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Faculty of Education, Department of Educational Sciences and Teacher Education, University of
Oulu, P.O.Box 2000, FI-90014 University of Oulu, Finland
Acta Univ. Oul. E 97, 2008
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Abstract
Finnish male teacher has been viewed related to e.g. their low number, suspicions of criminal record
and salary policy in the past years´ teacher discussion. This educational-historical study examines
Finnish male teachers´ autobiographies and films on them by using narrative approach. The period in
focus is the time of independence. 

Honest attitude towards life, an attempt to serve and please are reflected in the narratives of male
teachers´ autobiographies. Views on cooperation and voluntary work are emphasised in the narratives
of older generation. Conflicts in working and private life increase in narratives describing the period
after the war. All teacher generations mention the valuing of teachers´ work but the meaning of
valuing decreases towards the time of comprehensive school. 

Finnish school management has been remembered and investigated in the data based on both idyll
and conflict. In so far as films are considered, the prevalence of conflict is significant. A mediated
solution is often found for conflicts. Many films criticise school as a collective upbringing and
educational community. Negative features of school are transferred to screen by many films. Based
on the films, the teaching personnel seem to be divided. One group of teachers lean on to the strong
institution in their use of power in educating and teaching whereas the other group of teachers
presented by the films seem to understand the meaning of individual teaching and upbringing.

Impression based on the watched films is that the values and aims of general school discussion are
seen on the screen. At times, films also criticise school values. During the period in focus, model
teaching has changed from Christianity-based model towards a pluralistic educator influenced by
democracy. If films are studied based on their writers, a group of Finnish film directors seem to have
a rather negative view on their male teachers. The role of female writers has also had an effect on the
descriptions of males. However, the narratives of autobiographies do not strengthen the message
conveyed from film texts, for there is no authority based drive towards teaching nor unreasonable
keeping under discipline in teachers´ narratives. 

In this study I investigated male teachers in historical context based on films and autobiographies.
The general fading of role model and model teaching of male teachers after the war can be seen in the
data. 

Teacher profession is becoming more and more women´s profession in Finland. Current
interpretation of equality regulations and salaries that are fallen behind strengthen this development.
The meanings and hidden expectations set on male teachers in Finnish educational system are
continuously transferred to women. Based on the data, it is possible to see the usefulness of male
teacher in school. At the same time, many questionable practices that gender-based authority building
can include, are seen. Male teacher in his profession has had to function under a strong obligation and
control set by the society and the people using school services. This has often resulted in the forming
of divided self concept. Teacher´s private and working life have often been controversial. 

Keywords: autobiographies, comprehensive school, education, elementary school, film, Finland,
history, male teacher, men, narrative research, profession, sex structure, teacherhood, the twentieth
century
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Tiivistelmä
Viime vuosien opettajapuheessa suomalaista miesopettajaa on sivuttu muun muassa lukumääräisen
vähyyden, rikostaustaepäilyjen ja palkkauspolitiikan yhteydessä. Tämä kasvatushistoriallinen
tutkimus tarkastelee narratiivisessa kehyksessä suomalaisten miesopettajien omaelämäkertoja ja
heitä esittäviä elokuvia. Tarkasteltava jakso on ollut maan itsenäisyyden aika. 

Miesopettajien omaelämäkertojen kerronnassa kuvastuvat rehellinen elämänasenne, pyrkimys
palvella ja miellyttää. Vanhemmalla sukupolvella korostuvat näkemykset yhteistyöstä ja
talkoohengestä. Sodan jälkeistä aikaa esittelevässä kerronnassa kasvavat ristiriidat työpaikoilla ja
työn ulkopuolisessa elämässä. Kaikki opettajapolvet mainitsevat opettajan työn arvostuksesta, mutta
arvostuksen merkitys vähenee peruskoulua kohden tultaessa. 

