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Vertailussa
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l'hden luennon puitteissa on nralrdolonto luoclu
kokonaiskuvaa kwman koululaitoksen vuihei.stu.
Kul,soinkin purhuukti rulkui,suksi kerlou knluIristoriun luutinisen periaulleislu ju ortgclnrisltt
kliltIIiien havaitilot'tilineettii ktlnrisert vuot!o sit!en
ilnestyn1,11l;
5 I 6-siyuis!LtLut4tittis!cttkoululti.rtoriaa.

Tehtdvdalueenlaajentuminen

Kouluhistorian
rakenne
Helpoin tapa on koulukohtaineneterrernincn.
LiihdetAiinliikkeelle vanhimrrrastakoulusta ja
seurataansen vaiheita nykypiiiviiiin asti. sitterr
kiiydiiiinIiipi koulut i kiij iirjestyksessii.
Ddut.Kirjoittominenon crinornniscrr
hclppon.
KerrallaankiisiteltiivanAoleva Iiilrtleaineisto
orr
ja aina uutta koulua aloitettaessa
suppea-alainen
sc voidaankokonaisuudcssaan
siirtAAsivuulr
joukkoon.
kiisitcltyjcn
Lukijoistakin
nronilleon varmaannriellyttiivhii
varsinkinsill<lin,kun halutaanperelrtyiinirnerromaanomankoulunvaiheisiineikii tarvitsekalrlataliipi koko kirjaa.
lleikkoudet. Koulujenkeskirriiinen
vertailukiiy
ja vielli suurempipuuteon, ettii
rnahdottomaksi,
kunnankoululaitokserr
kokonaiskchityksen
seuvaltakunnalliseen
raaminenrinnastettuna
tiettyinii
kehihistoriallisinaajanjaksoinatapahtuneeseen
tykseenjiiii toteutumatta.
esittelyssiituodaaujulki
Vaikka kouluittaisessa
ja historiankannalta
suurimiiiiriimielenkiintoista
kirjalle
merkittiiviiiitietoutta,ei niiin rakennetulle
voidaantaakouluhistorian
nimitystii.
Ainoa mahdollisuuson ajanjaksoittain eteneminen.Vain sitenvoidaarrtiiytt6iikouluhistorian keskeinenvaatimus,ettii kussakinvaltakuntehdiiiinvertailujaja
nallisessa
kehitysvaiheessa
arviointeja
- koko maanja omankunnanviilillii,
- omankunnankoulujenkesken.
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ja TuuloksenylrteinenhistoHauhon,Luopioisten
riateosulottuuvain uudenajanalkupuolelle.
Luopioisissa ei ilmeisestikii2in
viilriiiin aikaan ole
taloudellisia
mahdollisuuksia
liihespuolenvuosituhannen
ajan historiantekijiinpalkkioih
in, koska esinrerkikSi
Piilkiineelliihistorianll osaavarten
1865 alkaen palkattiin piiiitoiminen kirjoittaja
viideksivuodeksi.
siitiisyystiikuntajaseurakunta
pyysiviit,cttli nrirriiottaisirrrrrnlrdollisirrrnran
paljon nrukaannrydsniidenhistoriaa.Se sopi nrainiosti, koska koulu kuuluu olennaisena
osana
ylrtciskuntaan.
Ajanjaksot
Suonrenmaalaiskuntien
kouluhistoriassa
on ndhjoiden puitteissaajantiivissiiselkeitiira.jakolrtia,
jaksot muodostuvatninlityksiltaenkaikkialla
sanroiksi.Vain osassarajakohtiatulee vuosilukuihirrvaihtelu
ita.l,uopioisissa
ajanjaksot
ovat
niiin:
*
*
*
*

Kirkko kansankasvattajana
Kansakoulun
alkutaival1873- l89l
aika l89l - l92l
YlSkoulujenperustaintsen
Oppivelvollisuuskoulunertsinrmiiisetvuosikymnrenetl92l - 1945
* Uudistuvakansakoulu1945- 1973
* Peruskoulun
aika 1973Luopioistenkunnan erikoisuutenaovat kunnan
koulut,jotka vaikuulumattomat
koululaitokseen
kuttavatsillii tavoin opetustyiin kokonaisuuteen,
ettii nekin on esitelteve.Tiiltii osin auttoisuuresti
se, ettd kaksi niistii olen joutunut kesittelemeen
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Aitoonyhteiskoulul9l7 - 1940
l92l Aitoonkotitalousoppilaitos
1934- l94l
Aitoon kotitalouskoulru
Aitoon kotitalouskeskikoulu1940- vuodesta
1989AnnaTapionkoulu

