankorotuksista, virkavapaista sekä Salmesta tehdyistä valituksista. Ikävä kyllä monet 

mainituista asiakirjoista on tuhottu, kadonneita tai muuten vain väärin sijoitettuja, joten 

niistä ei ole jäänyt jäljelle muuta kuin maininta luetteloon. Säilyneet, käyttööni saamat 

asiakirjat olivat erittäin hyödyllisiä tutkielman kannalta, sillä niistä sai paljon tietoa 

tapahtumista asiakirjan kirjoittajan näkökulmasta. 

 

Salmen tuomioon liittyvistä asioista olen saanut tietoa pääasiassa valtiorikosoikeuksien 

oikeudenkäyntiasiakirjojen avulla sekä tutkimalla Salmen kirjeenvaihtoa, joka löytyy 

Vapaussodan arkistosta kapinaan osanottaneiden biograpica-kokoelmasta.. 

Valtiorikosoikeuden ja valtiorikosylioikeuden aktit antavat paljon tietoa Salmen tuomioon 

liittyneistä seikoista sekä elämänvaiheista, kuten työväenyhdistystoiminnasta, jotka eivät 

liittyneet opettajuuteen. Niissä niin Salmen syyttäjät, puolustajat kuin Salmi itsekin saavat 

äänensä kuuluviin. Akteja lukiessa on hyvin olennaista ottaa huomioon tilanne ja motiivit. 

Salmi on yrittänyt saada itsensä ja tekemisensä näyttämään mahdollisimman hyvältä, 

Salmen vastustajat taas ovat halunneet saattaa hänet mahdollisimman huonoon valoon. 

Lausunnot voivat siten olla monilta osin valheellisia tai kertoa vain osan totuudesta. 

 

Vapauduttuaan kuritushuoneelta Salmi yritti palata takaisin töihin ja politiikkaan. Näistä 

vaiheista löytyy tietoja sellaisista pöytäkirjoista kuten Nastolan kunnallisvaltuuston 

pöytäkirjat Nastolan kunnan arkistossa sekä Lahden sosialidemokraattien 
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kunnallisjärjestön pöytäkirjat ja Möysän työväenyhdistyksen pöytäkirjat Työväen 

arkistossa.  

 

Paluuta työelämään vaikeutti varmasti myös se seikka, että Salmen nimi ja tiedot kirjattiin 

kouluhallituksen Mustaan kirjaan. Musta kirja on vuonna 1902 Kouluhallituksen aloittama 

luettelo kansakoulunopettajien saamista rangaistuksista ja varoituksista.  Tarkoituksena oli 

pitää huolta siitä, että tiedot vakaviin rikkeisiin syyllistyneistä opettajista pysyisivät 

tiedossa heidän vaihtaessaan työpaikkaa. Kirjassa ei ole mitään tietoa, mitä ei saisi 

muualta. Siinä on vain luettelomaisesti todettu opettajan nimi, virkapaikka sekä mihin 

opettaja on syyllistynyt. Käytännössä kirjan täyttökin oli hyvin sattumanvaraista.
38

 

 

Minulla oli myös ilo tutustua Hulda Salmen sukulaisiin, jotka olivat itsekin olleet 

kiinnostuneita Salmen vaiheista. He auttoivat minua monin tavoin esimerkiksi ohjaamalla 

sellaisten arkistolähteiden pariin, joita en ollut vielä löytänyt, kertomalla asioita, joita ei 

arkistoista löydy, lahjoittamalla valokuvia sekä kyyditsemällä minua paikoissa, joissa 

Hulda Salmi oli elänyt ja työskennellyt. Kiitän lämpimästi Marja-Leena Pellikkaa ja 

Helena Virolaista kaikesta heidän avustaan. 

 

Jokaisella lähteellä on oma näkökulmansa ja tavoitteensa, jotka tutkijan täytyy aina ottaa 

huomioon tutkimusta tehdessään. Keräämässäni aineistossa on valtavia aukkoja. 

Esimerkiksi, kuten edellä mainitsin, selatessani tarkastajien anomus- ja kirjediaareita 

vastaani tuli muutama sellainen merkintä anomuksesta tai kirjeestä, joita ei kuitenkaan 

ollut enää Kansallisarkistolla tallessa. Vaikka näitä ei otettaisi lukuun, on hyvin uskottavaa, 

että suurista etsinnöistäni huolimatta minulta on jäänyt löytämättä paljon mahdollisesti 

olennaisiakin lähteitä. Puhumattakaan siitä kaikesta tiedosta, joista ei ole välttämättä edes 

jäänyt kirjoitettua materiaalia. Niiden lähteiden avulla, jotka minun oli mahdollista kerätä, 

saa jo vahvan käsityksen, sillä kukin lähde piirsi yhä selkeämmäksi kuvaa Hulda Salmesta 

ja hänen vaiheistaan. 

 

 

 

 

                                                 
38

 Rantala 2000, 148-149 
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3. Opettaja mallikansalaisena 

 

Tässä kappaleessa avaan kansakoulunopettajan mallikansalaisuuden käsitettä. Aluksi 

esittelen lyhyesti niitä vaiheita, joiden myötä mallikansalaisuutta alettiin vaatia opettajilta. 

Sen jälkeen selitän, mitä mallikansalaisuudella tarkoitettiin julkisesta näkökulmasta. 

Lopuksi kuvailen sitä, miten tulevia kansakoulunopettajia koulutettiin mallikansalaisuuteen 

ja miten heidän mallikansalaisuuttaan valvottiin. 

 

Kohti mallikansalaisuuden vaatimusta 

 

Suomen sivistyneistö innostui 1800-luvulla muuttuneiden olojen
39

 myötä 

kansanvalistustoiminnasta, jonka tarkoituksena oli kasvattaa kansa sivistyneistön 

ihanteiden mukaisesti ja tietenkin myös sen ehdoilla.  Kansan silmissä valitustyö edusti 

sem sijaan perusteetonta sijoitusta, joka nostaisi kunnallista verotaakkaa ja aiheuttaisi vielä 

suurta aineellista haittaa, kun lapset pantaisiin kouluun peltotyön sijaan. Maaseudulla 

sivistys nähtiinkin herruutena, jota ei tarvittaisi.
40

  

 

Myös opettajantyön arvostus oli pohjamudissa, sillä oli yleisesti tiedossa, miten surkea 

opettajien taso oli. Lukkarit eivät pitäneet opettamista päätehtävänään, eivätkä usein 

osanneet edes itse lukea. Suuri osa koulumestareistakin oli vain teologianopinnoissaan 

epäonnistuneita ylioppilaita. Tämän vuoksi opettajan työtä pidettiin vain välivaiheena 

parempiin ammatteihin ja sopivana korkeintaan niille, joista ei ollut muuhunkaan.
41

 

 

Opettajan ammatin arvostus kasvoi kansan keskuudessa opettajaseminaarien ja 

kansakouluasetuksen myötä, sillä opettajankoulutusjärjestelmä nosti Suomen opettajien 

koulutustason korkealle jopa koko maailmaan verrattaessa. Opettajaseminaarista tuli 

maaseudulla varsinkin miesten näkökulmasta mahdollisuus sosiaaliseen nousuun niin 

itseisarvona kuin välitavoitteena, sillä kun maanviljelijän lapsesta tuli opettaja, opettajan 

                                                 
39

 Esimerkiksi sellaisten yhteiskunnallisten rakennemuutosten, kuten sääty-yhteiskunnan hajoamisen, luokka- 

ja kansalaisyhteiskunnan synnyn sekä teollistumisen myötä kansalaiset palkkatyöllistyvät. Lasten 

työskentelyä sen sijaan ruvettiin pitämään epäsopivana, joten oli tehtävä jotain lasten joutilaisuudelle. Nämä 

yhdistettynä aitoon filantrooppis-valistukselliseen kansan kohottamisen ideaan saivat sivistyneistön 

vakuuttuneeksi, että kansaa täytyi kehittää tehokkaammin. Pelättiin myös, että täysin vapaana liikkuvasta 

väestöstä osa voisi turmeltua ja olla niin rahalliseksi kuin fyysiseksi vaaraksi muulle kansalle.  
40

 Rinne 1986, 38-39. 
41

 Rantala 2011, 266. 
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lapsesta saattoi tulla jotain vielä korkeampaa, kuten lääkäri. Miesopettajat olivatkin 

lähtöisin alemmista sosiaaliluokista ja erityisesti maanviljelijöiden joukosta. 

Maanviljelijöillä vanhin poika peri talon, joka aiheutti sen, että nuorempien sisarusten oli 

löydettävä toimeentulonsa jotain toista kautta. Opettajan ammatti oli siten viljelijäväestön 

silmissä erityisen houkutteleva, sillä se tarjosi sosiaalisen nousun lisäksi turvatun 

toimeentulon. Naisille opettajan työ antoi uuden mahdollisuuden: vaikka 

säätyläistaustaisten naisten kohdalla opettajaksi ryhtyminen tarkoitti sosiaalista laskua 

säätykierrossa, merkitsi se samalla vapautumista miesten holhouksesta. Opettajana nainen 

saattoi hyväksytysti olla naimaton ja itsenäinen.
42

 

 

Kansanopetuksen uudistuksen tavoitteena oli, että kansakoulunopettajasta tulisi 

sivistyneistön ihanteiden ruumiillistuma eli mallikansalainen, joka omalla esimerkillään 

muokkaisi nuorisostakin näiden ihanteiden mukaisia yksilöitä. Cygnaeuksen sanoin, 

opettajien tuli  

”aina näyttää nuorisolle hyvää esimerkkiä kristillisessä elämässä sekä koettaa 

säädyllisellä käytöksellä, nuhteettomalla elämällä, opettavaisella seurustelulla ja 

hyödyllisellä ohjauksella hankkia lasten ja heidän vanhempiensa keskuudessa 

arvonantoa, jota ilman heidän toimintansa ei koskaan voi käydä siunaukselliseksi.”
43 

 

Simola onkin kuvaillut Hulda Salmen aikaista niin sanottua vanhan kansakoulun 

yhteiskuntaa lähinnä maaseutuun kiinnittyneeksi suurten luokkaerojen yhteiskunnaksi. 

Valtiollisen kouludiskurssin näkökulmasta oppilas oli vain osa joukkoa, pääasiassa 

maaseudun rahvasta. Kansakoulun tarkoitus taas oli lähinnä toisaalta sivistää tuota 

joukkoa, mutta jopa tätä tärkeämpää oli kyseisen joukon siveellistäminen. 

Kansakoulunopettajan tehtävä jakautui näin kahtia. Toisaalta hänen piti opettaa 

oppilailleen tietoja ja taitoja, toisaalta kasvattaa heistä kuuliaisia kunnon kansalaisia. 

Tämän tavoittamiseksi opettaja opetti luokkaansa järjestystä ylläpitäen, ja hänen 

esimerkillisen mallikansalaisuutensa perustana oli työn, uskonnon ja isänmaan 

kunnioitus.
44

 

 

 

                                                 
42

 Raivola 1989, 111; Rinne 1988, 437-438, 442; Rantala 2011, 268. 
43
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44

 Simola 1997, 33;  Rinne 1989, 17. 
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Mitä mallikansalaisuudella tarkoitettiin? 

 

Mallikansalaisuuden käsitteenä voi määritellä suppeammin ajateltuna kuvaamaan 

opettajien välittämiä yhteiskunnallisen toiminnan arvoja ja rooleja
45

.  Tarkastelemalla 

opettajavalikoinnin mekanismeja, Rinne on tutkinut mallikansalaisuuden julkista 

määrittelyä ja tätä kautta määritellyt käsitteen laajemmin kattamaan niin edellä mainitut 

yhteiskunnalliset tehtävät kuin esimerkillisen yksityiselämän. Hänen selvityksensä mukaan 

kansakoulunopettajuuden mallikansalaisuusideaalin keskeiset ominaisuudet olivat 

uskollisuus, ahkeruus, nuhteettomuus ja hurskaus, joita kansakoulunopettajan tuli toteuttaa 

niin työssään kuin työn ulkopuolella. Nämä vaatimukset osana opettajan työlle ajateltua 

kutsumusluonnetta tulivat osaksi virallista lainsäädäntöä ja komiteamietintöjen 

rekrytointisäädöksiä jo 1860-luvulla ja poistuivat oikeastaan vasta 1950-luvulla. Vain 

vaatimusten painotukset vaihtelivat aikakausittain.
 46 

 

Rinteen tavoin myös Simola on tutkinut mallikansalaisuutta siten, miten se on ilmennyt 

makrotasolla. Simola on tutkimuksessaan tarkastellut opettajapuhetta eli puhumisen tapaa, 

jota valtiollisessa kouludiskurssissa käytetään, kun puhutaan opettajasta. Näin hän on 

saanut selville, mitä vaatimuksia opettajille on teksteissä annettu. Opettajalta odotettiin niin 

ulkoisia kuin sisäisiä ominaisuuksia. Ulkoisen mallikelpoisuuden vaatimus poistui 

valtiollisesta kouludiskurssista täysin vasta 1990-luvulla, joskin vaatimus ei 1960-luvun 

lopulta lähtien ollut enää niin merkittävässä asemassa kuin ennen.   

 

Opettajan ulkoisen mallikelpoisuuden tarkoituksena oli antaa nuorille hyvä esimerkki 

oikeasta käytöksestä, seurustelusta ja elämästä, mutta myös hankkia opettajille lasten ja 

heidän vanhempiensa arvonanto.
 47

 Opettajat olivatkin maaseudulla tärkeitä paikallisia 

vaikuttajia ja heiltä odotettiin, että he osallistuisivat luottamustoimiin ja sivutöihin. 

Loppujen lopuksi opettajan virka olikin vain yksi työn osa-alueita.
 48

 Sisäisen 

mallikelpoisuuden perustana olivat kristillinen moraali ja opettajalle sovelias luonne. Tosin 

itsenäisyyden ajan teksteistä voi huomata, miten omakohtaisen kristillisyyden vaatimus 

                                                 
45
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siirtyi pääasiassa tarkoittamaan uskonnonopetusta, ja opetuksen oli pyrittävä kehittämään 

uskonnollista mielialaa sekä siveellistä luonnetta.
 49

  

 

Simola on myös eritellyt kolme ydinkäsitettä kuvaamaan sitä, miten opettajan kuului 

suhtautua työhönsä kansakouluaikana. Nämä käsitteet olivat opettajan oppilaita kohtaan 

tuntema ”pyhä rakkaus”, innostuneisuus sekä kutsumus. Pyhä rakkaus tarkoitti sitä, että 

opettajan täytyi tuntea jokaisesta oppilaastaan vastuuta ja suhtautua heihin jokaiseen 

ymmärtäväisesti. Innostuneisuus kuvasi opettajan oikeaa suhdetta työhönsä, ja sen avulla 

perusteltiin mahdollisuutta päästä opettajaksi pelkältä kansakoulupohjalta. Kutsumus 

opettajan työhön oli erityisen tärkeää, sillä koettiin, että sen avulla opettajat pystyivät 

”osaltaan edistämään kansallisten, yhteiskunnallisten ja taloudellisten tehtävien 

suorittamista”. Cygnaeus pitikin kutsumuksen herättämistä ja kehittämistä yhtenä 

opettajaseminaarien ensimmäisistä tehtävistä.
50

  

 

Mallikansalaisen koulutus 

 

Mallikansalaiseksi kasvattaminen lähti koulutuksesta.  Kivisen ja Rinteen mukaan koulutus 

on ainakin kaksisuuntainen prosessi. Ensinnäkin opettaja ja koko kansakoululaitos 

vahvistivat koulutuksen avulla arvovaltaansa, sillä koulutuksen käyneellä opettajalla oli 

näyttää valtiolliselta esivallalta saatu todistus omasta pätevyydestään. Näin opettajasta tuli 

oppilaille sekä vanhemmille legitiimi auktoriteetti. Toiseksi koulutus mahdollisti 

tehokkaan valikoinnin ja sosiaalistamisen, jonka avulla saatiin esivallalle kuuliaisia kansan 

johdattajia.
51

  

 

Rekrytointi oli kaksivaiheinen. Hakemusasiakirjojen avulla toteutettiin ensikarsinta. 

Tämän jälkeen oli erityinen pääsytutkinto, jonka pääkohde oli tietojen ja taitojen tutkinta. 

Lisäpisteitä sai jos osasi laulaa ja soittaa hyvin. Vuodesta 1895 hakemuspapereihin 

vaadittiin omakätisesti kirjoitettu hakemus, papintodistus hakijan maineesta, 

lääkärintodistus, todistus vaadituista tiedoista ja taidoista, todistus varallisuuden tilasta 

sekä jos hakijalla on ollut jokin toimi, niin todistus siinä osoitetusta käytöksestä. Näiden 

lukuisten todistusten avulla yritettiin ottaa selvää, toteuttiko hakija vaaditut edellytykset eli 
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oliko hän vähintään 18-vuotias, ehtoollisella käynyt, ruumiinrakenteeltaan terve, 

nuhteetonta elämää viettänyt luonteeltaan puhdas ja kristillissiveellinen ylemmän 

kansakoulun tiedot ja taidot hallitseva henkilö.
52

 

 

Siitä lähtien kun opettajien seminaarikoulutus aloitettiin, olivat ruumiin sekä käytöksen 

mallikelpoisuudet perusvaatimuksia kansakoulunopettajalle. Seminaarin toiminnan 

perustaksi tulikin näiden ominaisuuksien varmistaminen ja kehittäminen.
53

 Seminaari oli 

kuin suodatin, jonka avulla yritettiin löytää massasta oikeat yksilöt. Koko kansasta 

karsiutui valintakriteereiden perusteella tietynlaisia ihmisiä opettajakokelaiksi sen mukaan 

ketkä hakeutuivat, keitä haluttiin ja miksi. Tämän vuoksi esimerkiksi ei opettajien joukosta 

löytynyt kovinkaan montaa punaista opettajaa. Opettajaehdokkaat, joilla oli 

työväenmielisiä ajatuksia, eivät tulleet valituksi ja jos tulivatkin, niin koko 

seminaarikoulutus perustui vaatimukseen tehdä opiskelijoista kuuliaisia esivallalle. Hyvin 

harvat työväenhenkiset läpäisivät tämän suodattimen.
54

 Lisäksi seminaarikoulutus pakattiin 

tiiviiksi, koska näin yritettiin estää poliittisen ja taloudellisen tietoisuuden herääminen 

koulutuksen aikana.
55

  

 

Seminaarissa valittuja sosiaalistettiin tulevaan rooliinsa tarkoituksena istuttaa 

opiskelijoihin mallikansalaisuuden hyveet, jotta he valmiina opettajina vaatisivat näitä 

myös oppilailtaan. Valmistuneet olivat sosiaalistamisprosessin onnistuneesti läpikäyneitä, 

joista valikoinnin avulla oli saatu esille sopivimmat. Valikoimiskeinoina käytettiin 

koeaikaa, erottamisia ja eroamisia.
56

 Koeaika tarkoitti sitä, että oppilaat otettiin 

vakinaisiksi vasta lukukauden ja joskus jopa pidemmänkin koeajan jälkeen. Oppilaille 

saatettiin myös antaa ehdot tai jättää luokalle. Oppilaan erottaminen oli mahdollista joko 

määräajaksi tai lopullisesti, jos oppilas oli käyttäytynyt tarpeeksi huonosti tai jos oltiin 

tultu siihen johtopäätökseen, että kyseisestä henkilöstä ei jostain muusta syystä ollut 

kansaa opettamaan.
57

  

 

Seminaariin sisäänpääsykään ei siis tarkoittanut mitään levähdystaukoa, vaan pitkien 

työpäivien lisäksi seminaarikokelaat olivat jatkuvasti tiukassa valvonnassa. Esimerkiksi 
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tupakoinnista, meikkaamisesta ja seurustelusta rangaistiin. Käyttäytymistä mitattiin 

käytöksen ja huolellisuuden arvosanalla. Käytännössä pienikin hairahdus ihanteesta kuten 

missikisaan osallistuminen tai juopuminen saattoi johtaa opiskelijan erottamiseen.. 

Sääntöjä täytyi noudattaa ehdottomasti. Naisoppilaille oltiin tiukempia kuin miehille.
58

  

 

Seminaarista selviäminen ei tarkoittanut, että valikointi olisi ollut ohi. Myös opettajien 

rekrytoinnissa noudatettiin moniportaista valikointia. Opettajaksi haluavan tuli näyttää 

seminaarin päättötodistus, sillä vain seminaarin käynyt saattoi saada vakinaisen viran. 

