
Kouluneuvos, kasvatustieteen tri Aarre Kailanpiiii

l'hden luennon puitteissa on nralrdolonto luoclu
kokonaiskuvaa kwman koululaitoksen vuihei.stu.
Kul,soinkin purhuukti rulkui,suksi kerlou knlu-
Iristoriun luutinisen periaulleislu ju ortgclnrisltt
kliltIIiien havaitilot'tilineettii ktlnrisert vuot!o sit!en
ilnestyn1,11l; 5 I 6-siyuis!Lt Lut4tittis!ctt koululti.rto-
riaa.

Kouluhistorian rakenne

Helpoin tapa on koulukohtainen eterrernincn.
LiihdetAiin liikkeelle vanhimrrrasta koulusta ja
seurataan sen vaiheita nykypiiiviiiin asti. sitterr
kiiydiiiin Iiipi koulut i kiij iirj estyksessii.

Ddut. Kirjoittominen on crinornniscrr hclppon.
Kerrallaan kiisiteltiivanA oleva Iiilrtleaineisto orr
suppea-alainen ja aina uutta koulua aloitettaessa
sc voidaan kokonaisuudcssaan siirtAA sivuulr
kiisitcltyjcn joukkoon.

Lukijoistakin nronil le on varmaan nriellytt i ivhii
varsinkin sil l<lin, kun halutaan perelrtyii nirnerr-
omaan oman koulun vaiheisiin eikii tarvitse kalr-
lata liipi koko kirjaa.

lleikkoudet. Koulujen keskirriiinen vertailu kiiy
rnahdottomaksi, ja vielli suurempi puute on, ettii
kunnan koululaitokserr kokonaiskchityksen seu-
raaminen rinnastettuna valtakunnalliseen tiettyinii
historiallisina ajanjaksoina tapahtuneeseen kehi-
tykseen jiiii toteutumatta.

Vaikka kouluittaisessa esittelyssii tuodaau julki
suuri miiiirii mielenkiintoista ja historian kannalta
merkittiiviiii tietoutta, ei niiin rakennetulle kirjalle
voida antaa kouluhistorian nimitystii.

Ainoa mahdollisuus on ajanjaksoittain ete-
neminen. Vain siten voidaarr tiiytt6ii kouluhisto-
rian keskeinen vaatimus, ettii kussakin valtakun-
nallisessa kehitysvaiheessa tehdiiiin vertailuja ja

arviointeja
- koko maan ja oman kunnan viilillii,
- oman kunnan koulujen kesken.

Luopioistcn koululaitokscn historia

Vertailussa ja arvioinneissa ei voida pysy?i ra-
joitetusti yksinomaan koulun piirissii, vaan nlu-
kaarr orr otcttava kulltuuri kokonaisuudcssanrr
sckii taloudoll isct rrl lkOkohdat, jotka rrykyisirr ovat
tulleet koululaitokscssakirr nterkitt i iviksi.

Tehtdvdalueen laajentuminen

Hauhon, Luopioisten ja Tuuloksen ylrteinen histo-
riateos ulottuu vain uuden ajan alkupuolelle. Luo-
pioisissa ei ilmeisestikii2in viilriiiin aikaan ole
taloudell isia mahdoll isuuksia l i ihes puolen vuo-
situhannen ajan historian tekijiinpalkkioih in, kos-
ka esinrerkikSi Piilkiineellii historian ll osaa varten
1865 alkaen palkattiin piiiitoiminen kirjoittaja
viideksi vuodeksi. si it i i  syysti i kuntaja seurakunta
pyysiviit, ctt l i  nrirri i  ottaisirr rrrnlrdoll isirrrnran pal-
jon nrukaan nryds niiden historiaa. Se sopi nrai-
niosti, koska koulu kuuluu olennaisena osana
ylrtciskuntaan.