Niiistii vaikein selviteltavdoli Anna Tapion
ylliipitdma Aitoon kotitalouskoulu.Kun h?in ei
sille valtionapua,
kokoaikanaonnistunutsaamaan
han haviffi sen arkistot. Joitakinrippeitii liiytyi
muiden papereidenseasta,ja hiinen emiinnciitsijdnsAjolla oli verrattomastivalokuviaja muistitietoa,Oli silloin viell elossa.Virallisissatilasasiakirjoissa
ei tataikoulua
toissaeikd muissakaan
Oli todellaaivanviime tinka
tunnetaollenkaan.
saadasiitiijotakin talteen.
Ajanjaksojensis6lt6.
Vanhimmaltaaialtaon vaikealdyte:iLuopioisten
seurakuntaakoskevaa yksiliiityii tietoa. 1700selvittiin tyyluvun alussapiispantarkastuksissa
vastanneiden
lukdyftavesti,vaikka opetuksesta
kareiden
taitosisiiluvussa
todettiinheikonlaiseksi.
Ruotsinvallanajaltaliiytyy joitakin opiskelemaan
piiiisseitii,
niidenjoukossakaksitalollisenpoikaa,
jotka sittentoimivatLuopioistenkappalaisina.
Liiheshuvittavaon parinsadan
vuodentakainen
piti liian pitki[ saarnoja.
syytris,ettii kappalainen
Valistuksenaikanahansaarnoissaopetettiinesimerkiksi lastenhoitoa, karjankasvatustatai
eli "Maan- Plironain"viljelemistii.
"Potatesten"
Kansakoulun
alkutaivalon monessasuhteessa
nrielenkiintoinen.
Se liittyy krrnnallisen
itsehallinnon toteuttamiseen,
mutta liikkeelle lEhtii tapalrtuueri tavoin,joskus yksituumaisesti
kutcn
l,uopioisissa,useinkin sitkedn vastustuksenja
jiilkeenkutenPiilkiineellii.
valituksien
On muistettava,effii kirkollinen kansanopetus
kiertokouluinajatkui ensimmAisenkansakoulun
perustamisenjiilkeen vielii puoli vuosisataa.
188O-luvultaonnistuin lttytemeen.niin paljon
tallennettuatietoa, ettii pystyin laatimaanselvityksen kiertokoulun oppilaiden sosiaalisesta
ja heidiinarvosanoistaan.
taustasta
Kansakoulunalku on liihes kaksi vuosikymmentiiyhdenkoulunhistoriaa,ja senseuraaminen
tuotti suuria vaikeuksia, kun kuntakokouksen
piiytiikirjatolivat ensimmiiisten9 vuoden ajalta
kttcissa,.jn kurrsakoulrrn
rrkislo johlokrrrrnurr