Muut hakupaperit kertoivat luonteen soveliaisuudesta, maineen puhtaudesta ja 

nuhteettomuudesta. Vuosina 1850–1913 eli Hulda Salmen opettajauran alkuvaiheilla 

mallikansalaisen ihannetyyppi oli Rinteen mukaan esivallalle uskollinen, nuhteeton, 

ahkera, hurskas, säännöllinen ja ruumiltaan terve. Vuodesta 1917 myös musikaalisuuden 

painoarvo nousi. Kansalaissodasta 1950-luvulle muuttui mallikansalaiselle tärkeimmäksi 

ominaisuudeksi puhdasmaineisuus niin työssä kuin yksityisessä elämässä.
59

 Vuonna 1823 

rekrytointi tiukentui entisestään, eikä enää riittänyt, että opettaja oli ”siveellisesti 

nuhteeton”. Hakijoista tuli valita nyt se, joka on lisäksi soveliain ja taitavin. Siksi 

opettajien piti liittää hakemukseen myös ansioluettelo. Siinä näkyisi myös heidän 

mahdolliset aiemmat rikkeensä, jotka saattaisivat vaikuttaa valintaan.
60

 

 

Jos opettaja läpäisi valinnan ja hänet nimitettiin toimeen, odotti häntä vielä kahden vuoden 

koeaika, jona aikana hänet oli huomattavasti helpompi erottaa, kuin jos hänellä olisi ollut 

virkavahvistuskirja.  Jos nuo kaksi vuotta menivät kuitenkin hyvin ja opettaja osoittautui 

mallikelpoiseksi, voitiin hänelle antaa virkavahvistuskirja.
61

 

 

Opettajaa yritettiin valvoa läpi hänen uransa. Kouluhallitus, kansakoulutarkastajat ja 

johtokunnat pitivät opettajia silmällä. Mallikansalaisuudesta poikkeavista yritettiin 

hankkiutua eroon, sillä koettiin, että opettajan huono käytös vaikutti suoraan niin 

oppilaisiin kuin koko yhteisöön. Tarkastajat, jotka olivat valvonnassa avainasemassa, 

saivat pian huomata, että todellisuus oli ristiriidassa ideaalimielikuvan kanssa. Kehnosti 

palkatut opettajat saattoivat olla esimerkiksi työstään vieraantuneita tai hermostuneita, he 

saattoivat pahoinpidellä tai jopa pelätä oppilaitaan. Jotkut käyttivät kenties liikaa alkoholia 
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tai innostuivat liikaa raittiuden ajamisesta. Julkisella tasolla opettajien pieniä hairahduksia 

ideaalista katsottiin läpi sormien: joka tapauksessa selkeät poikkeukset hyvän opettajan 

ideasta olivat harvinaisia.
62

 

 

Paikallistasolla opettajan mallikansalaisuudelle asetetut rajat olivatkin usein 

valtakunnallisia rajoja tiukempia. Toiminta, jonka kouluhallitus jätti tuomitsematta, saattoi 

silti aiheuttaa kärhämöintiä, kansakoulutarkastajan paikalle kutsumisen ja parhaimmillaan 

opettajan ulos savustamisen. Rantala onkin löytänyt kansakouluopettajan 

mallikansalaisuudelle lisää ominaisuuksia tutkimalla julkisten asiakirjojen sijaan 

poikkeuksellisia tyypillisiä opettajia, jotka omalla toiminnallaan herättivät paikallistason 

vastustuksen. Nämä ominaisuudet ovat nöyryys ja sovinnollisuus.
 63

 Lisäksi riippui 

paikkakunnasta, mitä mallikansalaisuuden osa-aluetta painotettiin. Toisella alueella 

saatettiin vaatia ehdotonta nuhteettomuutta, kun jossain muualla ei oltu siitä niin tarkkoja 

ja keskityttiin enemmän esimerkiksi uskollisuuteen.
 64

  

 

Käytännössä valvontajärjestelmä oli melko tehoton, jos opettaja oli valmis vaihtamaan 

aluetta. Ansioluettelo oli helppo väärentää, eikä riskikään ollut liian suuri, sillä 

väärentämisestä jäi melko sattumanvaraisesti kiinni. Rikkeisiin syyllistynyt saattoi siten 

vain vaihtaa paikkakuntaa ja aloittaa alusta. Lisäksi käytänteissä oli paljon eroja ja 

samoista rikkeistä jaettiin hyvin erilaisia tuomioita. Pyykkö onkin todennut, että 

paikkakunta- ja tapauskohtaisuus tuomioissa vaikuttivat enemmän kuin lakipykälät. Hänen 

mukaansa ”mallikansalaisuus on ollut kontekstisidonnainen, liikkuva käsite, jonka 

kontrolliin on viime kädessä vaikuttanut vahvimmin auktoriteettien oma henkilökohtainen 

käsitys mallikansalaisuuden rajoista.”
65

 Tältä näyttäisi myös Hulda Salmen tapauksessa. 

 

4. Hulda Salmi opettajana ja vaikuttajana 

 

Tässä kappaleessa käsittelen Hulda Salmen vaiheita ennen kansalaissotaa. Aloitan 

kuvailemalla hänen opiskeluaikaansa, josta siirryn Salmen ensimmäisiin työpaikkoihin 

opettajana. Kuten kansakoulunopettajat yleensä Salmi ei ollut vain opettaja, vaan myös 
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yhteiskunnallinen vaikuttaja. Hänen toimintansa tärkeimpiä alueita olivat osallistuminen 

raittiustyöhön, työväenyhdistyksiin ja sosialidemokraattiseen opettajaliittoon sekä 

kansanedustajuus. 

 

Kohti opettajuutta 

 

Hulda Salmi syntyi 5. huhtikuuta vuonna 1879 Nastolassa.
66

 Suomen 

kansakoulunopettajista suurin osa oli lähtöisin maalta ja tarkemmin talonpoikaissäädystä
67

, 

eikä Hulda Salmi ollut poikkeus. Hänen isänsä oli talollinen Antti Salmi ja äiti Kaisa 

Taavetintytär omaa sukuaan Harjunaho.
68

 Hulda yhdessä kaksoissisarensa Ainon (kuva 1, 

Hulda Salmi oik.) kanssa olivat heidän viidestä lapsestaan nuorimmat. Perhe oli varakas. 

Antti Salmi oli yksi alueen rikkaimpia isäntiä, joka toisena Pyhäntaalla pystyi ostamaan 

kruununtilan omakseen. Lisäksi hänellä oli tämän jälkeen varaa investoida vielä 

sahalaitokseenkin. Perheen hyvät lähtökohdat näkyivät siinäkin, että Hulda ja Aino Salmen 

sisar Matilda Heikkilä pääsi emännäksi yhteen Pyhäntaan suurimmista taloista.
69

  

 

Kun tytöt vuonna 1895 olivat saaneet loppuun viisivuotisen kansakoulunsa Nastolan 

Seestaalla, heidän täytyi miettiä, mitä he halusivat tulevaisuudeltaan.
70

 Molempia 

houkutteli kouluttautuminen opettajaksi, sillä virka-aseman saavuttaminen merkitsi 

emansipaatiota, kohoamista itselliseksi naiseksi. Naisille, kuten Salmen sisaruksillekin, 

kansakoulunopettajaksi ryhtyminen tosin usein merkitsi samanaikaisesti sosiaalisessa 

mielessä joko paikallaan pysymistä tai jopa arvoasteikossa putoamista.
71

 Opettajan työ oli 

kuitenkin yksi harvoista ammateista, jonka ajateltiin sopivan hyvin naiselle, joka halusi 

säädyllisen ammatin. Sille tielle lähtivät myös Aino ja Hulda Salmi. 
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Kuva 1. Aino ja Hulda Salmi.
72

 

 

Seminaariopetuksen alkuaikoina yksi tärkeimmistä seminaariin pääsyn varmistavista 

kiertoväylistä oli esi- ja alkuopettajaseminaarin käyminen.
73

 Niinpä sisarukset päättivät 

hakea ja pääsivätkin vuonna 1896 Helsinkiin Verkon yksivuotiseen esiseminaariin, joka 

valmensi halukkaita kansakoulunopettajaseminaareihin sekä antoi pätevyyden 

alkuopettajiksi.
74

  

 

Hulda Salmi näytti soveltuvan hyvin kansakouluopettajaksi. Käytännössä 

kansakouluopettajakokelaiksi valittiin vain sellaisia, joiden käytösnumero oli 10, elleivät 

olosuhteet olleet täysin poikkeukselliset. Salmen käytösnumero kuten myös ahkeruus- ja 

tarkkuusnumero olivat molemmat 10, opettajataito 9. Todistus muutenkin oli sangen 

tyydyttävän ja hyvän välimaastoa, keskiarvolla 8,5. Vain laulu oli aivan välttävää. Hänen 

hakemuksestaan Jyväskylän seminaariin tulee selkeästi esille Rinteen kuvailema 

kansanopettajuuteen liittyvä kutsumuksen ja lähetystyön idea, jossa oppimaton kansa 

kohotetaan opetuksen avulla kohti sivistystä
75

: 
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”Korkein toivoni maailmassa on, että pääsisin opin ja valistuksen siementä kylvämään 

kansan lasten sydämmiin”
76

 

 

Ensikarsintaan mukaan vaadituista todistuksista selviää, että Hulda Salmi oli nuhteetonta 

elämää elänyt, ruumiinrakenteeltaan terve, vaadituilla tiedoilla ja taidoilla varustettu, 

ehtoollisella käynyt nuori nainen, siis potentiaalinen mallikansalainen.
77

 

 

Hulda kuten Aino Salmikin pääsivät Jyväskylän seminaariin ja aloittivat opintonsa syksyllä 

vuonna 1897. He hakivat myös seminaarin sisäoppilaitokseen vedoten vähävaraisuuteensa, 

josta heillä oli näyttää kunnallislautakunnan esimiehen Antti Mallisen laatima todistus.
78

 

Mutta kuten ylempänä on mainittu, sisaret eivät tulleet sosiaalisen arvoasteikon 

alhaisemmasta päästä, vaan olivat päinvastoin varakkaita. Tämän Mallinenkin hyvin tiesi, 

olihan hän perheen tuttu ja toiminut muun muassa Nastolan holhouslautakunnassa ja 

koulukomiteassa yhdessä sisarten isoveljen Gottlieb Salmen kanssa.
79

 Voikin epäillä, että 

Mallinen oli kirjoittanut todistuksen, ikään kuin palveluksena tutuille, sillä vaikka valvonta 

ja kuri olivat sisäoppilaitoksessa tarkempia, olisi sisäoppilaaksi pääseminen ollut suuri 

taloudellinen etu. Siellä sai 80 markalla vuodessa niin katon päänsä päälle kuin huonekalut 

ja ravintoa, joten asuminen tuli huomattavaksi halvemmaksi kuin sisäoppilaitoksen 

ulkopuolella. Hulda ja Aino Salmea ei kuitenkaan valittu sisäoppilaitokseen. Sen sijaan he 

joutuivat Jyväskylän seminaarin oppilaiden valtaväestön tavoin muuttamaan kaupungille 

perheeseen ”käymäoppilaiksi”.
80

  

 

Ei ole tietoa, miten paljon perhe tuki taloudellisesti sisarten koulun käyntiä. Joka 

tapauksessa Hulda ja Aino Salmen mahdollista taloudellista ahdinkoa lievittivät hieman 

heidän molempien toisena ja kolmantena vuonna saamansa kymmenen markan 

kultarahastipendit, joita jaettiin erityisesti ainekirjoituksessa, uskonnossa ja historiassa 

ansioituneille. Lisäksi molemmille jaettiin myös neljäntenä vuonna kahteen otteeseen 

seminaarin naisosaston varattomille ulko-oppilaille varattu apuraha.
81
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Seminaarissa siskokset totutettiin työntekoon. Päivät olivat pitkiä, sillä työtunteja oli 

viikossa yli 50. Opetus oli monipuolista, joskin pirstaleista, sillä Salmet opiskelivat 

koulutuksen aikana yhdessä seminaaritovereidensa kanssa yhteensä 21 oppiainetta.
82

  

 

Seminaariaika ei ollut pelkkää opiskelua, sillä oppilaat kuuluivat usein myös erilaisiin 

seminaarin yhdistyksiin. Osallistuminen yhdistys- ja järjestötoimintaan oli sopivaa 

tekemistä tuleville opettajille, sillä joutilaisuuden pelättiin johtavan paheisiin. Lisäksi se 

antoi ensimakua tulevasta roolista kyläyhteisön henkisinä johtajina. Etenkin maaseudulla 

kansakoulunopettajien odotettiin osallistuvan kaikkeen, mitä kylällä tapahtui, niin juhliin 

kuin erilaisten seurojen toimintaan.
83

 Siitä huolimatta, että harrastuneisuutta arvostettiin, 

nähtiin arveluttavana, että oppilaat olisivat osallistuneet kaupungin tai maakunnan 

järjestöihin ja tätä kautta kenties joutuneet mukaan johonkin sopimattomaan. Sen vuoksi 

vaikka yhdistykset seminaarissa toimivatkin pääasiassa oppilaiden oman harrastuneisuuden 

varassa, myös monet seminaarin opettajat panostivat niihin merkittävästi. 
84

 Myös Salmen 

siskokset olivat mukana seminaarin toverikunnan tapahtumissa ja liittyivät vuonna 1899 

Jyväskylän luonnontieteelliseen seuraan ”Kieloon”.
85

  

 

Hulda Salmen opiskelu sujui tyydyttävästi. Käytös- ja tarkkuusnumerot olivat aina 

arvioitaessa 10. Hänen keskiarvonsa tosin laski hieman kahdeksan alapuolelle ja 

viimeisenä vuotena arvioitu opettajakyky laski esiseminaarin ajoista kahdeksaan. Tulokset 

olivat kuitenkin samaa luokkaa kuin muillakin seminaarilaisilla.
86

 Neljän vuoden opiskelun 

jälkeen vuonna 1901 Aino ja Hulda Salmi valmistuivat Jyväskylän seminaarista 

kansakoulunopettajaksi. 

 

Työuralle 

 

Hulda Salmi ehti ensimmäisenä viitenä vuotenaan kansakoulunopettajana työskennellä 

kolmessa eri koulussa. Ensimmäisen työpaikkansa hän sai vuonna 1901 läheltä lapsuuden 
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kotiaan Hollolan Lahden kylän kansakoulusta. Työskentely jäi kuitenkin vain yhden 

lukuvuoden pituiseksi Salmen jäätyä kesäkuussa 1902 pidetyissä virkavaaleissa toiseksi.
87

 

 

Samana vuonna Salmi haki yhdessä sisarensa Aino Salmen kanssa Säkkijärvelle Vilajoen 

kansakouluun. Kansakoulutarkastaja A. L. Piskop määritteli sisarusten opetusta aivan 

tyydyttäväksi. Kuitenkin jo kahden vuoden kuluttua Hulda Salmen täytyi lähteä koulusta, 

sillä hän sairastui.
88

  

 

Elokuussa 1907 Hulda ja Aino Salmi aloittivat työskentelyn Hollolan Möysän koululla. 

Aluksi kaikki näytti menevän hyvin. Kansakoulutarkastaja Axel Lähteenkorva kuvaili 

molempien opettajien opetusta asialliseksi, selkeäksi ja kehittäväksi, joskin joillakin Hulda 

Salmen tunneilla oli toisinaan järjestyksessä ja hiljaisuudessa puutteita. Tarkastajan 

mukaan opettajat kohtelivat lapsia lempeästi ja opettivat asiallisella sekä oikeanlaisella 

kyselytekniikalla.
89

  

 

Ongelmia alkoi kuitenkin ilmaantua jo vuoden kuluttua, kun alkoi käydä selväksi, etteivät 

sisaret olleetkaan koulun johtokunnassa toimivan veljensä Robert Huovilan tavoin 

poliittiselta suuntautumiseltaan suomettarelaisia vaan sosialisteja.
90

  Hulda Salmi oli 

kuulunut jo vuodesta 1906 Kerimäen Silvolan työväenyhdistykseen siirtyen Möysän 

työväenyhdistykseen seuraavan vuoden talvena
91

, mutta alkoi toimia aktiivisesti sisarensa 

kera Lahden ja Möysän työväenyhdistysten kokouksissa vuoden 1908 keväästä lähtien. 

Kaiken lisäksi he olivat asettuneet yhtä koulun suomettarelaista johtokunnan jäsentä 

vastaan poliittisessa väittelykokouksessa.
92

  

 

On helppo uskoa, että sisaret keräsivät toiminnallaan vihamiehiä. Samana vuonna koulun 

johtokunnan jäsen kävi pyytämässä johtokunnan puheenjohtajalta Rope Kojoselta 

sisarusten erottamista. Kojonen ei kuitenkaan suostunut tähän, sillä hänestä sisarukset 

olivat tehneet työnsä hyvin.
93
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”Jo opettajattarien ensimmäistä vuotta toimiessa Möysän kansakoulussa kävi eräs 

johtokunnan jäsen puheenjohtajan, maisteri Kojosen luona ja tapahtui siellä heidän 

keskensä seuraavansisältöinen keskustelu: 

- Emmekös jo julista opettajapaikkoja auki? 

- Kuinka niin? 

- Meillähän on väliaikaiset opettajat. 

- Se ei muuta asiaa. Olemmehan paikkoja auki julistaissamme ilmoittaneet, että jos 

valitus opettajat haluavat, ovat he oikeutetut jäämään edelleen 2 koetusvuodeksi. 

- Mutta opettajamme ovat sosialisteja. 

- Ei sekään muuta asiaa. Puoluekanta ei saa tässä tulla kysymykseen. Ja sitä paitsi: 

onkos siitä ollut jotain haittaa, että he ovat sosialisteja? Eivätkö he opeta hyvin?”
94

 

 

Uusi mahdollisuus erottamiseen ilmeni, kun Hulda Salmen ympärillä alkoi pyöriä huhuja 

hänen suhteestaan perheelliseen mieheen, Raivaaja-lehden päätoimittajaan, Juha Raitioon. 

Syytöksen oli ensi kerran esittänyt Juha Raition vaimo Maria Raitio huhtikuussa 1909 

johtokunnan jäsenelle Leander Dahlille.
95

 Myös Aino Salmea syytettiin sopimattomasta 

seurustelusta miehen kanssa, mutta puheet hälvenivät, kun Aino Salmi, sittemmin Mattila, 

meni kihloihin ja myöhemmin naimisiin valittunsa kanssa.
96

  

 

Asian käsittely oli siinäkin mielessä herkullinen, että elokuussa 1909 tulisi sisarusten 

kahden vuoden koeaika täyteen, jolloin johtokunnan oli aika päättää, antavatko he 

opettajattarille virkavahvistuskirjan vai ei. Möysän kansakoulun johtokunta piti 5.5.1909 

kokouksen, jossa käsiteltiin johtokunnan tietoon tulleita syytöksiä opettajia vastaan. 

Opettajien sanottiin käyttäytyneen ”perin sopimattomalla ja opettaja-arvoa alentavalla 

tavalla”. Tässä vaiheessa johtokunta kuitenkin totesi syytösten olevan ilkeitä juoruja, jotka 

eivät antaneet aihetta toimenpiteisiin. Johtokunnassa kuitenkin toivottiin, että opettajat 

käyttäytyisivät tästä eteenpäin siten, ettei kukaan enää saisi aihetta pahentumiseen ja ettei 

koulun arvo mitenkään joutuisi kärsimään. Johtokunta ei silti ollut niin yhtenäinen kuin 

pöytäkirjasta olisi tässä vaiheessa voinut olettaa, kuten myöhemmin kävi ilmi.
97
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Seuraavan aloitteen tekivät johtokunnan päätökseen pettyneet piiriläiset J. A. Rostén ja 

Eero Salo. He kirjoittivat 12.6.1909 Lahden piirin kansakoulujen tarkastajalle A. 

Lähteenkorvalle kirjeen, jossa he valittivat Möysän koulun tilanteesta. Heidän mukaansa 

vanhemmat olivat valittaneet koulun järjestyksen pidosta, ja lisäksi koulun opettajattaret 

olivat ”tehneet itsensä syypäiksi siveellisesti ala-arvoisiin tekoihin”. Koska koulun 

johtokunta ei heidän nähdäkseen pystynyt korjaamaan asiaa, toivoivat he, että tarkastaja 

voisi tehdä asialle jotakin.
98

 Tarkastaja tiesi omien tarkastustensa perusteella, ettei koulun 

järjestyksen pidossa ollut vikaa, mutta päätti silti tulla tarkistamaan, mistä hälyssä oli 

kyse.
99

 

 

Tarkastaja saapuikin Hollolaan ja aloitti tutkimukset asian tiimoilta kuulustelemalla 

kuntalaisia. Lähteenkorvan keräämään todistusaineistoon kuului Salmen Raitiolle 

lähettämiä kirjeitä, jotka oli mahdollista tulkita rakkauskirjeiksi niissä käytettyjen 

sanontojen ja hellän kielen vuoksi
100

. Jotkut kuulustelluista kertoivat nähneensä Raition ja 

Salmen halailevan ja syleilevän toisiaan rautatiematkoilla, Raition käyttäneen 

säännöllisesti koulun saunaa, liikkuneen asunnon ja saunan välillä alusvaatteissa sekä 

viettäneen aikaa opettajien asunnossa öisinkin poistuen vasta aamuyöstä. Jopa kellonajat 

olivat selvillä. Salmi esitti puolustuksekseen lääkärintodistuksen, jonka mukaan hän ei 

todennäköisesti ollut harjoittanut luonnollista sukupuoliyhteyttä, mutta tarkastaja piti tätä 

todistusta liian epämääräisenä, jotta se voisi vaikuttaa asiaan paljoakaan. Lisäksi 

Lähteenkorva koki, että vaikka todistus olisi pitänyt paikkansa, oli Salmen käytös 

suppeammassakin muodossaan opettajalle sopimatonta.  