Suomalaista koulunpitoa on muisteltu ja tarkasteltu lähdeaineistossa niin idyllin kuin konfliktin
perspektiivistä. Elokuvien osalta konfliktivoittoisuus on merkitsevää. Ristiriidoille löytyy usein
soviteltu ratkaisu. Useat elokuvat kritisoivat koulua kollektiivisena kasvatus- ja koulutusyhteisönä.
Koululaitoksen negatiiviset kaiut siirtyvät valkokankaalle monien elokuvajaksojen välityksellä.
Opettajakunta näyttäisi elokuvien mukaan olevan kaksijakoista. Toiset tukeutuvat kasvattavassa ja
opettavassa vallankäytössään vankkaan laitosinstituutioon. Toinen elokuvan näyttämä opettajaryhmä
sen sijaan ymmärtää yksilöllisen opetus- ja kasvatustavan merkityksen.

Katsotun elokuva-aineiston perusteella jää vaikutelma, että yleisen koulupuheen arvot ja
tavoitteet näkyvät valkokankaalla. Välillä elokuva myös kritisoi koulun arvomaailmaa.
Tarkasteltavalla ajanjaksolla esikuvallinen opettajuus on muuttunut kristillisyyden sävyttämästä
esimerkistä kohti demokratian muovaamaa moniarvoista kasvattajaa.  Mikäli elokuvaa tarkastellaan
tekijälähtöisesti, on suomalaisen elokuvan ohjaajakunnalla melko negatiivinen näkemys
miesopettajistaan. Naiskäsikirjoittajien kynän jälki on myös värittänyt mieskuvauksia.
Omaelämäkertojen tekstit sen sijaan eivät elokuvatekstejä vahvista, sillä opettajien kerronnassa ei ole
virkaintoista paloa opetustehtäviin eikä oppilaiden perusteetonta kurittamista. 

Tutkimuksessa tarkastelin miesopettajaa historiallisessa kontekstissa elokuvalähteitten ja
omaelämäkertojen mukaan. Miesopettajien roolimalli- ja esikuvaopettajuuden yleinen
himmeneminen sodan jälkeen näkyy lähteiden valossa. 

Opettajan ammatti on Suomessa yhä enenevästi naisten ammatti.  Nykyhetken tasa-arvosäädösten
tulkinta ja palkkauksen jälkeenjääneisyys varmistavat kehitystä. Merkitykset ja piilo-odotukset, joita
miesopettajalle on suomalaisessa koulujärjestelmässä asetettu, siirtyvät enenevästi naiselle.
Tutkimuslähteiden valossa on mahdollista nähdä miesopettajan tarpeellisuutta koulussa. Samalla on
myös nähtävissä kyseenalaisia käytänteitä, joita sukupuolellinen auktoriteettimuodostus voi pitää
sisällään. Miesopettaja ammatissaan on joutunut toimimaan yhteiskunnan ja koulupalveluita
kuluttavan väestön vahvan velvoitteen ja kontrollin alaisena. Tämä on vaikuttanut usein
kaksijakoisen minäkuvan muovautumiseen. Opettajan siviilielämä ja työelämä ovatkin usein olleet
ristiriitaisia.
 
Asiasanat: kasvatus, kansakoulu, peruskoulu, historia, Suomi, 1900-luku, opettajuus, ammatti,
sukupuolirakenne, miehet, miesopettaja, elokuva, omaelämäkerrat, narratiivinen tutkimus
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Kiitokset 

Jatkuva opinpolku on usean suomalaisen opettajan elämänmalli läpi työuran. Itse 
olen lukeutunut edellä mainittuun joukkoon aina opettajuuteni alkuvuosista läh-
tien. Vuosituhannen vaihtuessa tuli halu opiskella jatkotutkintoon ja kohdensin 
huomion kasvatustieteiden jatko-opintoihin. Lopulta päädyin tutkimaan suoma-
laista miesopettajaa professori Leena Syrjälän johdattamana. Tutkimusaineistoni 
omaelämäkerrat löytyivät lähdeaineistoon ohjauksen pohjalta. Opettajan elä-
mää -tutkimusryhmän keskusteluissa hahmottui elokuvan mahdollisuus toisena 
lähdeaineistona.  