Ajanjaksot

Suonren maalaiskuntien kouluhistoriassa on ndh-
tiiv issii selkeitii ra.jakolrtia, joiden pu itteissa ajan-
jaksot muodostuvat ninlityksiltaen kaikkialla
sanroiksi. Vain osassa rajakohtia tulee vuosilu-
kuihirr vaihtelu ita. l,uopioisissa ajanjaksot ovat
nii in:

* Kirkko kansan kasvattajana
* Kansakoulun alkutaival 1873 - l89l
* YlSkoulujen perustaintsen aika l89l - l92l
* Oppivelvollisuuskoulun ertsinrmiiiset vuosi-

kymnrenet l92l - 1945
* Uudistuva kansakoulu 1945 - 1973
* Peruskoulun aika 1973 -

Luopioisten kunnan erikoisuutena ovat kunnan
koululaitokseen kuulumattomat koulut, jotka vai-
kuttavat sillii tavoin opetustyiin kokonaisuuteen,
ettii nekin on esitelteve. Tiiltii osin auttoi suuresti
se, ettd kaksi niistii olen joutunut kesittelemeen
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varsin laajasti omassa histori ikissa, joten rti istl i
selvisin lyhyehkti l l i i  katsauksella.

0 Aitoon yhteiskoulu l9l7 - 1940
0 Aitoon kotitalousoppilaitos l92l -

0 Aitoon kotitalouskoulru 1934 - l94l
0 Aitoon kotitalouskeskikoulu 1940 - vuodesta

1989 Anna Tapion koulu

Niiistii vaikein selviteltavd oli Anna Tapion
ylliipitdma Aitoon kotitalouskoulu. Kun h?in ei
koko aikana onnistunut saamaan sille valtionapua,
han haviffi sen arkistot. Joitakin rippeitii liiytyi
muiden papereiden seasta, ja hiinen emiinnciitsi-
jdnsA jolla oli verrattomasti valokuvia ja muisti-
t ietoa, Oli si l loin viell elossa. Virall isissa ti las-
toissa eikd muissakaan asiakirjoissa ei tatai koulua
tunneta ollenkaan. Oli todella aivan viime tinka
saada siitii jotakin talteen.

Ajanjaksojen sis6lt6.

Vanhimmalta aialta on vaikea ldyte:i Luopioisten
seurakuntaa koskevaa yksiliiityii tietoa. 1700-
luvun alussa piispantarkastuksissa selvittiin tyy-
dyftavesti, vaikka opetuksesta vastanneiden luk-
kareiden taito sisii luvussa todetti in heikonlaiseksi.
Ruotsin vallan ajalta liiytyy joitakin opiskelemaan
piiiisseitii, niiden joukossa kaksi talollisen poikaa,
jotka sitten toimivat Luopioisten kappalaisina.

Liihes huvittava on parinsadan vuoden takainen
syytris, ettii kappalainen piti liian pitki[ saarnoja.
Valistuksen aikanahan saarnoissa opetettiin esi-
merkiksi lastenhoitoa, karjankasvatusta tai
"Potatesten" eli "Maan - Plironain" viljelemistii.

Kansakoulun alkutaival on monessa suhteessa
nrielenkiintoinen. Se li i ttyy krrnnall isen itsehal-
linnon toteuttamiseen, mutta liikkeelle lEhtii ta-
palrtuu eri tavoin, joskus yksituumaisesti kutcn
l,uopioisissa, useinkin sitkedn vastustuksen ja
valituksien jiilkeen kuten Piilkiineellii.

On muistettava, effii kirkollinen kansanopetus
kiertokouluina jatkui ensimmAisen kansakoulun
perustamisen jiilkeen vielii puoli vuosisataa.
188O-luvulta onnistuin lttytemeen .niin paljon
tallennettua tietoa, ettii pystyin laatimaan selvi-
tyksen kiertokoulun oppilaiden sosiaalisesta
taustasta ja heidiin arvosanoistaan.

Kansakoulun alku on liihes kaksi vuosikym-
mentii yhden koulun historiaa, ja sen seuraaminen
tuotti suuria vaikeuksia, kun kuntakokouksen
piiytiikirjat olivat ensimmiiisten 9 vuoden ajalta
kttcissa, . jn kurrsakoulrrn rrkislo johlokrrrrnurr

pdytAkirjaa sekii tilikirjaa lukuun ottamatta alkaa
vahitellen koostua vasta 1880-luvulla. Monissa
asioissa tiedot oli etsiftevA valtion-arkistosta
(nykyisestii kansallisarkistosta) Sieltd ldytyivnt
myds kiertokoulujen oppilasti lastot.