 

Tarkastaja piti erityisen raskauttavana asiana sitä, ettei Salmen käytös ollut muuttunut 

senkään jälkeen, kun johtokunta oli esittänyt 5.5.1909 pidetyssä kokouksessa toivomuksen 

välttää pahennusta herättävää toimintaa. Lähteenkorvan mukaan Salmen toiminnan 

seuraukset olivat jo näkyvissä, sillä lapset puhuivat nyt opettajista halveksivasti inhoten tai 

ilkkuen, ja monet vanhemmat pitivät mahdottomana panna lapsiaan kouluun nykyisten 
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opettajien siellä ollessa.
101

 Tuntuu epätodennäköiseltä, että nämä oletetut seuraukset 

olisivat olleet ainakaan yleinen ongelma. Lasten vanhemmat olivat nimittäin keränneet yli 

sata nimeä kattaneen adressin, jossa vaadittiin että opettajien virkavahvistuskirjoja oli 

jatkettava ja uhattiin koululakolla, jos näin ei tapahdu.
102

 

 

Ratkaiseva kokous viipyi. Johtokunta kokoontui 19.6.1909, mutta sekä puheenjohtaja 

Kojonen sekä varapuheenjohtaja Huovila puuttuivat, joten kokousta täytyi siirtää. Tämän 

jälkeen kokoontumista yritettiin heinäkuun 26. päivänä sekä elokuun 10. ja 17. päivänä, 

mutta erimielisyydet kirjurista sekä opettajattarien ja heidän kannattajiensa yritykset tuoda 

asianajajiaan mukaan kokoukseen keskeyttivät tilaisuudet, ennen kuin mitään oli saatu 

päätettyä. Lisäksi 10.8. Kojonen ilmoitti luopuvansa puheenjohtajuudestaan. Hänen 

tilalleen valittiin Vihtori Yrjölä, joka oli myös opettajattarien suurin vastustaja.
103

   

 

Lopulta 19. elokuuta 1909 pidetyssä kokouksessa johtokunnan onnistui vihdoin päästä 

käsittelemään opettajattarien virkavahvistuskirjakysymystä. Myös tarkastaja Lähteenkorva 

oli kyseisessä kokouksessa läsnä. Kojonen, opettajattaret sekä heidän veljensä 

johtokunnanjäsen Robert Huovila toivoivat mahdollisuutta kutsua kokoushuoneeseen 

asianajajansa, mutta johtokunnan enemmistö päätti tätä toivetta vastaan perustellen 

päätöksensä sillä, että vain virkaansa jo vahvistettu opettaja on oikeutettu tällaiseen 

kohteluun. Ensin käsiteltiin Hulda Salmen asia. Syntyneessä keskustelussa Lähteenkorva 

mainitsi, ettei Salmen rakkaussuhde naineen miehen kanssa osoita tavoiltaan nuhteetonta 

opettajaa etenkin, kun suhde on jatkunut vielä johtokunnan huomautuksen jälkeen. 

Kojonen kritisoi Lähteenkorvaa johtokunnan neuvomisesta, sillä kaksi johtokunnan jäsentä 

eivät olleet vielä lausuneet lopullista mielipidettään. Tämän jälkeen järjestettiin äänestys, 

jossa neljällä äänellä yhtä vastaan johtokunta päätti evätä Hulda Salmen 

virkavahvistuskirjan. Salmea vastaan päättivät Yrjölä, Dahl, Koskinen ja Pippo sekä 

puolesta Kojonen.
104

  

 

Äänestyksen jälkeen Lähteenkorva puolustautui Kojosen kritiikin vuoksi huomauttaen, että 

hän antoi neuvonsa kansakouluasetuksen 16§ nojalla. Samalla Lähteenkorva jätti 
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johtokunnalle kappalaisen H. Vinterin kirjoittaman 15. kesäkuuta 1909 kirjatun kirjeen. 

Kappalainen arvosteli kirjeessä käsityökoulunopettaja Eero Salon pyynnöstä Lahden 

Möysän koulua. Kappalaisen mukaan koulusta puuttui vakava uskonnollinen henki, 

kasvatuksen ja opetuksen tapahtuessa maailmallisessa hengessä.
105

 Salmella oli omat 

mielipiteensä koulujen uskonnon opetuksen tarpeellisuudesta, mutta tästä huolimatta 

syytös herättää kysymyksen paikkansapitävyydestään. Ennen kaiken kohun syntymää 

tarkastaja Lähteenkorva oli erikseen arvioinut sekä Aino että Hulda Salmen 

uskonnonopetusta ja todennut molempien tulokset varsin tyydyttäviksi sekä Aino Salmen 

kyselytekniikan uskonnossa asialliseksi ja sivuseikattomaksi. Myös kohun aikaisessa 

arvioinnissa eli 16. huhtikuuta 1909 tarkastaja kävi seuraamassa Huldan uskonnontuntia ja 

totesi opetuksen selkeäksi, hyvin harkituksi ja järjestetyksi.
106

 

 

Lopuksi käsiteltiin kysymys Aino Mattilan virkavahvistuskirjan antamisesta. Johtokunnan 

enemmistön mielipide oli, että Mattila tiesi sisarensa elämäntavoista ja siten hänen olisi 

tullut kaikin keinoin estää Salmen menettely. Sen sijaan hän olikin puolustanut sisartaan. 

Kun kuitenkin Mattilan käytös nähtiin Salmen toimintaa lievempänä, päätettiin hänelle 

myöntää vielä yksi koevuosi, jonka jälkeen otettaisiin virkavahvistuskirjakysymys 

uudelleen käsittelyyn. Tämän päätöksen puolesta olivat Yrjölä, Dahl ja Pippo. Koskinen ja 

Kojonen sen sijaan olisivat halunneet antaa Mattilalle heti virkavahvistuskirjan, sillä 

heidän mielestään asetus velvoitti johtokunnan antamaan sen.
107

 

 

Lahden alueen valtalehdet Raivaaja ja Lahti raportoivat Möysän kansakoulun tapahtumista 

virkavahvistuskirjojen epäämisen jälkeen parin kuukauden ajan lähes päivittäin. Raivaaja 

oli vahvasti sisarusten puolella painottaen, että koko jupakassa oli kyse vain 

suomettarelaisien ristiretkestä sosialisteja vastaan, joka oli alkanut siitä hetkestä lähtien 

kun sisarusten puoluetausta oli tullut selväksi.  

”Jo ensimmäisestä vuodesta alkaen ovat suomettarelaiset johtokunnan jäsenet 

hioneet kynsiänsä heitä vastaan. Sosialistit suomettarelaisilla silmillä katsoen eivät 

ole kelvollisia kansakoulun opettajiksi.”
108

 

                                                 
105

 Lahti 16.9.1909 n:o 142, , Möysän kansakoulun johtokunnan pöytäkirja 19.8.1909, Kansanopetusosaston 

AD 588/83, 1909, Kha, KA. 
106

 Lahden piirin kansakoulutarkastajien tarkastuskertomukset Hollolan Möysän kansakoulusta 13.5.1907, 

16.4.1909 
107

 Lahti 19.9.1909 n:o 144, Möysän kansakoulun johtokunnan pöytäkirja 19.8.1909, Kansanopetusosaston 

AD 588/83, 1909, Kha, KA. 
108

 Raivaaja 20.8.1909 



 33 

 

Kyseiset johtokunnan jäsenet puolustautuivat Raivaajan syytöksiä vastaan lähettämällä 

oman Yrjölän ja Dahlin laatiman näkemyksensä asioiden menosta Lahti-lehteen.  

Kuvauksessaan tapahtumien kulusta Yrjölä ja Dahl arvostelivat myös Kojosta ja hänen 

toimintaansa. 

”Olemme valitettavasti yksinkertaisina ja oppimattomina kansanmiehinä olleet peräti 

vaikeassa asemassa, kun maist. Rope Kojonen on kaiken aikaa koettanut meitä 

toimissamme sekottaa, sikäli kuin se tästä selostuksesta on selvinnyt, vaikka emme 

läheskään kaikkia yksityiskohtia ole voinet julkisuuteen laittaa.”
109

 

 

Lokakuussa 1909 Lahti antoi palstatilaa Hulda Salmen puolustuskirjoitukselle, jossa Salmi 

syytti johtokunnan jäseniä valehtelusta. Salmen kirjoitus jakautui useampaan lehden 

numeroon, ja Yrjölä ja Dahl saivat mahdollisuuden vastata Salmelle aina samassa 

numerossa. He syyttivät vastavuoroisesti Salmea tosiasioiden kiertelystä sekä keskustelun 

harhaan johtamisesta.  Tuimaan keskusteluun otti osaa lisäksi Kojosen Lahden 

kansanopiston entiset oppilaat, jotka olivat suuttuneet siitä, että Kojosta oli mustamaalattu 

Lahti-lehdessä, kuten myös Salmen kirjoituksista ärsyyntynyt tarkastaja Lähteenkorva, 

joka lähetti vastalauseensa niin Lahti-lehteen kuin Raivaajaan. Tosin Raivaajassa 

tarkastajan kirjoitus sai enemmänkin pilkallisen vastaanoton. 

”Totuuden nimissä – Kuinkahan monta nimeä sillä mahtaa ollakaan? – sanoo 

suomettarelaismaisteri Lähteenkorva pyytämänsä sijaa seuraavalle sepustukselleen, 

jota meillä oli kunnia vastaanottaa viime lauantaina.” 
110

 

 

Erimielisyydet eivät jääneet vain lehtien palstoille. Kuten edellä on kerrottu, Kojonen ja 

Huovila puolustivat sisaruksia, muun johtokunnan ollessa heitä vastaan. Kojonen jätti 

eriäviä mielipiteitä johtokunnan päätöksiin ja arvosteli kansakoulutarkastaja 

Lähteenkorvan toimintaa asian selvittämisessä. Lopulta eli 12. lokakuuta samana vuonna 

johtokunnan jäsen Dahl valitti Kojosesta ja Huovilasta kouluhallitukselle. Dahlin mukaan 

he olivat rettelöineet johtokunnassa ja siten saaneet aikaan häiriöitä sen säännöllisessä 

toiminnassa. Pyydettyään ja saatuaan johtokunnan asianomaisilta jäseniltä selityksen sekä 

tarkastaja Lähteenkorvalta lausunnon asiasta, tuli kouluhallitus siihen johtopäätökseen, että 

valituksen aiheet olivat melko vähäpätöisiä. Kouluhallitus oli kuitenkin huolissaan siitä, 
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että johtokunnan keskinäiset riidat haittasivat kansakoulun säännöllistä toimintaa. Tämän 

vuoksi kouluhallitus kehotti Hollolan kuntakokouksen esimiestä valvomaan, että 

johtokunnat tulevaisuudessa muodostettaisiin siten, ettei rettelöitä tulisi.
111

 

 

Aino Mattila ja Hulda Salmi eivät vain tyytyneet tuomioihinsa ja antaneet asian olla. 

Sisarukset kokivat, että heihin kohdistuneet syytökset olivat perättömiä ja todellisuudessa 

heidät haluttiin häätää vain siitä syystä, että he olivat sosialisteja.
112

 Salmi kanteli 

prokuraattorille. Toivottua muutosta ei kuitenkaan tapahtunut, sillä prokuraattorin mukaan 

Salmella ei ollut tarpeeksi todisteita mielivaltaisesta menettelystä tai kansakouluasetuksen 

väärinkäytöstä.
113

 Salmi myös haastoi V. Yrjölän oikeuteen kunnianloukkauksesta, ja 

Yrjölä tuomittiin sakkoihin kihlakunnanoikeudessa.
114

 Mattila pyysi ja saikin virkavapautta 

lopuksi lukuvuodeksi voidakseen paremmin keskittyä korjaamaan saamaansa kohtelua. 

Mattila valitti koulutoimen ylihallitukselle virkavahvistuskirjan epäämisestä ja 

ylimääräisen koevuoden myöntämisestä.   

 

Mattilan valituksen myötä kouluhallitus vaati kansakoulutarkastajalta ja johtokunnalta 

lisäselvityksiä tapahtumien kulusta. Kojonen yritti jäävätä Yrjölän ja Dahlin, mutta 

epäonnistui ja johtokunta valitsi Dahlin antamaan lausunnon kouluhallitukselle. Dahlin 

lisäksi lausunnon allekirjoittivat Yrjölä ja Pippo. Dahlin mukaan Mattila ei halunnut ottaa 

vastaan hänelle tarjottua ylimääräistä koevuotta, joten hänelle ei voinut antaa 

virkavahvistusta. 

”Koska Mattila valittaa plus että pitää virkavapautta, hän ei halua nauttia tarjotusta 

koetusvuodesta. Vaikka johtokunnan päätöksessä ei olekaan erikseen erotettu 

johtokunnan päätöksiä virkavahvistuskirjan epäämisestä ja ylimääräisen 

koetusvuoden myöntämistä, on luonnollista, että jälkimmäinen osa päätöstä ei ollut 

mahdollinen ilman edellistä.”
115

 

.  

Kojonen ei antanut asian olla, vaan lähetti oman lausuntonsa kouluhallitukselle. Hänestä 

Dahlin selityksessä poikettiin häikäilemättä totuudesta. Kojosen mukaan Yrjölää lukuun 
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ottamatta muut johtokunnan jäsenet eivät edes tienneet Hulda Salmeen kohdistuneista 

siveettömyyssyytöksistä, eivätkä he niihin myöskään yhtyneet. 

”Jos tarkastajan kirjelmässä mainitut syytökset olisivat olleet johtokunnan yksityisten 

jäsenten tiedossa, niin kaiketipa ne olisi tuotu esille, koska herra Yrjölä teki edellä 

kerrotun syytöksetkin.” 

Lisäksi Mattilalle ei annettu ylimääristä koevuotta sillä edellytyksellä, että hän ottaisi sen 

vastaan ja jos ei ottaisi, niin hän ei saisi virkavahvistuskirjaa ollenkaan. Tämä ajatus oli 

Kojosen mukaan otettu tarkastajan kirjelmästä, sillä johtokunnassa oli tehty päätös vain 

vuoden virkavapaudesta. Lopuksi Kojonen toivoi, että kouluhallituksesta lähetettäisiin joku 

ulkopuolinen henkilö tapausta selvittämään. Tällä tavoin toimimalla Kojonen itse asiassa 

arvosteli tarkastaja Lähteenkorvaa kouluhallitukselle ja ilmaisi kiertäen, että tarkastaja oli 

tehnyt työnsä huonosti.  

”Siksi rohkeus uudistaa Möysän koulun johtokunnan aikaisemmin tekemän pyynnön, 

että kouluylihallituksesta tulisi ensi tilassa mies selvittelemään Möysän koulun 

sotkuisia asioita.”
 116

 

 

Myöskään oppilaat ja vanhemmat eivät ottaneet sisarusten lähtöä helpolla, mistä kertoo 

hyvin se, että sisarusten tilalle valitut opettajattaret pysyivät työssään vain vähän päälle 

kaksi kuukautta. Seuraavat kaksi opettajatarta joutuivat myös niin kovan paineen alle 

oppilaiden ja heidän vanhempiensa käytöksen vuoksi, että paikalle täytyi kutsua tarkastaja 

selvittämään asiaa. Ennen tarkastajan tuloa olivat monet oppilaat eronneet koulusta tai 

käyttäytyneet huonosti tunneilla. Etenkin Hurtigin perhe oli aiheuttanut vaikeuksia. 

Opettajattaret toivoivat johtokunnalta kyseisen perheen kahden lapsen koulusta 

erottamista. Toista lapsista oli erottamisen lisäksi myös rangaistuksena seisotettu kaksi 

päivää. Tämän johdosta perheen äiti kävi muutamaan otteeseen haukkumassa yhtä 

opettajista henkilökohtaisesti.  Isä taas vaati johtokuntaa keskustelemaan rangaistuksesta, 

jota hän piti kohtuuttomana samoin kuin koulusta erottamista sopimattomana. Johtokunta 

kokikin seisottamisen liian raskaaksi rangaistukseksi lapselle, ja hänet kutsuttiin takaisin 

kouluun. Samoin perheen toinen lapsi sai vain muistutuksen. Tämän kaiken takia tarkastaja 

Lähteenkorva koki, että Mattilan palatessa takaisin kouluun saman johtokunnan 

ohjaukseen koulu ei toimisi tyynesti tai tarkoituksenmukaisesti. Kaikesta huolimatta 

Mattila tosiaan palasi takaisin Möysän kansakouluun, ja hänen myötään myös oppilaat 
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vanhempineen rauhoittuivat, jolloin normaalin koulutyön oli mahdollista jatkua. Hulda 

Salmi joutui kuitenkin lähtemään. 

 

Salmi vaikuttajana 

 

Lähtiessään Hollolasta Salmi oli ollut aktiivinen työväenyhdistysten jäsen jo vuosien ajan. 

Hänen elämänsä työväenliikkeessä alkoi vuonna 1906, kun hän liittyi Kerimäen Silvolan 

työväenyhdistyksen jäseneksi siirtyen seuraavan vuoden talvena Möysän 

työväenyhdistykseen. Aino ja Hulda Salmi eivät olleet kuitenkaan alusta lähtien 

sosialisteja. Päinvastoin sisarukset olivat kotoisin varakkaasta poliittisesti oikealle 

suuntautuneesta perheestä. Tämä näkyy esimerkiksi siinä, että heidän veljensä Robert 

Huovila Hollolan Möysän johtokunnasta oli suomettarelainen. Johtokunnalle oli ollut 

yllätys, kun sisaret eivät olleet veljensä kaltaisia. Myös Salmen perheelle oli ollut pieni 

järkytys, että sisaret kääntyivät kannattamaan sosialisteja. Myöhemmin Hulda Salmen 

sisaren Matilda Heikkilän lapsenlapsi Vuokko Sivula epäili, että yksi syy siihen, miksi 

hänen isoäitinsä sydän oli pettänyt jo 45-vuotiaana, johtui siitä stressistä, jonka 

opettajasisarten liittyminen sosialisteihin oli hänelle aiheuttanut.
117

 

 

Hollolan Möysän kansakoulun entisen puheenjohtajan Rope Kojosen mukaan Salmi oli 

innostunut työväenaatteesta työskennellessään Möysässä vilkkaassa vuorovaikutuksessa 

työväen lasten kanssa. Hän muun muassa piti iltapäivisin ilmaiseksi tunteja niille lapsille, 

jotka eivät voineet käydä koulua päivisin sekä kävi kodeissa ahkerasti keskustelemassa 

lasten kasvatuksesta. Kojosen tulkinnan mukaan johtokunnan enemmistön Salmea vastaan 

kohdistunut vaino aiheutti sen, että  

”ihanteellisesta nuoresta kansalaisesta, joka lämpimästi harrasti yhteiskunnan 

kovaosaisten kohottamista yksikamarisen eduskunnan avulla, tehtiin henkilö, joka 

menetti uskonsa porvarilliseen yhteiskunnan oikeudenmukaisuuteen.”
118

  

 

Tätä arvelua voi kuitenkin pitää liioiteltuna, sillä Salmi oli tunnustautunut sosialistiksi jo 

ennen riitoja. Vaikuttaisi enemmän siltä, että Salmen sosialistisuus oli se tekijä, jonka 

vuoksi johtokunnan enemmistö erityisesti halusi hänestä eroon käyttäen 

siveettömyyssyytöstä kätevänä apuvälineenä.  
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Kojosen epäily siitä, että Salmen vuorovaikutus työväestön lasten kanssa olisi muokannut 

hänen maailmankuvaansa, tuntuu todennäköiseltä. Kansakouluopettajiston arvot eivät joka 

tapauksessa poikenneet juurikaan sosialistien arvomaailmasta, sillä opettajat itse olivat 

heikossa taloudellisessa asemassa ja työskentelivät kansan parissa. Vähäosaisuuden kaikki 

muodot olivat heille hyvin tuttuja, olivathan he nähneet ne omin silmin työssään.
119

 Lisäksi 

seminaarikoulutukseen kuuluneen kristillis-siveelliseen ja humaaniin kasvatustehtävään 

kuului olennaisesti myös vähäosaisten auttaminen pois köyhyyden puristuksesta.
120

 

Työväenliikkeellä oli kuitenkin ajatuksia, kuten uskonnonvastaisuus ja luokkataistelu, 

jotka vierottivat opettajaseminaarien valikoimia ja kouluttamia mallikansalaisia heidän 

riveistään.  