Useat ihmiset ja kouluyksiköt ovat työvuosieni aikana myötävaikuttaneet sii-
hen, että väitöskirja kohdentui koulu- ja kasvatushistoriaan. Oma työurani on ollut 
eräänlainen mikrotasoinen suomalaiseen kouluun kohdentunut tutkimusmatka. 
Näköaloja ja kuvakulmia ovat oppilaat, opettajat ja eri kouluympäristöt tarjonneet 
monialaisesti. Tutkimustyön tekeminen työn ohella on ollut monin tavoin koette-
leva elämän jakso. Missään vaiheessa minulla ei ole ollut halu luovuttaa tai jättää 
tutkimusta kesken. Päämäärä ja tavoite ovat olleet selkeinä koko tutkimusjakson 
ajan, vaikka välillä monet inhimilliset äärirajat ovat tulleet tutuiksi. Varsinaisen 
tutkimustyön sekä sen loppuunsaattamisen ovat mahdollistaneet lukuisat työtä 
ohjanneet ja tukeneet ihmiset ja tahot. Tässä esitän kiitokseni.  

Tutkimukseni ohjaustyössä keskeisin henkilö on ollut työni ohjaaja, professo-
ri Leena Syrjälä. Hänen näkemyksiensä avulla työ on lähtenyt alkuun sekä eden-
nyt suunnitellusti ja selkeästi. Häneltä olen saanut paitsi itse tutkimusta koskevia 
näkemyksiä, myös selkeää ja ymmärrettävää palautetta työn eri vaiheissa. Työni 
toinen ohjaaja sekä historian tutkimusryhmän johtaja KT Juhani Liukkonen on 
osaltaan ollut vaikuttamassa tutkimuksen eri vaiheissa erityisesti historiallisen 
näkökulman osalta. Tutkimuksen loppuvaiheissa professori Markku Varis, FT 
Pentti Luoma ja elokuvatutkija FT Kimmo Laine ovat lukeneet käsikirjoituksen 
esitarkastajina ja heidän seminaaripalautteensa on johtanut eräisiin olennaisiin 
tarkennuksiin. Kiitän huolellisesta perehtymisestä työhöni. Kimmo Laine on li-
säksi antanut tutkimuksen eri vaiheissa elokuviin liittyvää ohjausta ja hänen neu-
voillaan on ollut erityistä merkitystä tutkimuksen elokuviin liittyen. 

Suomen Kulttuurirahaston Pohjois-Pohjanmaan rahasto sekä Emil Aaltosen 
säätiö ansaitsevat kiitoksen taloudellisesta tuesta. Minulle myönnetyt apurahat 
mahdollistivat kaksi opintovapaajaksoa työtehtävistä. Jaksoilla oli olennainen 
merkitys tutkimuksen etenemistä ajatellen. Kiitoksensa ansaitsevat myös Suoma-
laisen kirjallisuuden Seuran Kansanrunousarkisto, Suomen elokuva-arkisto sekä 
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Toimihenkilöarkisto ja Oulun yliopiston eri kirjastoyksiköt henkilökuntineen. 
Olen saanut hyvää palvelua lukuisissa yhteydenotoissa sekä arkistoissa viettämil-
läni tutkimusjaksoillani. 

Sekä Opettajan elämää -tutkimusryhmän että historian tutkimusryhmän jäse-
net ovat työn eri vaiheissa olleet opponentoimassa, kommentoimassa ja luke-
massa työtäni. Kiitän kaikkia ryhmien jäseniä saamastani palautteesta ja avusta. 
Kiitän käsikirjoitukseni esitarkastajia, professori Kari E. Nurmea ja professori 
Risto Rinnettä arvokkaista näkemyksistä. Heidän näkemysten ohjaamana tein 
vielä lievää säätöä sisältöön ja rakenteeseen. Kemijärvelle suuntautuneella haas-
tattelumatkalla kohtasin Emil Kulpakon entisiä oppilaita ja paikallisia ihmisiä. 
Kiitän Kyllikki ja Niilo Kulpakkoa, Sauli Kulpakkoa ja kunnallisneuvos Mauno 
Jankkilaa sekä muita tapaamiani henkilöitä. Kiitän myös FM Miia Viljamäkeä ja 
Anna Skytteä, jotka ovat tarkastaneet käsikirjoituksen kieliasun sekä M.Ed. Irina 
Hannulaa, joka on kääntänyt englanninkielisen tiivistelmän.  