pdytAkirjaasekiitilikirjaa lukuunottamattaalkaa
vahitellenkoostuavasta 1880-luvulla.
Monissa
asioissa tiedot oli etsiftevA valtion-arkistosta
(nykyisestiikansallisarkistosta)Sieltd ldytyivnt
mydskiertokoulujen
oppilastilastot.
Seuraaviinajanjaksoihinliitt)'vatyleisesti:
- valtakunnallisellatasolla tapahtuneetuudistukset,
- koulujen perustaminen
ja huoneistojenhankkiminen,
- opettajat mikiili mahdollista persoonallisine
ja opetusmenetelm
piirteineen
ineen,
- oppilaatsosiaalisine
taustoineen
sekl oppilashuolto,
- opetusohjelmat,
ja
oppikirjat, oppienniitykset
opetusviilineistd,
- koulumenotkunnan taloudessamyds pitkitja sosiaalitoimeen
tiiisleikkauksina
verrattuina,
- johtokuntienja
varheinpien
osuus
- vertailua naapurikuntiinsekii niiden kanssa
lehtyyhteistyd.
Kvliikoulujen perustamisenaika oli samalla
autonomianajan loppuvaihettasortokausineen.
Tiimii vaikutti monella tavalla myds koulujen
jiiiviit
tyriskentelyyn,
kun suunnitellutuudistukset
ja vireillA olleet pakkotoiminkestoteutumatta
keytettiin.Edisfystiitapahtuikuitenkinoppilaiden
ja kouluruokai
vaateavustuksissa
lun alullepanossa
jaetuissa
sekli ilmaiseksi
oppikirjoissaja koulutarvikkeissa.Myiis oppilaiden terveydenhuolto
pii?isialulle.
Vaikeuksista'huolimattakoulujen tyriskentely
sai yhii vakiintuneempiamuotoja eivfitkii veniiliiistiimispyrkimykset piiiisseet kansakoulussa
ja
vaikuttamaanyhtii paljon kuin oppikouluissa
opcttajaseminaargissa,
tosin heikoilla tuloksilla
niissdkin.EnsimmAinen
Luopioistenpoika p[iisi
ylioppilaaksi1898.Autonomianaikanaylioppilaita kertyi l0 poikaaja I t1rtt6.Kouluhistoriassa
seurataanmyds vuonna 1872perustetunkirjaston
vaiheita.
1900-luvun ensimmdisinii vuosikymmeninii
kunnallishallintolaajentuija kehittyi valtavasti.
Surrriauudistuksiatapahtuierityisestiterveydenhoidonja sosiaalihuollonalueilla. Erikoislaatuinen tapahtumasattui aivan vuosisadanalussa,
kun Luopioisten kuntakokousvendlAismielistii
jlisekuvernddri?i
uhmatenkieltayryivalitsemasta
niii pcrustuslakiemme
vastaiseen
asevelvollisten
kttlsrtnluloiru
isloon.

Vuonnal92l voirnaantullut oppivelvollisuusja pari kertaa
laki toi mukanaanalakansakoulut
viikossapidetyniltajatko-opetuksen.
Lain ansiostakansakoulujen
oppilasrniiiirii
kaksinkertaistui,
vaikka kysynryksessii
ei ollutkaankoulupakko.
Vireiin kelrityksenkatkaisivatpulavuodetl9J0ja kun niistiiselvittiin,syttyi talviluvunalussa,
sota.
Koulujen lukumiiiirii vakiintui kahdeksaksi,
opettajia oli kolmisenkynmentii ja oppilaita
yli 800.
enirnrnilliiiin
Soticrrniiiityttyilkatscctkiiilrrtyiviitkoulurruudistukscen.
Kuusivuotirrerr
kansakoulu
nruutettiin
ja sitleniltnintko-opctrrs
cusin7-vuo(iscksi
yrrrpiijollo arrrrcttiirr
ptiiviikouluksi,
rivuotiscksi
rrirrrcksi
kansalaiskoulu.
Useissa koulupiireissiisaatiin
aikaanmydsuusiakoulurakennuksia.
Vuonna 1966 pii2isialkamaankokeilukeskikoulu,joka seuraavana
vuonnayhdistettiinkankanssakokeiluperuskouluksi.
salaiskoulun
Luopioinen piiiisi siten ensimmdistenyhdentoista
kunnanjoukossa siirtymiiiin uuteen koulumuotoou,ensinkokeilunajavuonna1973pysyviisti.
Uuteenjiirjestelmliiinsiirryltliessiioli luonnqllisestikinpaikallaanlaajahkokatsaussata vuotta
kcstiirreeseen
kansakoulun
aikaan.
Peruskoulunaika painottuu rakenteellisiin
muutoksiin,muttakun Luopioinenoli useitavuosia mukanaperuskoulukokeilussa,
oli nrahdollista
verratakokeilutycintuloksiatoteutettuun
kouluun,
Pettymykseksi
koettiin se, ettii kokeilussasaatuja
rny<inteisiii
kokemuksiaei juurikaan otettu huomioon, vaan siiiinndkset laadittiin ennakolta
ja suureksiosaksikiiytiinntinkouonraksuttujen
periaatteiden
lutl,tille vieraitten
nrukaisiksi.
Painotusalueet
Historiankirjoittajajoutuu aina valitsemaantehtiiviikentiistiiiinalu€ita, joiden merkitystii hiin
pitiiiierityisentiirkeiniija joita hiin siitii syystiituo
esille eriiiinlaisenaliipiiisyperiaatteena.Luopioisten kouluhistoriassahaluan mainita niiistii
kolmetiirkeintii.