 

Salmi uskoi työväenliikkeen arvoihin. Edes kysymys uskonnosta ei aiheutunut ongelmaksi, 

sillä Salmen mielestä uskonto ei oppiaineena kuulunut kouluun. Hänestä uskonnon 

opettaminen vain tuki yksityisomistusoikeuteen ja sen tuhoisiin vaikutuksiin perustuvaa 

moraalia. Salmen mielestä uskonnon opetus olisi pitänyt lopettaa tai (kuten hän 

myöhemmin kuulusteluissa pehmensi) muuttaa oppilaiden vanhemmista riippuviksi siten, 

että vanhemmat valitsisivat itse, kävisivätkö heidän lapsensa uskonnon tunneilla. 

Vaihtoehtona uskonnon opetukselle olisi siveysoppi, jota Salmi piti huomattavasti 

parempana vaihtoehtona.
121

    

 

Salmen ura poliittisena vaikuttajana alkoi kuten monen muu työväkeen kuuluvan tai 

työväen henkisen nimittäin raittiusliikkeen kautta. Salmi oli näkyvästi esillä raittiusliikkeen 

toiminnassa. Hän kirjoitti lehtiin kirjoituksia ja puhui kokouksissa. Suurlakon aikaan 

vuonna 1905 Salmi nousi Lahden kauppatorilla pidetyssä kansankokouksessa korokkeelle 

ja vaati runomuodossa kieltolakia Suomeen:  

Kieltolaki, kieltolaki, 

sitä vaadimme. 

Herrain metkut ei nyt auta, 

me sen otamme.
122
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Raittiusliikkeeseen osallistuminen oli hyvä ponnahduslauta Salmen tulevalle uralle. Ennen 

vuotta 1906 raittiusliike oli paljolti työväestön liike. Raittiusliikkeen voi nähdä edustavan 

eräänlaista Suomen työväenliikkeen esivaihetta, sillä ensisijaisesti sen avulla työväestö 

organisoitui ja kehitti yhteiskunnallisen tietoisuuden. Raittiusliikkeestä tuli se näyttämö, 

jossa eri yhteiskuntaluokat saattoivat harjoitella poliittista vaikuttamista, ja sen tavoitteisiin 

nousi kieltolain lisäksi vaatimus yleisestä ja yhtäläisestä äänioikeudesta.
123

  

 

Myös osa kansakouluopettajista innostui raittiusliikkeestä. Esimerkiksi vuosina 1890–1898 

toiminut Opettajain Terveys- ja Raittiusliitto teki uraauurtavaa työtä keskittäessään 

voimansa lasten raittiuskasvatuksen kehittämiseen ja organisoimiseen.
124

 Lisäksi vuonna 

1906 perustetussa Opettajain raittiusliitossa oli säännöllisesti 300–400 jäsentä.
125

 

Raittiusaate sopi kutsumuksensa vakavasti ottavalle kansakoulunopettajalle. Aatteen 

tavoitteena oli nimittäin kasvattaa köyhempiä kansanluokkia, erityisesti työväestöä, ja 

tehdä heistä velvollisuudentuntoisia kansalaisia.
126

 Niinpä Salmen kaltaiselle 

työväenmieliselle kansakoulunopettajalle, joka halusi vaikuttaa asioihin, oli raittiusliikkeen 

riveihin lähteminen luonnollista.  

 

Suurlakon jälkeen sosiaalidemokraattinen puolue otti raittiusliikkeen paikan työväen 

järjestäytymisen päänäyttämönä
127

. Samoin meni Salmikin virran mukana. Hän jätti 

raittiusliikkeen ja siirtyi vaikuttamaan työväenyhdistyksiin sekä sosialidemokraattiseen 

puolueeseen. 

 

Kun Salmi joutui jättämään työnsä Hollolan Möysän kansakoulussa, ei hän jäänyt pitkäksi 

aikaa toimettomaksi. Päinvastoin hän päätti nyt asettua ehdolle kansanedustajaksi. Salmi 

sopi joukkoon, sillä sosialidemokraattisen puolueen naiskansanedustajat (kuva 2 Hulda 

Salmi alhaalla toinen oikealta) olivat kaikki harjaantuneet politiikkaan työväenliikkeen 

piirissä, kun porvarillisten puolueiden naiskansanedustajat sen sijaan tulivat 

naisasialiikkeen piiristä
128

.  
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Salmella ei ollut vaikeuksia päästä eduskuntaan. Päinvastoin hän oli vaalipiirinsä 

ääniharava. Niinpä Salmi valittiin vuonna 1910 Hämeen läänin eteläisestä vaalipiiristä 

eduskuntaan sosiaalidemokraattien kansanedustajaksi. Kansanedustajaura jatkui aina 

vuoteen 1918, jona aikana Salmi valittiin tehtävään viidesti. Eduskunnassa Salmi toimi 

sivistys- ja tarkastusvaliokuntien vakinaisena jäsenenä sekä perustuslaki- ja 

valtiovarainvaliokuntien varajäsenenä sekä sosiaalidemokraattisen eduskuntaryhmän 

sihteerinä.
129

  Lisäksi hän liittyi eduskunta-aikanaan sekatyöläisnaisammattiosastoon, joka 

toimi Helsingissä.
130

 

 

Kuva 2. Sosialidemokraattiset naiskansanedustajat vuonna 1917.
131

 

 

Jos Salmi ei ollut erikoinen sosialidemokraattisen puolueen piirissä työväenliiketaustansa 

vuoksi, hän oli sitäkin poikkeavampi kansakouluopettajien joukossa juuri 

työväenhenkisyytensä vuoksi. Opettajat eivät tosin alun perin sulkeneet sosialismia täysin 

pois laskuista. Työväen- ja kansakouluaatteella oli nimittäin tavallaan yhteiset päämäärät. 

Halusivathan molempien aatteiden kannattajat lisätä kansan hyvinvointia ja sivistystä ja 

sosialismi näytti mahdollisuudelta tehdä yhteiskunnasta parempi paikka. Isänmaallisuus oli 

kansakoulunopettajille hyvin tärkeää ja aluksi työväenliike näyttikin edustavan sitä, sillä 
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suurlakko koettiin opettajien piirissä isänmaallisuuden voimannäytteenä venäläishallintoa 

vastaan ja kansan yhdistäjänä.
132

 Opettajainyhdistyksissä oli jopa esillä ajatus opettajien 

mahdollisesta liittymisestä ammattiosastona sosiaalidemokraattiseen puolueeseen. Vuonna 

1906 Helsingissä järjestetyssä Suomen Opettajain liiton kokouksessa päätettiin, että 

opettajien täytyi tutustua työväenasiaa koskevaan kirjallisuuteen ja sosiaalidemokraattisen 

puolueen ohjelmaan sekä niihin syihin, joista työväenliike oli lähtenyt liikkeelle. Samoin 

oltiin yleisesti sitä mieltä, että vaikka opettajat saattoivat yksityisinä henkilöinä kuulua 

mihin puolueeseen halusivat, niin järjestönä he eivät voineet kuulua mihinkään.
133

 

 

Suurlakon jälkeen ensi innostuksen laannuttua työväenliikkeen ja kansakoulunopettajien 

välit alkoivat kuitenkin huonontua. Sosialistit pitivät kansakoulunopettajia ”puoliherroina”, 

eivätkä enää halunneet heitä mukaan. Kansakoulunopettajat taas suhtautuivat nihkeästi 

sosialistien uskonnonvastaisuuteen ja vierastivat aatteen yleismaailmallisuutta, joka ei 

käynyt yksiin mallikansalaisten isänmaallisuuden kanssa. Välejä huonosi entisestään se, 

että sosiaalidemokraatit äänestivät vuonna 1908 opettajien palkankorotuksia vastaan. 

Monet niistä opettajista, jotka olivat liittyneet työväenyhdistyksiin, eivät myöskään 

pitäneet työväenliikkeen radikalisoitumisesta saati saamastaan nihkeästä kohtelusta, 

eivätkä siksi enää osallistuneet liikkeen toimintaan.
134

 

 

Työväenyhdistysten ja kansanedustajuuden lisäksi Salmi oli yksi niistä noin 

kuudestakymmenestä Suomen Opettajain liiton toimintaan pettyneistä, jotka vuonna 1917 

perustivat Sosialidemokraattisen opettajaliiton. Salmi valittiin jopa uuden liiton 

puheenjohtajaksi. Puheenjohtajana Salmi vaati liiton muiden jäsenten kera uudistuksia niin 

koulun henkeen kuin kouluhallintoon. Ensisijaisina tavoitteina oli edistää 

sosialidemokraattista kouluohjelmaa, uuden kasvatuksen ideologiaa sekä parantaa 

opettajien asemaa niin taloudellisesti kuin oikeudellisesti. Liiton jäsenet halusivat uudistaa 

kansakoulun oppiaineita poistamalla tarpeettomana uskonnon opetuksen ja muokaten 

historian opetusta työväenhenkisemmäksi.
135

 Liiton yleistunnukseksi otettiin 

”Sosiaalisuutta ja inhimillisyyttä”.
136
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Suomen Opettajain liitto näki Sosialidemokraattisen opettajaliiton vain 

eristäytymispuuhana, joka vaarantaisi opettajien yhteisen rintaman. Opettaja-lehden 

pääkirjoituksessa todettiin, että uuden ja vanhan järjestön tavoitteissa ei löytynyt 

merkittäviä ristiriitoja ja siksi olisikin suotavaa, että harhapolulle eksyneet opettajat 

palaisivat mahdollisimman nopeasti takaisin, sillä se olisi niin kansanopetuksen kuin 

opettajiston etu.
137

  Liitto jatkoi kuitenkin toimintaansa aina sisällissotaan asti. 

Sisällissodan jälkeen toiminta tyrehtyi, sillä lähes kaikki liiton perustajajäsenet joutuivat 

vaikeuksiin. 

 

Vuodet kansanedustajana eivät kuitenkaan olleet pelkkää politikointia. Kun vuonna 1915 

eduskunta ei sodan takia kokoontunut, Salmi haki Kymen Tiutisen kansakouluun 

opettajaksi ja saikin paikan. Salmen opetus oli koulutarkastajan mukaan tyydyttävää, mutta 

uskonnontuntia tarkastaja haukkui kylmäksi ja pintapuoliseksi. Tunti kului Salmen lukiessa 

kuivasti kirjasta, ja suurin osa oppilaista oli välinpitämättömiä.
138

 Tämä ei kuitenkaan ole 

ihme, kun ottaa huomioon sen, mitä mieltä Salmi oli koulun uskontotunneista. Hän ei 

niihin uskonut tai ainakin hän olisi halunnut niiden olevan oppilaille vapaaehtoisia. 

Luultavasti tämä tunne oli vahvistunut sitä enemmän, mitä enemmän hän oli muiden 

työväenhenkisten kanssa asiasta puhunut. Käytännössä uskontotuntien pidosta oli tullut 

hänelle ikävä pakko, joka piti vain saada hoidettua pois alta.  

 

Myös muilla tunneilla Salmi ei tarkastajan mukaan kiinnittänyt tarpeeksi huomiota 

kurinpitoon, vaan oppilaat tirskuivat, puhelivat ja olivat muutenkin rauhattomia.
139

 

Kollegat kuitenkin pitivät Salmesta. He kuvailivat häntä hyväntahtoiseksi, maltilliseksi ja 

avuliaaksi henkilöksi, joka täytti opettajavelvollisuutensa huolellisesti ja täsmällisesti.
140

 

 

Myös Kymissä Salmi osallistui ahkerasti politiikkaan. Saatuaan paikan Tiutisen 

kansakoulussa liittyi Salmi samana syksynä Hallan työväenyhdistykseen sekä Kymin 

opettajayhdistykseen.
141
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5. Kansalaissota ja tuomio 

 

Vuonna 1918 punaiset, joiden hallussa Etelä-Suomi oli, uskoivat kouluhallituksen tehtävät 

Suomen kouluneuvostolle. Salmi valittiin neuvostoon mukaan, olihan hän jo pitkäaikainen 

kansanedustaja, työväenyhdistysaktiivi ja Sosialidemokraattisen opettajaliiton 

puheenjohtaja.
142

 Itse asiassa neuvosto koostui käytännössä lähes kokonaan 

Sosialidemokraattisen opettajaliiton jäsenistä.
143

  

 

Kouluneuvostossa keskityttiin lähinnä kansanopetukseen. Neuvoston tärkeimpänä 

tehtävänä oli pitää koulut toiminnassa vallankumouksen aiheuttamassa sekavassa 

tilanteessa sekä saada kansakouluopettajisto vallankumouksen puolelle. Pitkän tähtäimen 

tavoite oli uusia koko koulujärjestelmä.
144

  

 

Neuvosto lähettämissä kiertokirjeissä tiedotettiin koululaitoksen uudistamistarpeista. 

Uskonnonopetus tulisi poistaa ja tilalle olisi tarjottava siveysoppia. Muut oppiaineet, kuten 

historia, olisi uudistettava.
145 

 Kovin suuria uudistuksia ei ehditty tai pystytty vielä 

tekemään, sillä oppikirjojen uusiminen ei ollut nopea tehtävä. Lisäksi lukuvuosi oli jo 

lopuillaan, eikä uudistuksia haluttu ryhtyä toteuttamaan kesken lukuvuotta. 

Kouluneuvostosta annettiin kuitenkin ymmärtää, että jos kouluissa kaikesta huolimatta 

haluttiin lähteä tekemään oma-aloitteisesti muutoksia kouluneuvoston osoittamaan 

suuntaan, oli neuvosto hyvin mielissään. Muutokset jäivät kuitenkin hyvin vähäisiksi, jos 

niitä verrataan koko punaiseen Suomeen, sillä opettajista ja johtokunnista vain vähemmistö 

kannatti punaisia. Johtokuntien suhtautuminen kapinallisiin oli yleisesti kielteinen, eikä 

tästä johtuvia henkilövaihdoksia lähdetty tekemään kuin vain muutamin paikoin.
146

 

Kaupunkien opettajisto ryhtyi jopa koululakkoon, eikä kouluneuvoston onnistunut 

yrityksistään huolimatta saada lakkoa murretuksi
147

.  

 

Muidenkin kouluneuvoston jäsenten lailla Salmi yritti saada läheisiään kuten sisartaan 

Ainoa ja ystäväänsä K. V. Vauloa mukaan neuvoston toimintaan. Vaikka Aino Mattila 
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olikin ollut mukana Sosialidemokraattisessa opettajaliitossa, ei Salmi saanut sisartaan 

mukaan kouluneuvostoon. Mattila oli nimittäin pettynyt punaisten toimiin. Mattilasta 

punaisten aseellinen esiintyminen oli erehdys, joka vahingoitti työväenliikettä sen asiaa 

tahraten. Tämän vuoksi hän kieltäytyi käytännön toiminnasta.
148

 Myös Vaulo, 

Hämeenlinnan piirin kansakoulutarkastaja ja Salmen tuttu Sosialidemokraattisesta 

opettajaliitosta, kieltäytyi kouluneuvoston tehtävistä väittäen, ettei hän haluaisi asua 

kaupungissa. Vaulo ei myöskään uskonut, että porvarilliset kansakoulunopettajat voisivat 

koskaan äänestää sosiaalidemokraatteja, vaikka punaiset voittaisivatkin.
149

 Salmi uskoi itse 

kouluneuvostoon: hän osallistui jokaiseen neuvoston kokoukseen ja pysyi mukana 

toiminnassa aina loppuun asti.
150

 

 

Kansalaissodan loppupuolella alkoi punaisten tappio käydä selväksi. Salmi pakeni 

huhtikuussa 1918 Viipuriin ja asui siellä rautatievaunussa. Huhtikuun lopussa Viipurin 

pommitusten myötä, Salmi matkusti pakolaisjunalla Kymiin, jossa hän sai majapaikan 

tutun kansakoulunopettajan luota. Piileskeltyään siellä jonkin aikaa hän siirtyi lopulta 

omaan asuntoonsa Tiutisen kansakoululla, josta hänet lopulta vangittiin 18. toukokuuta. 

Tämän jälkeen hänet vietiin valtiorikosoikeuden eteen.
151

 

 

Ensimmäiset valtiorikosoikeuden osastot aloittivat toimintansa kesällä 1918. Tarkoituksena 

oli järkevöittää kenttä- ja sotaoikeuksissa harjoitettuja värikkäitä oikeuskäytänteitä. 

Käytännössä valtiorikosoikeudet eivät täysin onnistuneet tässä tehtävässään, sillä niissä 

toimittiin usein ristiriidassa voimassa olevien oikeusperiaatteiden kanssa. Tuomioista ei 

esimerkiksi voinut valittaa, vain jättää armonanomuksen tuomion lieventämisestä tai 

poistamisesta valtiorikosylioikeudelle. Lisäksi tuomareilla oli valtuus ratkaista oman 

vakaumuksena mukaan, mikä tutkittavassa asiassa oli totta.
152

 

 

Hulda Salmi asetettiin syytteeseen valtiorikosoikeudessa valtio- ja maanpetoksesta.  

Perusteiksi listattiin ”Me vaadimme” -julistuksen hyväksyminen, kiihottaminen, toiminta 

kouluneuvostossa, artikkeleiden kirjoittaminen Työmies-lehteen sekä pääneuvoston 
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jäsenyys. Toisin sanoen Salmi nähtiin kapinan valmistelijana. Erityisen raskauttavana 

asianhaarana pidettiin sitä, että Salmi oli kansanedustaja.
153

 

 

Valtiorikosoikeus pyysi Kymin sekä Hollolan esikunnilta lausuntoja Salmesta. Kymin 

esikunnalta kysyminen oli luonnollista, sillä Salmi asui ja työskenteli siellä, mutta 

Hollolasta Salmi oli muuttanut pois jo vuosia sitten. Näyttäisi lisäksi siltä, että Hollolan 

esikunta yritti vaikuttaa Kymin esikunnan lausuntoon. He nimittäin lähettivät lausuntonsa 

Kymin suojeluskunnalle, eikä tutkintoasiain päällikölle, kuten oli pyydetty. Lausunnon 

mukaan Salmi kuului ehdottomasti kapinan johtajiin jo pelkästään siitä syystä, että hän oli 

ollut kapinanaikaisen kouluneuvoston jäsen
154

.  

 

Noin viikkoa myöhemmin Kymin suojeluskunnan esikunta esitti oman lausuntonsa. Sen 

mukaan punaiset olivat asettaneet Salmen toimeensa Tiutisen koululle, jossa Salmi olisi 

enimmäkseen toiminut punaisten mielipiteen levittäjänä laiminlyöden 

opetusvelvollisuuttaan. Vaikuttaa kuitenkin siltä, ettei Kymin suojeluskunnalla ollut 

kunnon todisteita Salmea vastaan, sillä heillä ei ollut väitteilleen näyttöä. He joutuivatkin 

toteamaan lausunnossaan, ettei Salmi ollut kiihkoillut julkisesti. Tämä ei kuitenkaan 

tarkoittanut, ettei hän olisi ollut agitaattori. Päinvastoin Salmi oli ollut heidän mukaansa 

niin ovela, että oli hoitanut kansan kiihotuksen tehokkaasti salassa. 

”varovainen ja viekas hän ei liene suurimmassa määrin julkisesti esiintynyt 

kiihkottajana, vaan on hän innokkaasti salaisuudessa vaikuttanut anarkististien 

aatteiden levittämiseen”.
155

  

 

Luultavasti Hollolan esikunnan mustanmaalausyritys ei vaikuttanut tähän lausuntoon, sillä 

Kymin esikunnalla oli ollut jo valmiiksi huono kuva Salmesta. Jo kuukautta aiemmin 

Kymin esikunta oli määritellyt Salmen tunnetuksi agitaattoriksi, huolimattomaksi 

opettajaksi, joka oli harjoittanut siveetöntä elämää ja ”kesälomallaan kuljeskellut paljon”. 