Isääni Timo Kujalaa kiitän huolellisesta arkistotiedon säilyttämisestä sekä 
Kemijärveen ja Ouluun liittyvän tiedon välittämisestä. Kiitoksen ansaitsee myös 
se, että tutkimusvuosien aikana isäni lisäksi äitini Salme Kujala sekä siskoni Mar-
ja Kujala ovat mahdollistaneet lukuisia kertoja tutkimusvapaata lasten- ja lem-
mikkien hoidosta. Kodin koulutusmyönteinen ilmapiiri on myös ollut taustavai-
kuttimena ”opinpoluillani”. Tutkimuksessa olen tarvinnut useita neuvoja oikeus-
opillisissa kysymyksissä. Veljeni OTK Antti Kujala on ollut edellä mainituissa 
kysymyksissä hyvä neuvonantaja. Hän ja työtoverini Raija Kanniainen perehtyi-
vät tutkimuksen loppuvaiheissa kieliasuun ja kielellisiin ilmaisuihin. Kiitän teitä 
antamastanne opastuksesta. Laaja ystäväpiirini, opettajatoverit ja muut työtoverini, 
Veteraaniopettajat-Veteranlärare ry järjestö sekä useat muut erikseen nimeämät-
tömät henkilöt ovat vaikuttaneet monin tavoin tutkimussisältöjen muotoutumiseen. 
Olen kiitollinen saamastani tuesta. 

Tutkimukseni eri vaiheita, tutkijan työtä ja edistymistä ovat lähimpänä seu-
ranneet aviovaimoni Päivi, tyttäreni Annika sekä poikani Valtteri. Valtteri on eri-
tyisesti auttanut haastavissa tietoteknisissä kysymyksissä. Suuri määrä yhteistä 
koti- ja vapaa-aikaa on lohkaistu tutkimukselle viimeisen viiden vuoden aikana. 
Tästä huolimatta olen saanut teiltä ymmärrystä, tukea, kannustusta, työrauhaa ja 
joustavuutta monin eri tavoin. Kiitos teille!  

Oulussa marraskuussa 2007 Jukka Kujala 
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Lyhenteet 

AIDS Acquired Immune Deficiency Syndrome 
AKS Akateeminen Karjala-Seura 
DVD Digital video/versatile disc 
IKL Isänmaallinen kansanliike 
OAJ Opetusalan ammattijärjestö 
POPS Peruskoulun opetussuunnitelman perusteet 
RUK Reserviupseerikoulu 
SKDL Suomen Kansan Demokraattinen Liitto 
SKS KRA Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, kansanrunousarkisto 
THA Toimihenkilöarkisto 
UPJ Uusi palkkausjärjestelmä 
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1 Teoreettinen tausta 

1.1 Johdanto  

Viime maanantaina kuoli sydänhalvaukseen heinänajomatkalla kansakoulun-
opettaja Matias Emil Kulpakko1 Kemijärven Vuostimossa n. 52 vuoden ikäi-
senä. Hän oli syntynyt Kemijärven Vuostimossa maanviljelijän poikana. Käy-
tyään Jyväskylän seminaarin2 tuli hän Kemijärven Levärannan koulun opet-
tajaksi ja toimi sitten n. 20 vuotta Vuostimon koulun opettajana. Hän otti 
osaa myös maamiesseura- ja nuorisoseuratyöhön, kunnalliseen toimintaan 
y.m. yhteisiin pyrintöihin. Opettajantoimensa ohella hän harjoitti maanvilje-
lystä. Vainajaa jäivät suremaan lähinnä puoliso, sekä tytär ja poika perhei-
neen.3  

Tutkimuksen johdantotekstissä avautuu ulottuvuuksia suomalaisen miesopettajan 
elämään nuoren kansakunnan varhaisvaiheessa. Kertomus ei kaikelta osin enää 
sovi kuvastamaan nykyhetken opettajaelämää, vaan paljastaa myös muutosta, 
joka opettajan toimenkuvassa on tapahtunut tultaessa nykyhetkeen. Muistokirjoi-
tus on kuitenkin lähtökohta tutkimukseen, joka kohdistuu Suomessa tuotettujen 
kulttuurituotteiden, elokuvien ja omaelämäkertojen miesopettajakuvauksiin.  