Seuraaviin ajanjaksoihin liitt)'vat yleisesti:

- valtakunnallisella tasolla
tukset,

- koulujen perustaminen ja
kiminen,

tapahtuneet uudis-

huoneistojen hank-

- opettajat mikiili mahdollista persoonallisine
pi irteineen ja opetusmenetelm ineen,

- oppilaat sosiaalisine taustoineen sekl oppilas-
huolto,

- opetusohjelmat, oppikirjat, oppienniitykset ja
opetusviilineistd,

- koulumenot kunnan taloudessa myds pitkit-
tiiisleikkauksina ja sosiaalitoimeen verrattuina,

- johtokuntienja varheinpien osuus
- vertailua naapurikuntiin sekii niiden kanssa

lehty yhteistyd.

Kvliikoulujen perustamisen aika oli samalla
autonomian ajan loppuvaihetta sortokausineen.
Tiimii vaikutti monella tavalla myds koulujen
tyriskentelyyn, kun suunnitellut uudistukset jiiiviit
toteutumatta ja vireillA olleet pakkotoimin kes-
keytettiin. Edisfystii tapahtui kuitenkin oppilaiden
vaateavustuksissa ja kouluruokai lun alul lepanossa
sekli ilmaiseksi jaetuissa oppikirjoissa ja koulu-
tarvikkeissa. Myiis oppilaiden terveydenhuolto
pii?isi alulle.

Vaikeuksista'huolimatta koulujen tyriskentely
sai yhii vakiintuneempia muotoja eivfitkii venii-
liiistiimispyrkimykset piiiisseet kansakoulussa
vaikuttamaan yhtii paljon kuin oppikouluissa ja
opcttajaseminaargissa, tosin heikoil la tuloksil la
niissdkin. EnsimmAinen Luopioisten poika p[iisi
ylioppilaaksi 1898. Autonomian aikana ylioppi-
laita kertyi l0 poikaa ja I t1rtt6. Kouluhistoriassa
seurataan myds vuonna 1872 perustetun kirjaston
vaiheita.

1900-luvun ensimmdisinii vuosikymmeninii
kunnallishallinto laajentui ja kehittyi valtavasti.
Surrria uudistuksia tapahtui erityisesti terveyden-
hoidon ja sosiaalihuollon alueilla. Erikoislaatui-
nen tapahtuma sattui aivan vuosisadan alussa,
kun Luopioisten kuntakokous vendlAismielistii
kuvernddri?i uhmaten kieltayryi valitsemasta jlise-
nii i  pcrustuslakiemme vastaiseen asevelvoll isten
kttlsrtnluloiru isloon.



Vuonna l92l voirnaan tullut oppivelvoll isuus-
laki toi mukanaan alakansakoulut ja pari kertaa
viikossa pidetyn i ltajatko-opetuksen. Lain ansi-
osta kansakoulujen oppilasrniiiirii kaksinkertaistui,
vaikka kysynryksessii ei ollutkaan koulupakko.
Vireiin kelrityksen katkaisivat pulavuodet l9J0-
luvun alussa, ja kun niisti i  selvitt i in, syttyi talvi-
sota.

Koulujen lukumiiiirii vakiintui kahdeksaksi,
opettajia oli kolmisenkynmentii ja oppilaita
enirnrnil l i i i in yli 800.

Soticrr nii i i tyttyil katscct kii i lrrtyiviit koulurruu-
distukscen. Kuusivuotirrerr kansakoulu nruutetti in
cusin 7-vuo(iscksi ja sit len i ltnintko-opctrrs yrrrpii-
rivuotiscksi pti ivi ikouluksi, jollo arrrrctti irr rrirrrcksi
kansalaiskoulu. Useissa koulupiireissii saati in
aikaan myds uusia koulurakennuksia.

Vuonna 1966 pii2isi alkamaan kokeilukeski-
koulu, joka seuraavana vuonna yhdistettiin kan-
salaiskoulun kanssa kokeiluperuskouluksi. Luo-
pioinen piiiisi siten ensimmdisten yhdentoista
kunnan joukossa siirtymiiiin uuteen koulumuo-
toou, ensin kokeilunaja vuonna 1973 pysyviisti.
Uuteen jiirjestelmliiin siirryltliessii oli luonnqlli-
sestikin paikallaan laajahko katsaus sata vuotta
kcstiirreeseen kansakoulun aikaan.

Peruskoulun aika painottuu rakenteell isi in
muutoksiin, mutta kun Luopioinen oli useita vuo-
sia mukana peruskoulukokeilussa, oli nrahdollista
verrata kokei lutycin tuloksia toteutettuun kouluun,
Pettymykseksi koettiin se, ettii kokeilussa saatuja
rny<inteisiii kokemuksia ei juurikaan otettu huo-
mioon, vaan siiiinndkset laadittiin ennakolta
onraksuttujen ja suureksi osaksi kiiytiinntin kou-
lutl,t i l  le vieraitten periaatteiden nrukaisiksi.