Esikunta oli hankkinut myös työnantajalausunnon, jonka mukaan Salmi oli huononlainen 

ja veltto opettaja. Mielenkiintoista olisi tietää, ketä työnantajaa he ovat oikein haastatelleet 
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sillä koulun johtokunta oli sosiaalidemokraattinen.
156

 Rantala onkin epäillyt lausuntoa 

tekaistuksi.
157

  

 

Lausuntoa vastaan puhui Salmen Kymin opettajakollegoiden Toivo Kujalan ja Hilja 

Soinisen lähettämä kirje valtiorikosoikeudelle. Heidän mukaansa Salmi oli  

”täyttänyt opettajatoimensa asettamat velvollisuudet huolellisesti ja täsmällisesti, 

millään tavalla laiminlyömättä niitä”.
158

 

 

Erityisesti suojeluskunnan esikunnan lausunnon kyseenalaistaa Salmen viiden 

opettajatoverin (mukana myös Kujala ja Soininen) laatima todistus, jonka mukaan Salmi 

oli ihminen, jonka kanssa pystyi olemaan ystävällisessä kanssakäymisessä siitä huolimatta, 

että hän kuului eri puolueeseen kuin he. Heidän mukaansa Salmi ei ollut paikkakunnalla 

kiihkoillut tai herättänyt pahennusta koulutoimen ulkopuolellakaan. Päinvastoin hän oli 

pysynyt kokonaan syrjässä julkisesta toiminnasta eduskuntatyötä lukuun ottamatta.  

”Emme myöskään tiedä hänen tällä paikkakunnalla esiintyneen minään kiihkoilijana 

tai muuten pahennusta herättävänä, vaikka olemmekin olleet tilaisuudessa 

seuraamaan hänen käytöstään koulun ulkopuolella.”
159

 

 

Hollolastakin tultiin Salmen avuksi. Kansakoulunopettaja Olli Pajari, joka oli Hulda 

Salmen kaksoissiskon Aino Mattilan työtoveri ja tuntenut Salmenkin jo kuusi vuotta, 

kuvaili Salmea herkkäsieluiseksi ihannesosialistiksi, joka varmasti oli joutunut 

kapinaliikkeeseen kuin vahingossa, ”voimakkaimpien luonteiden vanavedessä”. Pajari 

uskoi, että Salmi jo varmasti katkerasti katui osallisuuttaan julmaan kapinaan. Hänen 

mukaansa Salmi oli herkkä ja hyvä ihminen, eikä hänestä olisi vaaraa vaikka hänet 

laskettaisiin vapaaksi. 

”Hän on ollut herkkäsieluinen ihannesosialisti, joka uskoi oman aatteensa oikeuteen 

ja oli sen vuoksi helposti syttyvä ja edustavien aatetoverien vaikutuksille altis.”
 160

 

 

Puolustuspuheista ei kuitenkaan ollut välttämättä Salmelle kovinkaan paljon apua, sillä 

valtiorikosoikeus nojasi yleensä päätöksissään paikallisten suojeluskuntien lausuntoihin. 
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Jos paikallisen suojeluskunnan kuvaus syytetyn maineesta paikkakunnalla oli kielteinen, 

saattoi syytetty odottaa tuomiota. Kymin ja Hollolan suojeluskunnat olivat antaneet 

Salmen maineesta pahimman mahdollisen arvion, sillä kaikista raskauttavinta oli, jos 

suojeluskunta kuvasi vangin punakaartin tai työväenyhdistyksen johtohenkilöksi, lakkoihin 

yllyttäjäksi ja laiskaksi työntekijäksi, joka elämäntapa oli kuljeskeleva. Niitä, joilla oli 

hyvä maine, kuvattiin sen sijaan hiljaisiksi ja siivoiksi.
161

 

 

Syytetyt eivät usein ottaneet edes kantaa maan- tai valtiopetossyytöksiin, vaan 

puolustautuivat juuri niitä syytöksiä vastaan, joita paikalliset suojeluskunnat olivat heistä 

esittäneet.
162

 Salmi oli tässä mielessä poikkeuksellinen, sillä hänellä oli puolustus valmiina 

kaikkeen. Paikallisiin syytöksiin Salmi vastasi kuulusteluissa, että suojeluskunnan 

esikunnan lausunnot olivat vääriä. Salmen mukaan hän ei tuntenut lausunnot antaneita 

henkilöitä, eivätkä he tunteneet häntä. Hän ei myöskään omien sanojensa mukaan ollut 

hakeutunut kouluneuvostoon tai pääneuvostoon, vaan hänet oli määrätty kumpaakin 

toimeen. Hänen nimityksestään pääneuvoston varajäseneksi hän ei ollut edes tiennyt, 

ennen kuin oli lukenut lehdestä tulleensa valituksi. Salmen mukaan hän ei kuitenkaan ollut 

osallistunut yhteenkään kokoukseen. Salmi kertoi kannattaneensa Valtalakia ja ”Me 

vaadimme” – ohjelmaa. Kapinaa hän ei kuitenkaan ollut valmistellut tai edes tiennyt siitä 

etukäteen. Hän oli lisäksi saanut sellaisen käsityksen Työmiehen lukemisesta, että työväki 

oli puolustavassa asemassa ja siten vallankumous ei ollut rikollinen.
163

 

 

Salmen puolesta puhui Satakunnan suojeluskunnan piirikunnan jäseneltä Kalle Huhtalalta 

pyydetty todistus, jossa Huhtala ilmoitti, että Salmi oli järjestänyt hänelle matkustusluvan. 

Matkustusluvan turvin Huhtala oli matkustanut Helsingistä Poriin kapinan aikana. Lisäksi 

Huhtala kertoi toisesta Satakunnan osakunnan jäsenestä, jonka Salmi oli pyynnöstä 

toimittanut vapaaksi helsinkiläisten punaisten käsistä.
164

 

 

Nuhteettomuudestaan Salmella oli esittää esi- ja alkukoulunopettajaseminaarin johtajan 

Kaarle Werkon todistus.
165

 Werkon seminaariajoista oli pitkä aika, melkein 

kaksikymmentä vuotta. Kysymykseksi jääkin, miksei hän pyytänyt vastaavaa todistusta 
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Jyväskylän seminaarista. Paperilla kaikki näyttää hyvältä, sillä Salmen käytösnumero oli 

aina 10.
166

 Olisi mielenkiintoista tietää, mikä oli tämän todistuksen pyytämättä jättämisen 

taustalla. Löytämieni arkistolähteiden valossa asia jää kuitenkin arvoitukseksi. 

 

Puolustautuminen ei riittänyt. Hulda Salmi tuomittiin valtiorikosoikeudessa 12. päivänä 

lokakuuta 1918 avunannosta valtio- ja maanpetokseen kuudeksi vuodeksi kuritushuoneelle, 

olemaan kansalaisluottamusta vailla kymmenen vuotta sekä menettämään 

kansakoulunopettajan virkansa.
167

  

 

Salmi valitti tuomiosta valtiorikosylioikeuteen. Salmi vakuutti, että hänen osallistumisensa 

kapinaan oli johtunut tietämättömyydestä. Hänen suostuessaan ehdokkaaksi oli puolueen 

vaalijulistus ollut hänelle tuntematon. ”Me vaadimme” -julistusta hän ei edes ollut osannut 

pitää rikollisena, sillä se oli käsitelty eduskunnassa äänestyksen alaisena. Toiminta 

kouluneuvoston kansakoulujaostossa ei ollut kapinan avustamista, vaan puolueetonta 

koulualalla toimimista. Kapinan synty oli Salmelle yllätys, eikä hän omien sanojensa 

mukaan edes tiennyt, että Suomen ja Venäjän välillä olisi ollut sotatila.
168

  

 

Salmi kumosi Kymin suojeluskunnan lausunnon toteamalla, ettei hän edes ollut voinut 

tehdä ”kiihotusta” ja ”punaisia hommia”, sillä hän oli kyseisenä aikana edustajatehtävän 

takia poissa paikkakunnalta. Todisteena tästä hän esitti tarkastaja R. Roineen kirje, jonka 

mukaan Salmi asui paikkakunnalla vain syys- ja lokakuun ajan. Tämänkin ajan Salmi sanoi 

käyttäneensä kokonaan koulutyöhön. Salmi myös toisti käsityksensä, etteivät lausunnon 

antajat tunne häntä, eikä hän heitä. Salmi kyseenalaisti Hollolan suojeluskunnan arvostelun 

kertoen, ettei ole ollut Hollolassa vuoden 1910 jälkeen kuin lyhyillä vieraskäynneillä 

sukulaisten luona, jolloin hän ei tietääkseen ole häirinnyt kenenkään rauhaa. 

 

Salmi pyysi ottamaan huomioon, että hän oli sairastanut pitkään keuhkotautia. Ainoa, mikä 

oli pitänyt häntä terveenä, oli jokapäiväinen terveydenhoito ravitsevan ruoan ja ahkeran 

ulkoilmaliikunnan avulla. Siispä hänen tapauksessaan kuuden vuoden 

kuristushuonerangaistus tarkoittaisi käytännössä kuolemantuomiota.
169
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Helsingin lääninvankilassa useampaan otteeseen vieraillut pastori J. Kunila kirjoitti 

valtioylirikosoikeudelle puolustaakseen Salmea. Kunilan mukaan Salmen osallistuminen 

kapinaan oli ollut lievintä laatua, ja hän syytti tilanteesta Salmen harkitsemattomuutta. 

Lisäksi hänen käsittääkseen Salmi katui vilpittömästi osanottoaan ja tuomitsi kapinan. 

Tämän vuoksi pastori anoi Salmen tuomion muuttamista ehdonalaiseksi.
170

 

 

Möysän kansakoulun johtokunnan entinen puheenjohtaja Rope Kojonen kirjoitti Salmen 

puolesta valtiorikosylioikeudelle huomauttaen, että Hollolan suojeluskunnan lausunto 

perustui aikaan, jolloin Salmi oli työskennellyt Hollolan Möysässä kansakoulunopettajana. 

Kojosen mukaan koko johtokunta oli ollut erittäin tyytyväinen Salmen toimintaan, sillä hän 

oli innostunut ja pidetty opettaja. Mitä sitten tarkemmin tapahtui, on käsitelty jo aiemmin, 

mutta Kojosen kuvauksen mukaan suurlakon jälkeiset kiihkeät ajat aiheuttivat sen, että 

Salmi joutui johtokunnan enemmistön kanssa riitoihin. Erimielisyydet muuttuivat 

ajojahdiksi, kun Salmea alettiin syyttää lehdistössä asti siveettömästä elämästä. Vaikka 

hänellä oli esittää puolustuksekseen lääkärintodistus, eväsi johtokunta Salmelta 

virkavahvistuskirjan. Kojosen mukaan tämän epäoikeudenmukaisuuden myötä 

ihanteellinen nuori kansalainen menetti uskonsa porvarillisen yhteiskunnan 

oikeudenmukaisuuteen. Siispä Salmen osallistuminen kapinaan oli osaltaan häntä 

vainonneiden syytä.  

”Kun näin lehdistä, että Hulda Salmi oli sekaantunut vallankumoukseen, en voinut 

olla sydämessäni syyttämättä myöskin niitä, jotka häntä vastaan vääryyttä 

harjoittivat hänen ollessaan Möysän koulun opettajana.”
 171

 

 

Vanha riita oli tullut vainomaan Salmea. Rantala on pitänyt Hollolan suojeluskunnan 

lausuntoa Salmen entisten kiistakumppaneiden työn tuloksena. Kojosen todistuksesta 

valtiorikosoikeudelle voi nimittäin päätellä, että Kojonen tiesi johtokunnan jäsenten 

kirjoittaneen suojeluskunnan esikunnalle Salmesta.  

”Olen kuullut, että myöskin Hollolan esikunnalta on katsottu tarpeelliseksi hankkia 

lausunto kansakoulunopettaja Hulda Salmesta. Tämä lausunto perustuu tietenkin 

siihen aikaan, jolloin neiti Salmi oli Hollolan pitäjän Möysän kansakoulun 

opettajana.”
172
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Hollolan suojeluskunta yritti puolestaan vaikuttaa vielä Kymin suojeluskunnan lausuntoon. 

Näin he toivoivat voivansa varmistaa ja parhaimmillaan koventaa Salmen tuomion. 

Kojonen ei voinut vain katsoa vierestä, vaan puolusti Salmea syytöksiä vastaan. Rantala on 

tulkinnut tämän johtuvan niin halusta korjata vääryys kuin katkeruudesta siitä kohtelusta, 

jota Kojonen sai muulta johtokunnalta kiistan aikana.
173

  

 

Hulda Salmi on yksi monista Rantalan tutkimista tapauksista, jossa kansakoulunopettajia 

vastaan nostettujen syytösten taustalla ovat olleet sotaa edeltäneet ristiriidat 

paikallisyhteisössä. Loppujen lopuksi kyse ei siis aina ollutkaan niin paljon siitä kuinka 

punaisia nämä opettajat olivat olleet. Olennaista olikin millaiset välit heillä oli 

paikallistason toimijoiden, kuten koulujen johtokuntien ja suojeluskuntien esikuntien 

kanssa, jotka saattoivat keksiä tai värittää syytöksiä opettajien tuomitsemiseksi. Jopa 

sellaisissa tilanteissa kuin Hulda Salmen tapaus, joissa valtiorikosoikeuden mukaan 

todistusaineistoa oli riittävästi tuomitsemista varten, vanhat riitakumppanit yrittivät usein 

koventaa tuomiota.
174

 

 

Valitus ei auttanut Salmea. Päinvastoin valtiorikosoikeus katsoi, että ”Me vaadimme” – 

julistuksen allekirjoittaminen sekä Salmen toiminta vallankumouksen hyväksi olivat sen 

verran raskauttavia, että tuomiota täytyi nostaa kuuden vuoden 

kuristushuonerangaistuksesta kahdeksaan vuoteen. Tuomion nimeke kuitenkin keveni 

pelkäksi valtiorikokseksi, sillä valtiorikosylioikeus piti maanpetossyytettä perusteettomana. 

Myös kansalaisluottamuksen menetys laski kymmenestä vuodesta kahdeksaan. 

Kansakoulunopettajan toimen menetys pysyi ennallaan. Lisäksi Salmi määrättiin 

maksamaan syyttäjän tekemän korvausvaatimuksen mukaisesti valtiolle takaisin 

”kapinallisten anastamista valtion varoista kantamansa palkan 3083 markkaa”.
175
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6. Salmen paluu opettajaksi 

 

Hulda Salmi ei loppujen lopuksi joutunut kärsimään täyttä tuomiota, sillä valkoisten 

tuomitsemisinto laantui melko nopeasti. Salmi oli yksi niistä noin 80 000 punaisesta, jotka 

valkoiset olivat vanginneet sodan jälkeen tarkoituksenaan tuomita henkilöt, jotka heidän 

mielestään olivat rikkoneet laillista yhteiskuntajärjestystä vastaan. Tuomittujen määrä 

kasvoi kuitenkin valtaviin mittoihin, kun juuri ketään ei haluttu jättää tuomitsematta
176

. 

Kun tilanne oli hieman rauhoittunut, eivätkä tunteet käyneet enää yhtä kuumana, tulivat 

vankien armahduksetkin kysymykseen. Suurta punavankien määrää alettiin itse asiassa 

vähentää jo välittömästi kansalaissodan päätyttyä vuoden 1918 lopulla. P. E Svinhufvud 

päätti armahtaa ensin kaikkia niitä, jotka oli tuomittu tai tuomittaisiin enintään neljän 

vuoden ehdottomaan vankeusrangaistukseen, jolloin yli 10 200 vankia armahdettiin. 

Seuraava armahduspäätös tuli jo saman vuoden joulukuussa ja koski enintään kuuden 

vuoden vankeustuomion saaneita eli noin 6 500 vankia. Monia rangaistuksia myös 

lievennettiin. Salmen tilanne pysyi kuitenkin edelleen samana.
177

 

 

Kansalaissodan jälkeen kansalaiskasvatus nähtiin avaimena yhteiskunnallisen kaaoksen 

välttämiseen. Monet oppivelvollisuuden kannattajat, kuten Mikael Soininen ja Santeri 

Alkio, jotka molemmat myös vaikuttivat vahvasti oppivelvollisuuslainsäädännön 

syntymiseen, olivat jopa sitä mieltä, että koko sota olisi voitu välttää jos Suomessa olisi 

ollut yleinen oppivelvollisuus, sillä koulusivistystä nauttineet henkilöt eivät olisi tarttuneet 

aseisiin.
178

  Porvarilliset kansakoulunopettajat valjastettiinkin yhdessä pappien ja 

suurtalollisten kanssa ohjaamaan harhateille joutuneita kansalaisia takaisin oikealle 

yhteiselle tielle
179

. Kouluhallituksen täytyi kuitenkin miettiä, mitä kapinaan sekaantuneille 

opettajille tulisi tehdä. Aluksi suhtautuminen oli tiukempaa kallistuen rankaisun ja 

eristyksen kannalle. Kapinan vuoksi erotettujen opettajien nimet ilmoitettiin 

kansakoulutarkastajille ja näistä opettajista viidentoista nimi kirjattiin kouluhallituksen 

mustaan kirjaan, jota käytettiin apuna opettajavalvonnassa. Myös Hulda Salmen nimi 

joutui kirjaan.
180
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Kouluhallituksen asenne tuomittuja opettajia kohtaan alkoi kuitenkin lämmetä jo vuoden 

1918 lopusta lähtien. Mustan kirjan täydennys kapinan osalta lopetettiin, ja kouluhallitus 

antoi tarkastajille luvan ottaa virantäytöissä huomioon myös kapinan takia erotetut 

opettajat. Tämä politiikan suunnan muutos oli yhteydessä osaltaan yleiseen 

edistysmielisten poliitikkojen asenteenmuutokseen sekä osaltaan siihen, että 

kouluhallituksen virkamiehet olivat syytösselvityksissään nähneet käytännössä, kuinka 

mielivaltaisesti ja ankarasti kansakouluntarkastajia ja -opettajia oli rangaistu.
181

  

 

Ensimmäinen varsinainen armahduslaki, joka annettiin tammikuussa 1920 ja hyväksyttiin 

toukokuussa 1921, muutti lopullisesti Salmen tilanteen vapauttaen hänet niin 

rangaistuksesta kuin sen seuraamuksista. Armahduslain taustalla oli kaksi syytä. 

Ensinnäkin uusi hallitusmuoto vaati, että yleisestä armahduksesta oli säädettävä lailla. 

Toiseksi sosiaalidemokraatit, jotka tekivät kyseisen lakialoitteen, olivat vihdoinkin 

päässeet mukaan eduskuntatyöhön. Loppujen lopuksi laki saatiin aikaiseksi keskustan ja 

vasemmiston yhteistyöllä.
182

  

 

Salmi oli jälleen vapaa vietettyään noin kolme vuotta elämästään Hämeenlinnan 

naisvankilassa. Vapautensa lisäksi Salmella oli nyt ottotytär Elsi, joka otti ottoäitinsä 

sukunimen. Elsi Salmi oli inkeriläissyntyinen, ja hänet oli vankilassa määrätty avustamaan 

Salmea.
183

  

 

Tuomiostaan vapautettuna Salmen oli mahdollista hakea jälleen opettajaksi. Kesti 

kuitenkin kaksi vuotta ennen kuin hän teki näin. Odotettavissa olikin ristiriitaisia aikoja, 

sillä vaikka keskushallinto oli mahdollistanut punaisten opettajien paluun takaisin työhön, 

niin paikallistasolla ei usein oltu yhtä vastaanottavaisia. Kansakoulunopettajat olivat 

toiminnallaan rikkoneet mallikansalaisuuden ideaalia vastaan, eivätkä monien mielestä 

soveltuneet enää esikuviksi kansalaisille.
184

 

 

Salmi aloitti varovaisesti ja hakeutui vuonna 1923 Koiviston Patalan kansakouluun. 