l. Kunnan koululaitoksenliittyminenvaltakunnalliseenkehitykseen(myds naapurikuntiin)
raa) Ulkoiset puitteet:koulujen perustaminen,
kentaminen,varustaminenviilinein, opetusohjelmat,opetusmenetelmlt.

b) Kasvatustavoitteet:
arvot ja niihin liittyviit
'l'iissii
eettisettav<litteet.
apunaorr ollut Jyviiskyliin kasvatusopillisessa
korkeakoulussavuonna
1957tekenriinilaudatursenrinaaritutkimus
Eettinenaineskansakoulun
lukukirjoissa
koulunalusta
vuoteen1955(tutkinruksessa
nrukana3441 lukukappaletta
liihes100vuodenajalta).
2. Yksildidenosuus
'l'avoittccrra
orr yksilUidctrpliliscrrrirrctr
oikcujotta rakenteista
tettuurr
asernaan,
ei tulisipiiiiasia.
O p c t l n i i s ljn r r r a l u k l l l i s u u k sri rcrrrrr k n anrrru i s t a kirr hcrrkiltiistii
olcn kaikcn takaapyrkinytctsija ihmistii.
nriiiin yksilcillisttipersoonallisuutta
'l'iissii
pyrkimyksessiiovat olleet erinomaisena
apunahaastateltujen
kertornukset.
3. Kustannustenselvittdminen
Tiirnii puoli on useinjiiiinyt koululristorioissa
liiheskokonaansivuun,koskahistorioitsijoilta
on
puuttunuttalouseliilniin
tuntemus.Minulla oli
ja valvonpuolitoista
vuosikynrnrent5
hoidossani
rrassani
lliinreerrliiiinirrkaikkicnkunticnvuotuistenkiiyttdrnenojen
valtionrahoitus.
Kokonaismenojenohella pyrin selvittlirniiiin
jaon ntenoalueittain.
nrydskustannusten
Myris on
ja sosiaalitoirnen
verattu kansakoulujen
vuotuisia
kiiytt0menojakeskenli?invuosisadanvailrteesta
liihtiensekii niiidenosuuttakunnankokonaismenoista.
Kun ralranarvo on 120 vuodenkuluessarnoneenotteeseen
vaihdellut,ilnroitinvuodesta
1868
liihtien alaviitteissii kaikki rnarkkamiiiiriit
nykymarkoiksieli vuoden 1990markoiksirnuutettuina.Kertoimeton laskettuelinkustannusindeksillii,
joten ei vertailu esimerkiksityii palkkoihinja
rakentamiskustannuksiin
anna oikeata kuvaa,
nluttaon sit?ikuitenkinhelpottamassa.
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Liittee
Ldhteet
Ilistoriateoksenkeskeinen.
edellytyson tiiydellija koko tekstinkattavatviitteet
nen liihdeluettelo
liihteisiin.Olen ainapitiinyt parhainasivujenalaosaanliitettyjii viittauksia,jotka olivat sikiili helpostitoteutettavissa,
kun taitoinkirjan itse.Teoksen loppuun liitetyt viitenumeroidenselitykset
lukijaa.
tiedoistakiinnostunutta
hidastavat
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sijoiltaon
inulla oli
ja valvonn vuotuislvittiim6iin
r.Mytison
n vuotuisia
vaihteesta
rkonaismeluessatnodesta1868
lflrtit nYkYmuutettuisindeksill4
lkkoihinja
rta kuvaa,