Painotusalueet

Historiankirjoittaja joutuu aina valitsemaan teh-
tiiviikentiistiiiin alu€ita, joiden merkitystii hiin
pitiiii erityisen tiirkeinii ja joita hiin siitii syystii tuo
esille eriiiinlaisena liipiiisyperiaatteena. Luopi-
oisten kouluhistoriassa haluan mainita niiistii
kolme tiirkeintii.

l . Kunnan koululaitoksen li i ttyminen valtakun-
nalliseen kehitykseen (myds naapurikuntiin)

a) Ulkoiset puitteet: koulujen perustaminen, ra-
kentaminen, varustaminen viilinein, opetusohjel-
mat, opetusmenetelmlt.

b) Kasvatustavoitteet: arvot ja niihin l i i ttyviit
eettiset tav<litteet. 'l'iissii 

apuna orr ollut Jyviisky-
liin kasvatusopillisessa korkeakoulussa vuonna
1957 tekenriini laudatursenrinaaritutkimus Eetti-
nen aines kansakoulun lukukirjoissa koulun alusta
vuoteen 1955 (tutkinruksessa nrukana 3441 luku-
kappaletta liihes 100 vuoden ajalta).

2. Yksildiden osuus

'l 'avoittccrra 
orr yksilUidctr pli l iscrrrirrctr oikcu-

tettuurr asernaan, jotta rakenteista ei tulisi pii i iasia.
Opct ln i is ln  jn  r r ra luk l l l isuuksicrr  r r r r rknarr  nru is ta-
kirr hcrrkilt i isti i  olcn kaikcn takaa pyrkinyt ctsi-
nriiiin yksilcillistti persoonallisuutta ja ihmistii.
'l'iissii pyrkimyksessii ovat olleet erinomaisena
apuna haastateltujen kertorn ukset.

3. Kustannusten selvittdminen

Tiirnii puoli on usein jiiiinyt koululristorioissa
liihes kokonaan sivuun, koska historioitsijoilta on
puuttunut talouseli i lni in tuntemus. Minulla oli
puolitoista vuosikynrnrent5 hoidossani ja valvon-
rrassani l l i inreerr l i i i inirr kaikkicn kunticn vuotuis-
ten kiiyttdrnenojen valtionrahoitus.

Kokonaismenojen ohella pyrin selvittlirniiiin
nryds kustannusten jaon ntenoalueittain. Myris on
verattu kansakoulujen ja sosiaalitoirnen vuotuisia
kiiytt0menoja keskenli?in vuosisadan vailrteesta
liihtien sekii niiiden osuutta kunnan kokonaisme-
noista.

Kun ralran arvo on 120 vuoden kuluessa rno-
neen otteeseen vaihdellut, i lnroit in vuodesta 1868
liihtien alaviitteissii kaikki rnarkkamiiiiriit nyky-
markoiksi eli vuoden 1990 markoiksi rnuutettui-
na. Kertoimet on laskettu elinkustannusindeksillii,
joten ei vertailu esimerkiksi tyii palkkoihin ja
rakentamiskustannuksiin anna oikeata kuvaa,
nlutta on sit?i kuitenkin helpottamassa.

Ldhteet

Ilistoriateoksen keskeinen. edellytys on tiiydelli-
nen liihdeluettelo ja koko tekstin kattavat viitteet
liihteisiin. Olen aina pitiinyt parhaina sivujen ala-
osaan liitettyjii viittauksia, jotka olivat sikiili hel-
posti toteutettavissa, kun taitoin kirjan itse. Teok-
sen loppuun liitetyt viitenumeroiden selitykset
hidastavat tiedoista kiinnostunutta lukijaa.
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LAhdeluettelossa viitataan n. 50:een rnietintiitin
ja siiiinn<ikseen, n. 100:aan sanomalehtien ja aika-
kausjulkaisujen artikkeli in ja n. 100:aan kirjaan,
joista 7 rninun kirjoittamiani. Ratkaisevalta osin
kouluhistorian tutkija joutuu kuitenkin turvauttt-
maan arkistoli ihteisiin.