Kaukainen paikkakunta varmisti sen, ettei Salmen menneisyyttä tunnettu. Johtokunta 
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valitsikin hänet yksimielisesti tehtävään. Salmesta pidettiin Koivistossa niin paljon, että 

voidakseen antaa Salmelle virkavahvistuksen, johtokunta oli valmis muuttamaan koulun 

miesopettajan viran naisopettajan viraksi. Salmen paluu työelämään näytti tässä vaiheessa 

vielä helpolta.
185

 

 

Kaikesta huolimatta Salmi ei viihtynyt Koivistossa, vaan kaipasi takaisin entisille 

kotiseuduilleen. Vain yhden lukuvuoden työskentelyn jälkeen Salmelle tulikin 

mahdollisuus palata lapsuutensa maisemiin, kun Nastolan Seestaan kansakoulussa 

julistettiin avonaiseksi opettajattaren ja poikien käsityönohjaajan paikat. Salmi haki heti 

molempiin, mistä käy selväksi, että hän todella halusi saada työn, sillä Salmea ei 

pahemmin kiinnostanut veiston opetus. Esimerkiksi Hollolan Möysässä Salmi oli ollut 

koulun varsinainen veiston opettaja, mutta jätti siitä huolimatta kyseisen oppiaineen 

kokonaan lisäopettajan hoidettavaksi, mistä koulutarkastaja joutui lopuksi jopa 

huomauttamaan hänelle. Samoin Seestaalla saatuaan paikan, Salmi jaksoi hoitaa veiston 

tunteja vain yhden vuoden verran ja piti sen jälkeen kyseisestä tehtävästä kahdeksan 

vuoden tauon suostuen työhön uudelleen vasta kun kouluun palkattu veistonohjaaja Lauri 

Johannes Sorvalille oli pyynnöstä myönnetty ero.
186

 

 

Salmen lisäksi opettajattaren virkaan haki vain koulun väliaikainen opettajatar Siiri 

Kettunen, mutta tiedossa oli silti tiukka vaali. Kuusihenkinen johtokunta ei päässyt 

yksimielisyyteen, vaan päinvastoin äänet jakautuivat tasan. Johtokunnan porvarit 

äänestivät Kettusta ja työväenhenkiset johtokunnan jäsenet Salmea. Vaalin ratkaisi Salmen 

hyväksi johtokunnan puheenjohtaja Hemming Pykälä. Pykälä oli itsekin 

valtiorikosoikeudessa tuomittu ja halusi Salmen juuri hänen sosiaalidemokraattisen 

taustansa vuoksi. Koulun veistonohjaajaksi ei Salmen lisäksi ollut muita hakijoita, joten 

hän oli luonnollinen valinta myös siihen.
187

 

 

Asia ei kuitenkaan jäänyt tähän. Koivistossa Salmen menneisyys oli ollut paikallisille 

tuntematon, eikä koulutarkastajakaan ollut Salmen valintaa protestoinut. Rantala on 

epäillyt tämän johtuneen mahdollisesti siitä, että tarkastaja itse oli ollut sodan jälkeen 
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syytettynä yhteistoiminnasta punaisten kanssa, eikä siksi halunnut aiheuttaa vaikeuksia ja 

kiinnittää siten huomiota itseensä. Voi myös olla, ettei tarkastaja tiennyt tai muistanut 

Salmen taustoja.
188

 Joka tapauksessa Nastolassa, joka oli Hollolan naapuripitäjä, olivat 

asiat toisin. Lahden piirin kansakoulutarkastaja Saarni ei voinut hyväksyä vaalitulosta, 

vaan alisti sen kouluhallituksen harkittavaksi ja ratkaistavaksi. Kouluhallitus ei kuitenkaan 

nähnyt mitään oikeudellista syytä olla kieltämättä vaalilta vahvistusta, joten vaalitulos 

hyväksyttiin.
189

 

 

Johtokunnan häviölle jäänyt puoli eli Sanna Hagas, A. Haukio ja Väinö Jokinen valittivat 

yhdessä ja opettajatar Siiri Kettunen erikseen kouluhallituksen päätöksestä 

valtioneuvostoon. Kettunen toivoi kirjeessään opettajavaalin kumoamista, sillä se Kettusen 

mukaan loukkasi häntä. Kettunen myös huomautti, että papintodistus Salmen maineesta oli 

vanhentunut.
190

  

 

Johtokunnan jäsenten mukaan Salmi oli voittanut vaalin vain sen vuoksi, että 

puheenjohtaja Pykälä, joka itsekin oli tuomittu kuritushuonerangaistukseen punakapinan 

jälkeen, oli kannattanut häntä. Salmi oli punakapinan johtohenkilöitä ja toiminut 

kapinallisten muodostaman kouluhallituksen ylijohtajattarena. Hänet oli tuomittu 

maanpetoksesta useaksi vuodeksi kuritushuonerangaistukseen ja julistettu kelvottomaksi 

saamaan ja hoitamaan opettajattarentoimia koko maassa. Valituksessa myös huomautettiin, 

että koska Seestaan kansakoulu oli Seestaan kartanon rakennuttama ja kunnalle 

lahjoittama, oli koulua valvovien viranomaisten velvollisuus huolehtia siitä, että 

perustajien toiveet toteutettaisiin koulussa.
191

 

”Kaiken lisäksi on Seestaan kansakoulu yksityisten rakennuttama, ja on Seestaan 

kartanon nykyinen omistaja lahjoittanut sen kunnalle, jonka vuoksi niiden 

viranomaisten, joiden valvonnan alla koulu on, pitäisi huolehtia siitä, ettei perustajien 

tarvitse pettyä toivomuksissaan koulun suhteen.
192
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Lopuksi jäsenet ihmettelivät kouluhallituksen päätöstä ”täydellisesti armoonsa palauttaa 

Hulda Salmi”, sillä kouluhallituksen täytyi olla tietoinen siitä, että Salmelta oli evätty 

vahvistuskirja myös aikaisemmin Hollolan Möysän kansakoululla muun muassa 

siveettömyyden vuoksi. Tästä rikoksesta hän oli saanut rangaistuksensa 

kihlakunnanoikeudessa. Kaiken kaikkiaan niin porvarit kuin muutamat 

sosiaalidemokraatitkin olivat heidän mukaansa hämmästyneitä ja huolestuneita 

kouluhallituksen päätöksestä. Tämän kaiken vuoksi he toivoivat, että valtioneuvosto 

kumoaisi vaalituloksen opettajatar Siiri Kettusen hyväksi, sillä jos vaali jäisi voimaan, olisi 

heidän vuosikymmeniä kestänyt sivistystyönsä tehty yhdellä istumalla tyhjäksi. Myös Uno 

Cygnaeus kääntyisi haudassaan, jos tietäisi, millaisia henkilöitä kouluhallitus piti riittävinä 

kansakoululaisten kasvattamiseen.
193

 

” Kouluhallituksen päätös on herättänyt mitä suurinta hämmästystä ja huolestumista 

paikkakunnan kaikissa porvarillisissa ja vieläpä sosialidemokraattisissakin piireissä.” 

 

”vaikka kouluhallitukselle ei voinut olla tietämätöntä, että Hulda Salmella on evätty 

vahvistuskirja hänen aikaisempaan opettajattaren toimeensa Möysän kansakoulusta, 

Hollolan pitäjästä, m. m. siveettömyyden takia, mikä seikka on toteen näytetty 

asianomaisessa kihlakunnanoikeudessa.”
194

 

  

Selvityskirjeessään valtioneuvostolle Salmi otti kovasanaisesti kantaa häneen 

kohdistuneisiin syytöksiin. Hän muistutti, ettei ollut saanut tuomiota maanpetoksesta vaan 

valtiopetoksesta ja että hänet julistettiin menettäneeksi opettajavirkansa Kymin Tiutisen 

kansakoululla, ei kelvottomaksi vastaisuudessakin toimimaan opettajattarena. Salmi myös 

totesi, että luki hänen tuomionsa miten hyvänsä, oli kaikki joka tapauksessa pyyhitty pois 

vuoden 1921 armahduslain myötä.
195

  

 

Salmi väitti, että samoin kuin Hollolassa, nytkin hänen kimppuunsa oli hyökätty hänen 

puoluesuuntauksensa ja mielipiteidensä vuoksi. Päinvastoin kuin valittajat väittivät, 

kihlakunnanoikeus oli ollut Salmen puolella ja tuominnut Hollolan Möysän kansakoulun 

johtokunnan jäsenen sakkoihin Salmen kunnian loukkaamisesta. Koska Salmi ei sanojensa 

mukaan jaksanut selittää Hollolan tapauksen kaikkia kiemuroita, liitti hän mukaan 
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valtioneuvoston luettavaksi Rope Kojosen kirjeen valtiorikosylioikeudelle, jossa 

selvennettiin tapauksen taustoja. 

”Eivätkä valittajat häpeä – ja mitä valheellisimmasta valaistuksesta – vetää esille 

juttuja, jolla Hollolan kunnan Möysän kansakoulun vanhasuomalaisen johtokunnan 

enemmistö v. 1909 – siis 15 vuotta sitten – epäsi minulta virkavahvistuskirjan. Kärsin 

silloin, kuten nytkin, puolue- ja mielipiteistäni.” 

 

”Moisten ilkeämielisten parjausten ja häväistysten rääkkäämänä en jaksa tätä vanhaa 

inhoittavaa rettelöä perinpohjaisemmin selittää, vaan pyydän lisävalaistukseksi 

kiinnittää valtioneuvoston huomiotavaksi todistuksen, jonka kansanopiston johtaja, 

maisteri Rope Kojonen puolestani jätti”
 196

 

 

Se, että Seestaan johtokunnan valtioneuvostoon valittaneet jäsenet olivat häntä vastaan 

hänen aatemaailmansa eikä pätevyytensä vuoksi, näkyi Salmesta siinä, etteivät he voineet 

taistella Siiri Kettusen puolesta hänen kykyjensä ja opettajaksi soveltuvuutensa vuoksi. 

Salmen mukaan Seestaan kansakoulu oli ollut joko veltoissa tai taitamattomissa käsissä. 

Koulu oli likainen ja epäjärjestyksessä. Jopa Cygnaeuksen kipsikuva oli paksun noen 

peitossa. Lisäksi kaikki kaapit, laatikot ja hyllyt olivat sekaisin. Nykyisessä olotilassaan 

Seestaan koulu ei ollut nuorison kasvatukseen sovelias laitos. 

” Yksinpä luokkasaliin kunniapaikalle sijoitettua Cygnaeuksen kipsikuvaa peitti niin 

paksu noki, että se näytti seisovan siinä pikemmin kuvatakseen nuohoojaa kuin 

esittämässä rakastetun kansakoulun isän jaloa muotoa. Eikä tämä toivoton 

siivottomuus rajoittunut suinkaan pinnalle. – Tämän opettajattaren jäljeltä, jota 

valtioneuvoston puoleen kääntyneet johtokunnan jäsenet haluavat koulunsa 

vakinaiseksi opettajaksi”
197

  

 

Kettusen väite siitä, että vaali loukkasi häntä, oli Salmesta käsittämätön. Kaikki oli tehty 

lain ja asetusten mukaisesti. Kettunen oli lisäksi vasta aloittelija, joten Salmesta oli vain 

järkevää, ettei vasta koulunpenkiltä päässyt henkilö voinut asettua vanhan konkarin edelle. 

Myös valitus papintodistuksen vanhuudesta oli perusteeton, sillä kansakouluasetus ei 

määrännyt sille ikärajaa. Sitä paitsi papintodistuksen vanhuus johtui vain siitä, että 

                                                 
196

 Etelä-Suomen Sanomat 7.10,1924. 
197

 Etelä-Suomen Sanomat 7.10,1924. 



 56 

kelirikko oli estänyt saaristossa asuvaa Salmea saamaan uuden ajoissa hakemuksiin 

liitettäväksi ja uusi todistus oli näyttänyt Salmen maineen olevan ennallaan.
198

 

 

Jos Salmi joka tapauksessa erotettaisiin ja Siiri Kettunen asetettaisiin hänen tilalleen, 

valtioneuvoston tulisi Salmen mielestä keskustella ja päättää siitä, kuka velvoitetaan ja 

millä tavoin korvaamaan hänelle kärsityt vahingot. Salmi ei nimittäin tällöin menettäisi 

vain Seestaan koulun virkaa, vaan myös entisen työnsä, sillä hänelle oli jo ehditty myöntää 

ero Seestaan vaalin tultua hyväksytyksi. Jos Salmi olisi tiennyt mitä tuleman piti, niin hän 

olisi voinut järjestää virkaansa sijaisen, mutta sen sijaan hän oli eronnut lopullisesti ja 

suorittanut rankan muuton paikkakunnalta toiselle. Lisäksi Salmi valitti, että lehdistön 

kautta levitetyt häväistyskirjoitukset olivat tehneet hänelle mahdottomaksi työskennellä 

enää koskaan opettajana. Salmen mukaan oli epäreilua, että kaiken koulutuksen ja taistelun 

jälkeen häneltä vietäisiin vääryydellä kaikki.
199

 

 ” Sitä paitsi valittajat ovat perättömillä ja ruokottomilla, sanomalehtien kautta ympäri 

maata ja maailmaa levitetyillä hävästyskirjoituksillansa tehneet uusien 

opettajanpaikkojen saamisen minulle kokonaan mahdottomaksi.” 

 

”Ja jos valittajat Kettunen ja Hagas ym, jotka tekopyhästi esiintyvät jumalankin 

asianajajina olisivat ennen kynään tarttumista ajatelleet vähänkin ja kuunnelleet 

omantuntonsa ääntä, olisi heiltä kenties jäänyt tekemättä se kauhea rikos, jonka heidän 

valituskirjelmänsä sisältää.” 

 

Salmen tiukkasanainen selvitys oli kuitenkin turha, sillä valtioneuvosto ei ottanut 

kumpaakaan valitusta edes tutkittavakseen. Valtioneuvosto tosin vaati kouluhallitukselta 

selityksen, johon kouluhallitus totesi, että koska se itse oli se viimeinen aste, jossa kyseisen 

kaltaiset nimityskysymykset ratkaistiin, ei päätöksestä voinut enää valittaa. Kyseiset 

valitukset eivät nimittäin koskeneet sellaista kouluhallituksen ratkaisua, jollaisesta 

kouluhallituksen 10.3.1924 annetun asetuksen pykälän 33 mukaan, olisi edes ollut oikeutta 

valittaa valtioneuvostoon.
200

. Hulda Salmi sai siis jäädä Seestaalle. Johtokunta oli Salmeen 

tyytyväinen ja myönsi hänelle kahden vuoden koeajan jälkeen virkavahvistuskirjan. 
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Seuraavan vuoden elokuussa myös ottotytär Elsi Salmi otettiin töihin Seestaan kouluun 

vahtimestariksi.
201

 

 

Ensimmäisenä lukuvuotena Seestaalla kolme Salmen oppilaista erosi koulusta. 

Vanhemmat ilmaisivat usein tyytymättömyyttään kouluun tai sen opettajiin ottamalla 

lapsensa koulusta pois tai ohjeistamalla heitä käyttäytymään siellä mahdollisimman 

huonosti. Näin oli käynyt esimerkiksi Hollolan Möysässä, kun koulun johtokunnan 

enemmistö ja kansakoulutarkastaja olivat käytännössä katsoen ajaneet Hulda Salmen ja 

Aino Mattilan koulusta pois. Siskosten jälkeen Möysän kansakouluun opettamaan tulleiden 

opettajien elämää ei tehty helpoksi. Päinvastoin monet oppilaat erosivat koulusta tai 

rettelöivät tunneilla. Tilanne raukesi vasta kansakoulutarkastajan puuttuessa asiaan.  

 

Tämän vanhempien sekä oppilaiden aseen käyttöönotto oli hieman hankaloitunut
202

 

vuoden 1921 oppivelvollisuuslain säätämisen jälkeen, mutta se oli silti vielä käytettävissä, 

sillä kansakoulussa käyminen ei edelleenkään ollut pakollista. Oppivelvollisuuslain 

mukaan lapsen tuli saavuttaa se tieto- ja taitomäärä, mikä annettiin kansakoulussa, mutta 

sen saattoi suorittaa myös kotona tai jossakin toisessa koulussa.
203

   

 

Lähteiden perusteella on vaikea sanoa varmasti miten Seestaan koululla kävi. Esimerkiksi 

oppilasmääriä ei voi hyvin verrata edelliseen vuoteen, sillä koulu oli juuri supistettu
204

 

Salmen sinne tullessa, joten oppilasmäärät olivat tietenkin pienempiä hänen siellä 

työskennellessään kuin ennen. Vaikka kolme oppilasta erosikin ensimmäisen lukuvuoden 

aikana, se oli itse asiassa pienempi määrä kuin edellisenä vuonna, jolloin eronneita oli ollut 

viisi. Näistä kaksi erosi tosin sairauden vuoksi. Salmen aloittaessa vuonna 1924 hän sai 

opetettavakseen 38 oppilasta. Määrä laski seuraavan lukuvuoden alussa 30:een, mutta 

nousi heti seuraavana vuonna 36:een. Kaiken kaikkiaan oppilasmäärät pyörivät läpi 

vuosien kolmenkymmenen ja neljänkymmenen välillä ollen ajoittain matalammalla ja 

ajoittain korkeammalla. Oppilaiden käytös oli kuitenkin Salmen mukaan hyvää, joten 

erityistä rettelöintiä ei nähtävästi ollut. Oppilasmäärien vaihtelut kertovatkin tässä 
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tapauksessa oletettavasti vain koulupiirin luonnollisesta oppilasmäärän vaihtelusta. 

Näyttäisi siis siltä, että vanhemmat ja oppilaat ottivat Salmen vastaan ilman suuria 

vastalauseita.
205

 

 

Tarkastaja Nestori Saarni oli tyytymätön Salmeen. Saarnin tarkastuksien perusteella Salmi 

ei ollut hyvä opettaja. Saarnin mukaan Salmen opetus oli ylimalkaista, eikä läksyn 

valmistamiseen kiinnitetty huomiota. Salmi ei vaatinut oppilailtaan juuri mitään, joten 

tulokset olivat heikot. Ensimmäisen tarkastuksen jälkeen Saarni teki jopa kirjallisen 

huomautuksen Salmen opetuksesta johtokunnalle. Myöhemmätkään arviot Salmen 

opetuksesta eivät paljon parantuneet, vaikka kerran Saarni totesikin opetuksen olevan 

sävyltään hyväntahtoista. Saarni syytti Salmea pehmeäotteisuudesta. Opetus oli 

pintapuolista, heikkoa, kirjaan sidottua ja hapuilevaa. Salmi oli veltto, eikä valmistautunut 

tunneille.
 206

  

 

Saarnin jälkeen tarkastajan työn ottanut Herman Lehto oli Salmesta toista mieltä. Hänestä 

Salmi yritti tehdä tunnollisesti työnsä, vaikka opetustapa ei tuntunutkaan tehokkaalta. 

Voidaankin olettaa, ettei Saarnin arvostelu Salmesta ollut täysin objektiivinen, olihan hän 

yrittänyt estää Salmen virkaan valitsemisen siinä kuitenkaan onnistumatta.
207

 

 

Koulun johtokunnalla sen sijaan ei ollut Salmesta valittamista. Johtokunnan antamissa 

todistuksissa todettiin, että Salmi oli hoitanut virkaansa nuhteettomasti, osoittaen hyvää ja 

vakavaa käytöstä niin työssä kuin työn ulkopuolella. Hänestä ei myöskään haluttu päästä 

eroon edes silloin, kun hän ylitti laillisen eroamisiän eli 67 vuotta. Päinvastoin johtokunta 

päätti kääntyä valtioneuvoston puoleen pyytääkseen, että Salmi oikeutettaisiin pysymään 

virassaan kuluvan lukukauden loppuun asti, jotta oppilaiden arvostelu sujuisi helpommin ja 

Salmella olisi enemmän aikaa löytää uusi asunto. Johtokunnan mielestä näin tulisi 

valvotuksi niin koulun kuin ” kouluamme yli 20 vuotta tunnollisesti ja kaikin puolin 

kiitettävästi palvelleen opettajattaren edut.”
208
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Täysin ongelmitta eivät silti menneet nämäkään vuodet. Kansalaissota ei ollut ohi ihmisten 

mielissä, sillä häviäjät muistivat vielä sodan joukkomurhiin päättyneenä 

luokkakamppailuna ja voittajat kansallisena vapaustaisteluna Venäjää ja suomalaisia 

pettureita vastaan. Luokkaristiriita valkoisen ja punaisen Suomen välillä oli jäänyt 

kytemään, eikä uusi demokratia sosiaalidemokratian ja kommunismin pikaisen toipumisen 

jälkeen yhdistettynä nousseeseen työttömyyteen ja pula-aikaan miellyttänyt monia 

porvareita.
 209

  

 

Koko työväenliikettä vastaan nousi vuonna 1929 Lapuan liike, jossa oli mukana vauraita 

talonpoikia sekä erilaisia porvariston ryhmiä. Lapuan liikettä on Siltalan mukaan pidettävä 

kansalaissodan jatkona ja jälkinäytöksenä, sillä ”´valkoisen Suomen´ ydinjoukko yritti 

siinä ´valkaista´ isänmaan, ´valkoisen Suomen´, ja siten saattaa vapaussotansa lopulliseen 

päätökseen”. Käytännössä Lapuan liike syntyi aikana, jona sosialidemokraatit olivat jo 

sitoutuneet porvarilliseen järjestelmään ja ”kommunistivaarakin” oli matalimmillaan. 