viitataann. 50:eenrnietintiitin
LAhdeluettelossa
ja aikaja siiiinn<ikseen,
sanomalehtien
n. 100:aan
kirjaan,
artikkeliinja n. 100:aan
kausjulkaisujen
joista 7 rninunkirjoittamiani.
osin
Ratkaisevalta
tutkijajoutuu kuitenkinturvautttkouluhistorian
maanarkistoliihteisiin.
LuopiKun varsinkinalkuaikojenarkistoliihteet
oli
oisten kunnassaolivat kovin puutteelliset,
pakkotavanmukaista
enemmAnetsiii tietojajul(nykyisess?i
kisista arkistoista.Valtionarkistossa
jouduin tyiiskentelemiiln4
kansallisarkistossa)
alun
piiiviiiija HiimeenIinnanmaakunta-arkistossa
pAivAA,
viimeksi mainitussamm.
toistakymmentd
Luopioistenja Hauhon kirkonarkistot1860arluvulle saakkasekd kansakouluntarkastajien
tutustumaan
k istot,joih in piiiisenpoikkeusluvalla
kun olen ne aikanaansinne
arkistomakasiinissa,
toimittanut.Omistanmyiis valtionarkistontutkijankortin.
Muita arkistojaovatesimerkiksiseuraavat:
arkistotsekii
Luopioistenkunnanja seurakunnan
ja kirjastonarkisperuskoulujen
kansakoulujen,
lot,

muidenkuin kunnankoulujenarkistot,
ja opettajayhd
istyksenarkistot,
kansalaisopiston
oppikouluienarkistot
liihiseudun(kauprrnkien)
(nun.autonornian
ir.janylioppilaat.ia kcskikoulua
vaslaavista
lrrokisiaselviytyneel),
k o t i n r k i s l o(tr r r r n .W i l s k n - s r r v r.rj ror A l c k s n n l c r i
Kenansuvun),
(Walleniukserr,
sukutulkijoiden
selvitykset
Tiilin,
suvuista),
Kailanpiiiin
piiiviikirjatI 77t- | 821.
JolranWallcniuksen
Sivujenalaosissa
on n. 1000viitenumeroa.l'avallisesti
viitataanuseampaan
krrinyhtccn,joskus
jopa yli lO:eenkohtaan.ViittauskohteitalOytyy
arviolta4000- 5000.
Haastateltuja
on runsaasti,nauhallekertoneita
kolmisenkymmente,
vanhimmat liihentelivdtjo
sataavuotta. Heist6ehti neljfl kuolla ennenkirjan
ilmestymistlpainosta.
Liitteet

4 tiiydellilvat viitteet
sivujenalat sikiili heli itse,Teokn selitykset
liaa'

Liiteosamuodostuivarsin laajaksi,koska kokonaiskuvansaamiseksioli tarpeenkoota tilastoja
sek6muuta tietoutta hglposti ldydettiiv6iinmuotoon.Seuraavassa
tiivistettyluettelo:
- seurakunnan
papitja kiertokoulunopettajat,
- koululaitoksen
johto ja Luovaltakunnallinen
johto 1873-1874sekii
pioistenkoululaitoksen
1992-1993,

-

LuopioistenKirkonkyliinkansakoulun
oppienniitykset1873- 1874,
- Luopioistenkansakoulut/peruskoulut,
opettajat
ja oppilaat viisivuotisv?ilein
kokoajalta,
- tarkastajat,kansakoululautakunan
/ koulu-

ja sihteerit,
puheenjohtajat
lautakunnan
koulutoimensihteeritjajohtajat,

-

kuntakokouksen,kunnarivaltuuston,kunnalja kunnanhallituksen
puheenlislautakunnan
johtajat,

-

ja kunnansihteerit.
kunnanjohtajat

Valokuvat
Kuntalaisetnoudattivatkiitettevestitoivomusta
vanhojenkoulukuvienetsimiseen,niin ettii kuvia
kertyi liihes300. Kokoaminenja jokaisenkuvan
palauttaminenoikealle omistajalleenvaati melkoisentyrin.
Pddtdssanojenviimeinen kappale
l,iihdeaineistoa
tutkiessaniolen menneisyydestli
joidcn
Itiyliinytmoniarnielenkiintoisia
henkiltiitn,
kanssaysliiviinlija nryritiiellien
olen kulkenutpitkiii taipalcita
.iajoillc nyt haikeallamielelllijoutlunjlit tllnrllllnjlitllryvitisr:t.
I,alauttaessammc
mieliin koululaitoksen
vuosisataisia
vaiheitateemme
sanrallakunniannrenneiden
sukupolvienty<ille
muistaen
kiitollisin.iasiunaavin
ajatuksin
kaikkia,
jotka Invallatai loisellaovnt olleetnruknnanntaja nuorilleevAiHelAm:in
nrassa
lapsille
kouluun.