Kun varsinkin alkuaikojen arkistoliihteet Luopi-
oisten kunnassa olivat kovin puutteell iset, oli
pakko tavanmukaista enemmAn etsiii tietoja jul-
kisista arkistoista. Valtionarkistossa (nykyisess?i
kansall isarkistossa) jouduin tyiiskentelemiiln 4
piiiviiii ja Hiimeen I in nan maakunta-arkistossa alun
toistakymmentd pAivAA, viimeksi mainitussa mm.
Luopioisten ja Hauhon kirkonarkistot 1860-
luvulle saakka sekd kansakouluntarkastajien ar-
k istot, joih in piiiisen poikkeusluvalla tutustumaan
arkistomakasiinissa, kun olen ne aikanaan sinne
toimittanut. Omistan myiis valtionarkiston tutki-
jankortin.
Muita arkistoja ovat esimerkiksi seuraavat:
Luopioisten kunnan ja seurakunnan arkistot sekii
kansakoulujen, peruskoulujen ja kirjaston arkis-
lot,

muiden kuin kunnan koulujen arkistot,
kansalaisopiston ja opettajayhd istyksen arkistot,
l i ihiseudun (kauprrnkien) oppikouluien arkistot
(nun. autonornian ir. jan ylioppilaat . ia kcskikoulua
vaslaavista lrrok isia selviytyneel),
kot inrk is lot  ( r r r rn.  Wi lskn-srrvrr r r  . jo  Alcksnnlcr i
Kenan suvun),
sukutulkijoiden selvitykset (Walleniukserr, Tii l in,
Kai lanpii i in suvu ista),
Jolran Wallcniuksen pii ivi ikirjat I 77t- | 821.

Sivujen alaosissa on n. 1000 viitenumeroa. l'a-
vall isesti vi itataan useampaan krrin yhtccn, joskus
jopa yli lO:een kohtaan. Viittauskohteita lOytyy
arviolta 4000 - 5000.

Haastateltuja on runsaasti, nauhalle kertoneita
kolmisenkymmente, vanhimmat liihentelivdt jo
sataa vuotta. Heist6 ehti neljfl kuolla ennen kirjan
ilmestymistl painosta.

Liitteet

Liiteosa muodostui varsin laajaksi, koska koko-
naiskuvan saamiseksi oli tarpeen koota tilastoja
sek6 muuta tietoutta hglposti ldydettiiv6iin muo-
toon. Seuraavassa tiivistetty luettelo:

- seurakunnan papit ja kiertokoulunopettajat,
- koululaitoksen valtakunnallinen johto ja Luo-

pioisten koululaitoksen johto 1873-1874 sekii
1992-1993,

- Luopioisten Kirkonkyliin kansakoulun oppien-
niitykset 1873 - 1874,

- Luopioisten kansakoulut/peruskoulut, opettajat
ja oppi laat viisivuotisv?ilein koko ajalta,

- tarkastajat, kansakoululautakunan / koulu-

lautakunnan puheenjohtajat ja sihteerit,
- koulutoimen sihteerit jajohtajat,

- kuntakokouksen, kunnarivaltuuston, kunnal-

l islautakunnan ja kunnanhall ituksen puheen-

johtajat,

- kunnanjohtajat ja kunnansihteerit.

Valokuvat

Kuntalaiset noudattivat kiitettevesti toivomusta
vanhojen koulukuvien etsimiseen, niin ettii kuvia
kertyi liihes 300. Kokoaminen ja jokaisen kuvan
palauttaminen oikealle omistajalleen vaati mel-
koisen tyrin.

Pddtdssanojen viimeinen kappale

l,iihdeaineistoa tutkiessani olen menneisyydestli
It iyl i inyt monia rn ielenkiintoisia henkilt i i tn, joidcn
kanssa ysliiviinli ja nryritiiellien olen kulkenut pit-
kii i  taipalcita .ia joil lc nyt haikealla mielell l i  jou-
tlun jlit tllnrlllln jlitllryvitisr:t. I,alauttaessammc m ie-
liin koululaitoksen vuosisataisia vaiheita teemme
sanralla kunnian nrenneiden sukupolvien ty<il le
muistaen kiitoll isin .ia siunaavin ajatuksin kaikkia,
jotka Invalla tai loisella ovnt olleet nruknna nnta-
nrassa lapsil le ja nuoril le evAiH elAm:in kouluun.