Kansalaissota oli kuitenkin jättänyt jälkeensä hajaannuksen, kun illuusio yhteisistä arvoista 

ja moraalista oli kaatunut. Yhdistettynä porvariston sisäisiin kiistoihin tilanne huipentui 

kansalaissodan tunnelmaan ja tunteeseen kommunismin uhasta. Siltalan mukaan Lapuan 

liikkeen toiminnassa onkin nähtävissä halu ja tarve luoda yhtenäinen kansallisiin 

perusarvoihin perustuva moraaliykseys, jonka avulla saataisiin ”järkeä” modernisoituvaan 

ja ristiriitaiseen yhteiskuntaan. Ne ryhmät ja yksilöt, jotka olivat tämän tiellä, täytyi häätää 

pois.
210

 

 

Opetusministeristöstäkin lähetettiin vuoden 1930 heinäkuun loppupuolella 

kouluhallituksille sekä kirkon viranomaisille kiertokirje, jossa varoitettiin lapsiin ja nuoriin 

kohdistuvasta kommunistisesta kiihotuksesta. Kiertokirjeen mukaan kiihotus puettiin 

”erityisesti uskontoa ja siveellisyyttä repivien käsitysten istuttamisen muotoihin.” 

Opetusministeriö kehotti kaikkia sen alaisia virkamiehiä pitämään silmät auki ja tekemään 

kaikkensa kiihotuksen ehkäisemiseksi. Lisäksi kansakoulutarkastajien oli viipymättä joko 

tutkittava heidän tietoonsa tulleita tapauksia tai käännyttävä paikallisten 
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järjestysviranomaisten puoleen apua saadakseen.
211

 Pian Opettajain lehdessä 

uutisointiinkin opettajista, joiden epäiltiin osallistuneen valtionvastaiseen kiihotukseen.
212

 

 

Nastolassa oli hyvin muistissa millainen opettaja heillä oli Seestaalla töissä. Etelä-Suomen 

sanomat edusti varmaan useamman porvarin tunnelmia kuvaillessaan vuonna 1930 Salmea 

kapinanaikaisen kouluhallituksen ylijohtajaksi sekä Salmea puoltanutta Seestaan 

johtokunnan puheenjohtaja Pykälää entiseksi punakaartilaiseksi. Samalla lehti muistutti, 

ettei Salmi olisi saanut työpaikkaa ilman Pykälää. Tällä tavoin Salmi voitti opettajavaalissa 

kilpailijansa ”joka oli moitteettomasti hoitanut tointa --- jo muutamia kuukausia”. 

Heinäkuun lopussa vuonna 1930 Lapuan liikkeen ydinjärjestön Suomen Lukon Nastolan-

osaston johtokunnan puolesta kävi viisihenkinen ryhmä Seestaan koululla kehottamassa 

Salmea eroamaan toimestaan. Salmi myöntyi painostuksen edessä ja lupautui luopumaan 

virastaan. Hän asetti kuitenkin ehdoksi, että eroaisi vain, jos hänelle myönnettäisiin ensin 

vuoden virkavapaus.
213

  

 

Käytännössä Salmen ei kuitenkaan tarvinnut lähteä. Kansakouluntarkastaja ei ottanut asiaa 

tutkintaan, eikä koulun johtokunta edes noteerannut tapausta kokouksessaan. Päinvastoin 

johtokunta päätti saman vuoden marraskuussa yksimielisesti esittää tarkastajalle, että 

Salmelle myönnettäisiin palkankorotus ikälisän muodossa. Samalla johtokunta jälleen 

kerran totesi, että Salmi oli hoitanut toimensa nuhteettomasti sekä osoittanut kaikin puolin 

hyvää ja vakavaa käytöstä.
214

  

 

7. Salmen paluu politiikkaan  

 

Kuten edellä on kerrottu, ennen kansalaissotaa Hulda Salmi oli aktiivinen työväenhenkinen 

kansalaisvaikuttaja. Vuodesta 1906 Salmi oli mukana työväenyhdistysten
215

 toiminnassa 

niin Hollolassa kuin myöhemmin Kymissä. Eduskuntaan hänet valittiin 

sosialidemokraattien kansanedustajaksi ensimmäisen kerran vuonna 1910, jonka jälkeen 

hän työskenteli eduskunnassa aina vuoteen 1918 tullen valituksi tuona aikana yhteen 
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menoon yhteensä viisi kertaa. Salmen ansioluettelo kansanedustajapäiviltä kattaa 

toiminnan sivistysvaliokunnan vakinaisena jäsenenä, perustuslaki- ja 

valtiovarainvaliokunnan varajäsenenä sekä sosialidemokraattien eduskuntaryhmän 

sihteerinä. Salmi oli sosialidemokraattisen opettajaliiton puheenjohtaja sen perustamisesta 

aina lopettamiseen asti. Eduskuntatyön aikana hän kuului sekatyöläisnaisammattiosastoon. 

Läpi näiden vuosien Salmi kirjoitteli myös työväen sanoma- ja aikakauslehtiin niin 

mielipidekirjoituksia kuin usein poliittissävytteisiä runojakin.
216

 

 

Kansalaissodan jälkeen Salmen tilanne oli muuttunut. Vaikka hänen onnistui palata 

takaisin opettajan työhön armahduslain vapauttamana, hänen mallikansalaisuuden 

imagonsa oli tahrattu. Tuntemattomana Koivistossa Salmi sai työskennellä rauhassa, mutta 

paluu Nastolaan aiheutti poliittisen kuohunnan, kun niin Nastolassa kuin laajemminkin 

puitiin Salmen valintaa työhön.  

 

Vaikka Nastolasta löytyi vankka Salmea vastustava porvaristokanta, Nastola kuten 

Seestaan johtokuntakin olivat enemmistöltään sosiaalidemokraattisia. Työväenliike oli 

elpynyt nopeasti kansalaissodan jälkeen ja jo vuoden 1918 lopulla sosiaalidemokraatit 

saivat joillakin paikkakunnilla asettaa ehdokaslistat kunnallisvaaleihin. Vuoden 1919 

eduskuntavaaleissa sosiaalidemokraatit pärjäsivät jo yhtä hyvin kuin ennen kapinaa. 

Sosiaalidemokraattiset opettajat olivat toisaalta haluttuja, sillä kunnat, joissa työväenliike 

oli enemmistönä, yrittivät saada työväenhenkisiä kansakoulunopettajia riveihinsä 

pyytämällä heitä jopa erikseen sosiaalidemokraattisesta puoluetoimistosta. Puoluetoimisto 

yritti auttaa kyselijöitä, mutta sosiaalidemokraattisia kansakoulunopettajia ei tahtonut 

löytyä, sillä opettajat eivät enää 1920–1930-luvuilla vaikeuksien pelossa uskaltaneet 

tunnustautua kuuluvansa vasemmistoon.
217

  

 

Salmi ei voinut pysyä tuntemattomana omasta sosialistisuudestaan, sillä kouluhallitus oli 

ilmoittanut kaikille kansakoulutarkastajille hänen menneisyydestään. Lisäksi hän oli 

lähialueelta kotoisin. Salmi oli nimittäin syntynyt ja käynyt kansakoulunsa Nastolassa ja 

työskennellyt Hollolassa, joka oli Nastolan lähikunta. Hänen sisarensa Aino Mattila 

työskenteli edelleen Hollolassa ja oli myös mukana Möysän työväenyhdistyksen 

toiminnassa, johon Salmikin oli ennen kuulunut. Siispä Salmi tunnettiin alueella hyvin. 
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Vaikka Salmen sosialistisuus aiheutti eripuraa johtokunnassa, se myös teki hänestä toista 

hakijaa paremman vaihtoehdon johtokunnan puheenjohtajan Hemming Pykälän silmissä.  

 

Salmi sai pitää työpaikkansa, johon hänet oli valittu osaltaan hänen vasemmistotaustansa 

vuoksi. Lisäksi työväenliikkeen elpymisen myötä Salmen, kuten muidenkin opettajien olisi 

pitänyt teoriassa olla helpompi ottaa osaa työväenyhdistysten toimintaan ja politiikkaan 

yleensä. Kuitenkaan asiat eivät käytännössä toimineet aivan näin. Politikointi oli aina ollut 

kansakoulunopettajalle arveluttava harrastus, sillä hänen tehtävänsä oli ensisijaisesti 

kasvattaa kuuliaisia kansalaisia. Tämä harrastus kävi kuitenkin nyt entistä 

räjähdysherkemmäksi, jos opettajalla oikeiston Suomessa oli vasemmistolaisia aatteita, 

sillä paikallistason toimijoiden lisäksi myös kouluhallitus valvoi, etteivät opettajat tulisi 

kansakunnan eheytymisen tielle.
218

 Siispä lähes kaikki niistä kansakoulunopettajista, jotka 

kuuluivat johonkin puolueeseen, sijoittuivat porvarillisiin puolueisiin. Lisäksi suuri osa 

opettajista oli mukana suojeluskunnissa ja Lotta Svärd -järjestöissä.
219

 

 

Kansakoulunopettajat olivat enemmän tai vähemmän tietoisia siitä, että kansansivistyksen 

ja -valistuksen lisäksi heillä oli myös yhteiskunnallisia velvoitteita. Varsinkin maaseudulla 

opettajille oli tarjolla useita luottamustehtäviä kunnanvaltuustossa ja kunnallisissa 

lautakunnissa, sillä opettajien arvostus ja käyttötarve heidän monitaitoisuutensa vuoksi oli 

maaseudulla paljon suurempi kuin kaupungissa. Opettajat ottivatkin maaseudulla paljon 

osaa kunnallistoimintaan toimien kuntakokousten, kunnanvaltuustojen ja kunnallisten 

lautakuntien puheenjohtajina, sihteereinä sekä tavallisina jäseninä.
220

 Salmi ei kuitenkaan 

asettunut ehdokkaaksi kunnallisvaaleihin tai osallistunut muutenkaan kunnanvaltuuston 

toimintaan.
221

 Ennen sotaa Salmi oli ollut aktiivinen jäsen eri työväenyhdistyksissä. Ei ole 

kuitenkaan tietoa siitä, osallistuiko hän enää vapautumisensa jälkeen työväenyhdistysten 

toimintaan. 

 

Rantala on arvellut, että myös Salmi muiden entisten punaisten kansakoulunopettajien 

tavoin itse asiassa luopui kokonaan politikoinnista välttääkseen ärsyttämästä 

paikkakuntalaisia.
222

 Asian selvittämisen jälkeen näyttäisi kuitenkin siltä, ettei tämä pidä 
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paikkaansa. Jo vuonna 1927 Hulda Salmi (kuva 3) oli jälleen sosialidemokraattien 

ehdokkaana eduskuntavaaleissa Hämeen eteläisessä vaalipiirissä. Salmi esiteltiin, kuten 

neljä muutakin saman vaalipiirin ehdokasta, Suomen Sosialidemokraatissa:  

"Hulda Salmi, opettajatar Lahdessa, on toiminut paljon sosiaalidemo-

kraattisen puolueen erilaisissa tehtävissä. Oli ennen sotaa sosiaalidemokraattien 

valitsemana eduskunnassa useita eri kertoja."
223

  

 

 

Kuva 3. Hulda Salmi Hämeen eteläisen vaalipiirin ehdokkaana. 
224

 

 

Salmea ei kuitenkaan valittu eduskuntaan. Hän ei tästä vielä lannistunut, vaan yritti 

uudestaan vuosina 1929 sekä 1930. Kumpanakaan vuonna Salmi ei päässyt Lahden 

sosiaalidemokraattien kunnallisjärjestön puolueäänestyksen eduskuntaehdokasehdokas 

vaaleja pidemmälle. Vuonna 1929 hän sai vain 14 ääntä 447 äänestä ja vuonna 1930 15 

ääntä 473 äänestä, eikä näin alhainen äänisaalis tuonut hänelle edes mahdollisuutta toimia 

sosiaalidemokraattien kansanedustajaehdokkaana. Tämän jälkeen Salmi ei enää yrittänyt 

päästä kansanedustajaksi.
225
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Tosin vaikka Salmi oli menettänyt pääosin kannatuksensa Lahdessa ja Lahden alueella, oli 

hän ainakin vuonna 1929 Möysän työväenyhdistyksen suosikkiehdokas. Yhdistyksen 14 

jäsentä 18:sta äänesti Salmea. Tämä oli suurin äänisaalis, jonka kukaan ehdokkaista 

Möysän työväenyhdistyksessä sai. Lähelle Salmea tulivat Teodor Numminen 13 äänellä ja 

Julius Ailio 10 äänellä. Muut ehdokkaat saivat lähinnä hajaääniä
226

. Möysän 

työväenyhdistys olikin Salmen entinen yhdistys, jossa hän oli ollut mukana sinä aikana kun 

hän sisarineen työskenteli Hollolan Möysän kansakoululla. Kyseinen sisar Aino Mattila 

kuului lisäksi edelleenkin työväenyhdistykseen.  Sieltä saadut äänet eivät kuitenkaan 

riittäneet nostamaan Salmea kansanedustajaehdokkaaksi. 

 

8. Pohdinta 

 

Kuten edellä on kerrottu, julkinen valta määritteli kansakoulunopettajien 

mallikansalaisuusideaalin keskeisiksi ominaisuuksiksi uskollisuuden, ahkeruuden, 

nuhteettomuuden ja hurskauden. Hulda Salmi on mielenkiintoinen kansakoulunopettaja, 

sillä häntä syytettiin hänen uransa eri vaiheissa epäonnistumisesta jokaisessa näistä 

ominaisuuksista. 

 

Hollolan Möysässä Salmen nuhteettomuus asetettiin kyseenalaiseksi, kun häntä syytettiin 

sekaantumisesta naimissa olevaan mieheen. Myös hurskaudessa oli Salmen vastustajien 

mukaan toivomisen varaa. Hollolassa paikallinen kappalainen kävi pyynnöstä katsomassa 

Salmea työssään ja arvosteli sitten lehdissä asti Salmen kasvatus- ja opetustyyliä liian 

maailmalliseksi. Samoin ahkeruudessa nähtiin puutteita, sillä pari paikkakuntalaista valitti 

kansakouluntarkastajalle koulun huonosta järjestyksenpidosta. Tässä vaiheessa Salmea ei 

vielä suoraan syytetty uskollisuuden puutteesta, joskin on todennäköistä, että Salmen 

vastustajia häiritsi ensisijaisesti hänen vasemmistolaisuutensa ja syytösten taustalla oli 

tavoite savustaa esivallalle uskoton sosialisti pois alueelta. Salmi puolustajiensa kera oli 

ainakin varma, että kyse oli juuri tästä. 

 

Käytännössä kuva Salmen uskollisuudesta oli viimeistään mennyttä hänen saadessaan 

tuomion osanotostaan kapinaan. Vaikka armahduksen jälkeen Koiviston Patalan 

kansakoulussa ei tästä aiheutunut vielä ongelmia, oli tilanne toinen Salmen hakeutuessa 

                                                 
226

 Yhdellä äänestyslipulla pystyi äänestämään enintään seitsemää ehdokasta. 



 65 

takaisin kotikonnuilleen Nastolaan. Syytteet Salmen siveettömyydestä Hollolan Möysän 

ajoilta otettiin taas esille tukemaan perusteluita Salmen sopimattomuudesta opettajaksi. 

Seestaan opettajavaaliin pettynyt puoli johtokuntaa, vaaleissa häviölle jäänyt 

apuopettajatar sekä kansakouluntarkastaja kävivät taistoon Salmea vastaan. He eivät 

voineet uskoa, että näin pahasti uskollisuutta vastaan rikkonut opettaja, maanpetturi 

suorastaan, voisi enää toimia mallikansalaisena. Tämän vuoksi heidän mielestään 

kouluhallituksen tai valtioneuvoston täytyi mitätöidä Seestaan opettajavaali. Myös Salmen 

ahkeruus asetettiin myöhemmin kyseenalaiseksi tarkastaja Saarnin tarkastuksissa hänen 

väittäessään, ettei Salmi valmistaudu tunneille. 

 

Jouduttuaan jälleen sanomalehdissä asti riepotuksen uhriksi, Salmi oli huolissaan siitä 

löytäisikö hän enää ikinä töitä opettajana, jos Seestaan työ vietäisiin häneltä. Nimittäin 

monet opettajat, joiden kunnia oli julkisuudessa tahrattu, huomasivat uuden työpaikan 

löytämisen hyvin vaikeaksi, oli syytöksissä ollut perää tai ei 
227

. Kouluhallitus ei 

kuitenkaan nähnyt mitään syytä kieltää opettajavaalin tulosta, eikä valtioneuvosto edes 

ottanut asiaa käsiteltäväksi. Siispä Salmi sai jäädä Nastolan Seestaan kansakouluun. 

Mennessään eläkkeelle hän oli työskennellyt koulussa lähes keskeytyksettä
228

 yli kahden 

vuosikymmen ajan.  

 

Nämä Salmen vaiheet tuovat esille ja joiltain osin vahvistavat niitä kansakoulunopettajan 

mallikansalaisuuteen liittyviä teemoja, joita on tullut esille jo Rantalan tutkimuksissa. 

Ensinnäkin mallikansalaisuuden ominaisuudet määriteltiin paikallisella tasolla julkista 

tasoa tiukemmin. Toiseksi riippui paikkakunnasta, mitä mallikansalaisuuden osa-aluetta 

painotettiin ja kolmanneksi vaikka paikkakuntalaiset olisivat halunneet opettajasta eroon 

jostain tietystä syystä, käyttivät he myös muita mallikansalaisuuden ominaisuuksissa 

ilmenneitä puutteita syytöstensä tukena, olivat ne keksittyjä tai aitoja. 

 

Ensimmäinen teema eli kuinka mallikansalaisuuden ominaisuudet, tässä tapauksessa 

uskollisuus, määriteltiin paikallisella tasolla julkista tasoa tiukemmin, tulee erityisesti esille 

siinä, miten kouluhallitus suhtautui Salmen työhön paluuseen verrattuna siihen miten 

paikallistaso siihen suhtautui. Kouluhallituksen johdon silmissä Salmen kaltainen 
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kapinallisista aatteistaan luopunut, parannuksen tehnyt opettaja oli malliesimerkki koko 

kansalle ja erityisesti hävinneelle osapuolelle, joka piti koulun kautta integroida takaisin 

yhteiskuntaan. Mutta missä kouluhallitus piti Salmea tarpeeksi uskollisena ja näki hänet 

potentiaalisena rattaana kansakunnan yhdistämiseksi, paikkakuntalaiset porvarit näkivät 

vain mallikansalaisuutensa tahranneen yksilön. Huolimatta siitä, että Salmi oli armahdettu 

rikoksestaan ja sen seurauksista, oli hän heille täysin sopimaton huolehtimaan lasten 

kasvatuksesta, varsinkin arvokasvatuksesta. He eivät kuitenkaan päässeet eroon Salmesta, 

sillä julkinen taso halusi pitää Salmen työssään, eikä kouluhallitus suostunut Seestaan 

opettajavaalin mitätöimiseen. 

 

Toinen teema eli miten paikkakunta määräsi sen, mitä mallikansalaisuuden osa-aluetta 

painotettiin, ei tule kovin vahvasti esiin Salmen tapauksessa. Voisi ajatella, että jos 

uskollisuutta esivallalle olisi painotettu yhtä paljon kaikkialla, Salmi olisi varmasti 

kohdannut vastusta muissakin työpaikoissaan kuin Hollolan Möysässä ja Nastolan 

Seestaalla. Hulda Salmi ei kuitenkaan itse käyttäytynyt samoin joka paikassa, joten muiden 

paikkakuntien suhtautuminen hänen uskollisuuteensa jää pimentoon. Salmi nimittäin liittyi 

sisarensa kera työväenliikkeeseen vasta vuonna 1906, joten jos hän jo ennen tätä olikin 

työväenmielinen, hän ei ainakaan esiintynyt sellaisena julkisesti. Siispä hänen Hollolan 

Lahden kylän kansakoulussa ja Säkkijärven Vilajoen kansakoulussa työskentelemänsä aika 

sujui ilman suurempia konflikteja.  

 

Olisi voinut olettaa, että viimeistään Kymissä tai Koivistossa Salmi olisi joutunut 

vastaamaan sosialistisuudestaan, sillä Kymin Tiutisen kansakoulu oli ensimmäinen koulu, 

jossa Salmi opetti Hollolan Möysän kohun jälkeen. Samoin hän siellä työskennellessään 

toimi myös sosiaalidemokraattien kansanedustajana. Salmen taustat olivat siten hyvin 

tiedossa. Koiviston Patalan kansakoulu taas oli ensimmäinen koulu, jossa Salmi opetti sen 

jälkeen, kun hänet oli armahdettu tuomiostaan. Kouluhallitus oli lisäksi ilmoittanut 

tarkastajilleen Salmen syyllisyydestä kapinaan ja erotuksesta, joten asian olisi pitänyt olla 

tunnettu Koivistossakin.  

 

Koivisto oli kuitenkin niin kaukana Salmen entisestä vaikutusalueesta, ettei häntä tunnettu 

siellä. Lisäksi kansakoulutarkasta K. E. Ruohonen ei puuttunut millään tavoin Salmen 

valintaan. Rantala on epäillyt, että tämä johtui joko siitä, että hän oli unohtanut Salmen 

nimen tai sitten todennäköisemmin siitä, ettei hän halunnut nostaa itseään silmätikuksi. 
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Tarkastaja itsekin oli nimittäin sodan jälkeen saanut syytteen toiminnastaan punaisten 

kanssa. 

 

Vain Kymissä Salmi oli siis samoin tunnettu kuin Hollolan Möysässä ja Nastolassa. On 

kuitenkin selvää, ettei Kymin Tiutisessa määritelty mallikansalaisen uskollisuutta yhtä 

tiukasti kuin näillä kahdella muulla paikkakunnalla. Kymin Tiutisen kansakoulun 

johtokunta oli nimittäin työväenhenkinen ja Tiutisessa oli voimakkaasti aatteellinen 

työyhteisö, joten uskollisuus esivallalle ei todella osoittautunut ongelmaksi siellä. 

Kuitenkin myös Salmen porvari-opettajakollegat pitivät Salmesta, eikä hänen 

sosialistisuutensa häirinnyt heitäkään. 

”Allekirjoittaneet ovat tunteneet Hulda Salmen vuoden 1915 elokuusta lähtien, 

jolloin hän tuli Kymin Tiutisen kansakoulun opettajaksi. Seurustellessaan hänen 

kanssaan ovat he saaneet hänestä sen käsityksen, että hän ihmisenä ja toverina omaa 

ominaisuuksia, jotka ovat tehneet mahdolliseksi ystävällisen kanssakäymisen hänen 

kanssaan huolimatta siitä, että hän kuuluu toiseen puolueeseen kuin 

allekirjoittaneet.”
229

 

 

Asiaa auttoi varmasti se, ettei Salmi osallistunut yhtä aktiivisesti julkiseen toimintaan kuin 

Hollolassa, eikä siten hankkinut itselleen samalla tavalla vihamiehiä. 

”Emme myöskään tiedä hänen tällä paikkakunnalla esiintyneen minään kiihkoilijana 

tai muuten pahennusta herättävällä tavalla -- Hänhän onkin täällä ollessaan 

kokonaan pysynyt syrjässä julkisesta toiminnasta.”
230

 

 

Kolmas teema, eli miten myös muiden mallikansalaisuuden ominaisuuksien aitoja tai 

kuvitteellisia puutteita käytettiin hyödyksi, vaikka opettajasta olisi haluttu päästä eroon 

jostain toisesta syystä, tulee näkyviin Salmen kokemuksissa niin Hollolan Möysässä kuin 

Nastolan Seestaalla. Hollolassa Hulda ja Aino Salmea ei itse asiassa syytetty suoraan 

sosialistisuudesta, joten heidän uskollisuuttaan ei missään vaiheessa asetettu julkisesti 

kyseenalaiseksi. Vaikka jo ennen kansalaissotaa opettajan poliittisuutta pidettiin 

epäilyttävänä ja työväenhenkisiä suorastaan uhkana, ei virkavahvistuskirjojen epääminen 

pelkästä poliittisesta suuntautumisesta olisi varmasti kestänyt julkista tarkastelua. Sen 
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sijaan syyttäjät valittivat puutoksista sisarten hurskaudessa, ahkeruudessa ja 

nuhteettomuudessa. Näin tehtiin, sillä mitä pahemmin opettajaa mustamaalattiin ja hänen 

mallikansalaisuutensa ryvetettiin, sitä vaikeampi hänen oli pitää työpaikkansa. 

 

On kuitenkin uskottavaa, että sisarusten sosialistisuus oli ainakin erittäin painava tekijä 

siinä, ettei heille haluttu antaa virkavahvistuskirjoja. Tähän viittaisi ainakin se, että 

johtokunta oli uskonut valinneensa työhön suomettarelaisia, sillä johtokunnan jäsen ja 

Hulda ja Aino Salmen veli Robert Huovila oli suomettarelainen. Ongelmat ilmaantuivat 

vasta kun kävi ilmi, että tämä oli ollut väärinkäsitys eli keväästä 1908 lähtien, kun Salmen 

sisarukset alkoivat esiintyä aktiivisesti Möysän ja Lahden työväenyhdistyksen 

tilaisuuksissa. Lisäksi sisarukset olivat asettuneet johtokunnan jäsen Vihtori Yrjölää 

vastaan eräässä vaalitilaisuudessa. Tällöin johtokunnassa myös vaadittiin ensimmäistä 

kertaa heidän erottamistaan. Ainakin väitteet Salmen sisarusten laiminlyönneistä 

ahkeruudessa ja hurskaudessa olivat selvästi perättömiä, eikä niihin vedottu enää tapauksen 

myöhemmissä vaiheissa. Vaikka oliskin ollut totta, että Hulda Salmella oli ollut suhde Juha 

Raition kanssa, on uskottavaa, että Salmen vastustajat halusivat hänestä eroon ensisijaisesti 

hänen sosialistisuutensa vuoksi. Olihan sisarukset haluttu erottaa jo ennen kohua.  

 

Samoin Nastolassa Salmi kohtasi vastustusta ensisijaisesti sen vuoksi, että paikallistason 

mielestä hän ei entisenä ”punakapinan johtohenkilönä” ollut tarpeeksi uskollinen. 

Kuitenkin vahvistaakseen syytöksiä Salmen sopimattomuudesta opettajaksi, huomautettiin 

myös hänen nuhteettomuudestaan eli toisin sanoen otettiin uudestaan esille vanha Hollolan 

Möysän aikainen kohu Salmen suhteesta toimittaja Raitioon.  

 

Salmen Nastolassa kohtaama vastustus kertoo hyvin mitä mieltä valkoiset olivat 

mallikansalaisuutensa kyseenalaiseen valoon saattaneesta Salmesta. Vastustus kuitenkin 

laantui sitä mukaa, kun aikaa kului, ja loppujen lopuksi valkoinen puolikin hyväksyi tai 

ainakin tottui Salmen olemassa oloon. Lukuun ottamatta vuotta 1930 eli lapualaisaikaa, 

jolloin Suomen lukko kävi Seestaalla vaatimassa Salmen eroamista, Salmi sai työskennellä 

rauhassa. Tämäkin jäi melko ponnettomaksi hyökkäykseksi, sillä Salmi sai loppujen 

lopuksi jatkaa työtään katkeamattomasti. Salmi varmaan epäili itsekin, että kyseessä oli 

vain väliaikainen vastustus, sillä vaikka hän painostuksen edessä lupautui eroamaan, asetti 

hän erolleen ehdoksi vuoden virkavapauden. Salmi uskoi kaiken normalisoituvan 
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vuodessa, jolloin hän saisi jatkaa rauhassa taas työtään tai ainakin hän saisi lisäaikaa 

taistella oikeuksiensa puolesta, jos asiat menisivät hänen kannaltaan huonosti.  

 

Salmi siis pääsi alueen porvareiden kanssa tasapainoon. Vaikka varmasti löytyi vielä 

tahoja, jotka pitivät Salmea sopimattomana kasvattamaan lapsia, ei kukaan 

kyseenalaistanut häntä enää julkisesti, eikä koulun johtokunnalla ollut hänestä virallisesti 

enää muuta kuin hyvää sanottavaa. Tosin kansakoulutarkastaja Saarnin arviot Salmesta 

pysyivät kielteisinä ja Salmen ahkeruutta väheksyvinä. Kuitenkin hänen jälkeensä 

tarkastajaksi tullut Herman Lehto suhtautui Salmeen heti myötämielisesti. 

 

Oppilaat ja heidän vanhempansa ottivat Salmen hyvin vastaan.  Mitään suurta koulusta 

eroamisaaltoa ei tullut ja oppilaat käyttäytyivät hyvin. Monet punaisia kannattaneet 

vanhemmat olivat varmasti tyytyväisiä saadessaan lapsilleen opettajan, jonka kanssa heillä 

oli yhteinen arvomaailma ja joka suhtautui heihin ja heidän lapsiinsa myötämielisesti. 

Tästä huolimatta on kuitenkin nähtävissä, että jokin oli muuttunut entisten punaisten 

suhtautumisessa Salmeen. Tämä tuli esille kun Salmi yritti hakeutua uudelleen politiikan 

pariin. 

 

Ennen kansalaissotaa Salmi oli ollut ääniharava. Hänet valittiin viidesti eduskuntaan, eikä 

Lahden alueella yksikään lahtelaisehdokas pystynyt enää vuosiin saavuttamaan sellaista 

asemaa edes omassa valitsijayhdistyspiirissään, mikä Hulda Salmella oli ollut aikanaan 
231

. 

Aiemman tutkimuksen perusteella näytti siltä, ettei Salmi ollut halunnut enää Nastolassa 

lähteä mukaan politiikkaan, sillä hän halusi pitää vaivalla hankitun opettajanpaikkansa 

herättämättä enempää kohua
232

. Mahdollisiksi syiksi olisi voinut ajatella joko selkeän 

painostuksen tai hänen oman itsesuojeluvaistonsa valkoisten Suomessa, jossa uudelleen 

politiikkaan hakeutuminen olisi vain ärsyttänyt tarpeettomasti paikkakuntalaisia.  

 

Kuitenkin löytöjeni avulla tuli ilmi, että Salmi yritti vielä useampaan otteeseen päästä 

mukaan eduskuntaan sosialidemokraattien riveistä. Hän ei kuitenkaan onnistunut tässä 

tavoitteessa. Entinen ääniharava ei enää samalle alueelle palattuaan saanut 

puolueäänestyksessä tarpeeksi ääniä päästäkseen edes ehdokkaaksi eduskuntavaaleihin. 

Kyse ei siis ollut tahdonmukaisesta luopumisesta. Päinvastoin Salmi uskoi edelleen entisiin 
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arvoihinsa ja olisi halunnut jatkaa niiden ajamista sosiaalidemokraattien riveissä. 

Kysymykseksi jääkin, miksei tämä onnistunut? 

 

Itse pidän todennäköisimpänä, että muuttunut tilanne oli vaikeuttanut entisen 

puolueaktiivin toimintaa. Kansakoulunopettajista oli tullut tärkeä väline valkoisen 

yhteisöllisyyden rakentamisessa. Heidän vaikutuspiirinsä oli laaja, sillä heidän käsiensä 

läpi kulki koko Suomen nuoriso. Pyrkimyksenä oli koulun avulla integroida hävinnytkin 

puoli takaisin yhteiskuntaan. Samoin Salmi katumustyönsä suorittaneena 

kansakoulunopettajana oli nyt valkoisten pelinappula. Vaikka hän teoriassa olisikin voinut 

osallistua työväenyhdistyksen toimintaan aiempaa vapaammin ja jatkaa kuin ennen 

vankeusaikoja etenkin Nastolan kaltaisessa sosialidemokraattienemmistöisessä kunnassa, 

oli hän käytännössä kouluhallituksen valvonnan alaisena. Kaikista viimeiseksi olisi 

opettaja saanut olla se taho, joka jakaa yhteisön. Lisäksi avoimesti vasemmistolainen 

opettaja ärsytti oikeistolaisia paikkakuntalaisia, joten opettajan, joka halusi tehdä työtään 

rauhassa, oli parempi varoa tuomasta ajatuksiaan esille.
233

  

 

Salmen täytyi nyt esiintyä maltillisemmin. Olihan hän jo niin Hollolassa kuin 

valtiorikosoikeudessa saanut huomata, että tarmokkuudestaan huolimatta hänen 

vastustajiensa oli onnistunut työntää hänet pois pelistä. Nastolan Seestaalla hän oli 

kerrankin voittanut, eikä hän ollut enää valmis asettamaan kaikkea vaaraan. Olihan hänellä 

nyt työpaikka, jonka johtokunnan äänienemmistö oli hänelle myötämielinen ja joka sijaitsi 

hänen omalla kotiseudullaan, lähellä hänen sukuaan. Salmen täytyi vähentää 

poliittisuuttaan valkoisessa Suomessa. 

  

Tämä aiheutti ongelmia Salmen suhteessa paikkakunnan punaisiin. Työväki yritti 

kansalaissodan jälkeen pysyä monin tavoin erillään valkoisesta yhteisöllisyydestä. He 

muun muassa perustivat talouden ja kulttuurin aloilla omia rinnakkaisjärjestöjään 

vaihtoehdoiksi valkoisille järjestöille. Samassa paikallisyhteisössä oli usein niin työväen 

urheiluseura kuin porvarillinen urheiluseurakin, työväki kävi ostoksilla yksityisten 

kauppojen sijaan omissa osuuskaupoissaan ja kaiken kaikkiaan eli ja harrasti 

eristäytyneenä valkoisista maamiehistään.
 234

. Kouluun ja sen opettajiin työväki suhtautui 
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kielteisesti, olivathan ne osa valkoista koneistoa
235

. Salmea ei siis enää punaistenkaan 

suunnalta katsottu niin suopein silmin. Tilannetta pahensi se, että Salmi varoi ärsyttämästä 

ketään ja piti siksi matalaa profiilia politiikan saralla.  

 

Voisi sanoa, että myös punaisille Salmen uskollisuus esivallalle oli ongelma, kuitenkin 

toisesta näkökulmasta kuin valkoisille. Missä valkoiset näkivät puutteen, punaiset näkivät 

liiallisuuden. Kun Salmi yritti pitää työpaikkansa, eikä voinut enää yhtä kärkkäästi esittää 

aatteitaan, jotka olivat tuoneet hänelle jo niin paljon harmia, vastasivat punaiset tähän 

muutokseen jaloillaan, eivätkä enää äänestäneet häntä. 

 

Voi lisäksi olla, että Salmen huono menestys vaaleissa johtui osaltaan myös 

työväenliikkeen sisäisestä jakautumisesta. Työväenliike oli 1920-luvun loppupuolella 

monilta osin muuttunut siitä, mitä se oli ollut, kun Salmi oli ensimmäisen kerran tullut 

siihen mukaan. Liike oli jakautunut niin ammatilliseen ja poliittiseen toiminta-alueeseen 

kuin myös ideologisesti sosialidemokraattiseen, vasemmistososialistiseen ja 

kommunistiseen siipeen.
236

  

 

Kommunistien ja sosialidemokraattien välit olivat huonot. Lahden sos. dem. 

kunnallisjärjestö sijoittui tiukasti puolueen virallisen linjan kannattajaksi, puolueen oikeaan 

laitaan, joten asenne kommunisteja kohtaan oli jyrkkä
237

. Jos Salmi oli odotettua 

radikaalimpi ja kommunismimielisempi, olisi hänen ollut mahdotonta saada tarpeeksi ääniä 

eduskuntaehdokasäänestyksessä. Tuntuu kuitenkin epätodennäköiseltä, että Salmi olisi 

ollut kommunisti, kun ottaa huomioon Salmen vähentyneen osallistumisen sekä sen, että 

kouluhallitus ei olisi voinut mitenkään hyväksyä näin kansakuntaa hajottavaa 

kansakoulunopettajaa. 

 

Luultavasti työväenliikkeen kahtiajakautuminen vaikutti enemmänkin niinä mielessä, ettei 

sosiaalidemokraateilla ollut enää äänestäjiä yhtä paljon kuin ennen. Sosiaalidemokraattinen 

puolue oli nimittäin huomattavasti suositumpi ennen kansalaissotaa kuin sen jälkeisinä 

vuosina, joina Salmi yritti jälleen päästä eduskuntaan. Vuosina 1907–1917 

sosiaalidemokraatit saivat vahvasti yli puolet (vaihdellen prosenttivälillä 52.9–55.8) 

                                                 
235

 Peltonen 1996, 234–237. 
236

 Lähteenmäki 1995, 149. 
237

 Anttila 1975, 225. 



 72 

Lahden ympäristön äänistä ja Lahdessakin vähintään 40 prosenttia. Sen sijaan vuonna 

1927, jolloin Salmi haki ensimmäistä kertaa vapautumisensa jälkeen eduskuntaan, oli 

sosiaalidemokraattisen puolueen kannatus laskenut Lahdessa 18.8 prosenttiin. 

Suuremmalta osalta tähän vaikutti juuri kommunistien irtaantuminen 

sosiaalidemokraateista, jolloin suuri osa vasemmiston äänistä jakautui kommunisteille, ja 

pienemmältä osalta se, että porvarit olivat nyt lievässä enemmistössä. Kannatus nousi 

hiljalleen ja sosiaalidemokraatit nousivat jälleen enemmistöasemaan 1930-luvulla, mutta 

silloin Salmi ei enää osallistunut vaaleihin.
238

 Lisäksi Salmen entinen menestys 

eduskuntavaaleissa saattoi johtua myös siitä yleisestä ongelmasta, joka 

kansanedustuslaitoksen uudistumisen myötä oli syntynyt, että Sosiaalidemokraattisella 

puolueella kuten myös Maalaisliitolla oli pulaa koulutetuista henkilöitä. Niinpä 

kansakoulunopettajien melko hyvin koulutettuina ja arvostettuina virkamiehinä oli 

suhteellisen helppo päästä eduskuntaan, ja heitä tavattiinkin kansanedustajina juuri 

mainituissa puolueissa.
239

 1920-luvun loppupuolesta lähtien oli siis enemmän tarjontaa 

koulutetuista henkilöistä, kun taas sosiaalidemokraatteja äänestettiin vähemmän, joten on 

hyvin uskottavaa, että Salmi hieman epäilyttävänä henkilönä menetti ennen helposti tulleet 

äänet uusille tulokkaille. 

 

Salmen toiveet poliitikon uran jatkumisesta kariutuivat, mutta hän sai kuitenkin jatkaa 

kansakoulunopettajana.  Hän oli luopunut kumouksellisuudestaan, jos ei muuten niin 

olosuhteiden pakosta. Tämä sopi mainiosti kouluhallitukselle, joka tarvitsi esimerkkejä 

siitä, että sen harjoittama eheyttämispolitiikka tuotti tuloksia: kapinoijat oli mahdollista 

integroida turvallisesti takaisin yhteiskuntaan. Paikallistaso suhtautui nihkeästi Salmeen, 

mutta kun Salmi varoi ensikuohunnan jälkeen ärsyttämästä paikkakuntalaisia, häneen 

totuttiin. Työläisistä oli mukavaa, että heidän lastensa opettaja suhtautui oppilaisiinsa 

myötämielisesti, vaikkei enää lähtenytkään ajamaan heidän asioitaan vanhalla tarmolla. 

 

Kansakouluopettajan mallikansalaisuus oli niille opettajille ahdas, jotka eivät syystä tai 

toisesta mahtuneet sen määrittelemälle alueelle. Entistä tiukemman siitä teki 

paikallisyhteisö, joka ei kaihtanut keinoja, jos sen mielestä kyseinen opettaja oli sopimaton 

kasvattamaan lapsia. Hulda Salmi joutui ideologiansa vuoksi lähes koko työuransa ajan 

paikallisyhteisön vastustuksen kohteeksi. Mallikansalainen ei voinut olla sellainen, mitä 
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itse halusi olla, sillä hänen tuli olla esimerkkinä muille. Kansankynttilän ominaisuuksien 

määrittely tuli ulkopäin, ja hänen kuului vain pysyä annettujen rajojen sisällä tai lähteä. 

Julkisen tason asettamat ominaisuudet ja rajat opettajien mallikansalaisuudelle on saatu 

tutkimuksen avulla selville. Monet mikrohistorialliset tutkimukset ovat entisestään 

valottaneet mallikansalaisuuden todellisia rajoja tutkimalla niitä tiukemmin vahtinutta 

paikallistasoa. Myös uusia ominaisuuksia, kuten nöyryys ja sovinnollisuus, on löytynyt
240

. 

Tarvitaan kuitenkin varmasti vielä lisää tutkimusta, jos mallikansalaisuuden käsite halutaan 

aidosti avata niin hyvin, kuin se nykyajasta katsottuna on mahdollista. Kiinnostavaa olisi 

lisäksi tutkia, miten kansakoulunopettajat itse ja varsinkin Hulda Salmen kaltaiset 

poikkeukselliset tyypilliset kokivat heille asetetut paineet. Vaikka mallikansalaisuuden 

vaatimus on julkisissa teksteissä muuttunut vaatimukseen oikeasta asenteesta, olettaa 

paikallistaso usein edelleen luokanopettajien olevan esimerkillisiä, ja sana kansankynttilä 

vilisee niin puheessa kuin internetin yleisöosastojen kirjoituksissa. Myös tätä uutta 

opettajilta vaadittua mallikansalaisuutta olisi mielenkiintoista lähteä kartoittamaan.  
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