Tutustuin kesällä 2002 kansakoulunopettaja Matti Eemil Kulpakon toteutu-
mattomaan unelmaan Kemijärven Vuostimossa Pyhätunturin maisemissa. Metsit-
tyneen pihamaan keskeltä löytyivät talon rauniot. Talossa miesopettaja kerran 
ajatteli asuvansa jäätyään eläkkeelle koulutyöstä. Tavoitteena oli katsella omasta 
ikkunasta Pyhätunturia. Ennenaikaisen kuoleman vuoksi haave jäi toteutumatta4. 
Opettaja-Kulpakon elämää sävyttivät monimuotoiset lisätyöt ja luottamustehtävät. 

                                                        
1  Matias Emil Kulpakko, s. 20.8.1891 k. 27.10.1947, väestörekisteritieto Kemijärven evankelis-
luterilaisesta seurakunnasta 9.11.2006. 
2 Matti Emil Kulpakko sai päästötodistuksen Jyväskylän seminaarista 1919. Mikkola et al.1937, 428. 
Ks. myös Rantala 2005 7, 220–221. 
3 Ks. liite 8, Pohjolan Sanomat 29.10.1947, muistokirjoitus. 
4 Tilastokeskuksen mukaan Suomessa keskimääräinen eliniän odote vuonna 2005 oli miehillä 76 ja 
naisilla 82,3 vuotta. Tutkijat ovat pohtineet kahta seikkaa: miksi sukupuolten elinikien erot ovat jatku-
vasti kasvaneet ja mistä ero johtuu. Vaikka biologisilla eroilla voidaan osoittaa joitakin syitä eroon, ei 
sillä ole voitu osoittaa, että nainen olisi kudoksiltaan, soluiltaan tai elimiltään miessukupuolta olennai-
sesti elinkykyisempi. Syitä tulee etsiä siten miehenä olemisen tekijöistä, miksi mies kuluu loppuun 
nopeammin. Miehen elintavat on liitetty kuitenkin yhdeksi elinikää alentavaksi tekijäksi. Tilastokes-
kus 2007, Väestötilastot, 8; Leskinen, Kaleva 31.1.2007, 6. Työuupumus on yleistä opetusalalla työs-
kentelevillä. Ks. esim. Kalimo & Toppinen 1997, 25–26, Rasku & Kinnunen 1999, 22–23. 
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Tutkimusta varten haastattelemani Kulpakon oppilaat todistivat miehen suurista 
työmääristä mutta myös uupumuksesta5. 

Viime vuosien keskustelussa on miesopettajaa sivuttu muun muassa lukumää-
räisen vähyyden, rikostaustaepäilyjen ja palkkauspolitiikan yhteydessä6. Opettaji-
en ammattiliitto on käyttänyt miesopettajaa välineenä palkkakehityksen aikaan-
saamiseen7. Argumentteina tässä on käytetty muun muassa miesopettajien hakeu-
tumista muille aloille, koska palkkataso pysyy alhaisena. Muussa keskustelussa 
on kiistelty, tarvitseeko oppilas enää koulussa miestä kasvattajana vai voiko nais-
opettaja korvata puuttuvan miesopettajan rooli8. Tasa-arvokysymykset ovat aihe-
uttaneet sen, että sukupuolikiintiöt on poistettu opettajakoulutuksesta ja naisten 
osuus valituista opettajakoulutettavista on kasvanut. Opettajien rikostaustoja on 
selvitetty voimaan tuleen lain myötä9. On perusteltua todeta, että rikosepäilyt ovat 
kohdistuneet useimmiten miesopettajiin, vaikka rekisterimerkintöjen moitteetto-
muus vaaditaan kaikilta pitempiaikaisia opettajantehtäviä hakevilta. Omakohtaiset 
kokemukseni miesopettajana suomalaisessa koulussa yli puolentoista vuosikym-
menen ajan ovat muodostaneet ensimmäisen sysäyksen tutkia oman sukupuoleni 
edustajien toimintaa. Haluan osallistua opettajaan sukupuolisesti kohdistuvaan 
keskusteluun tarkastelemalla miesopettajaa elokuvan ja omaelämäkerran valossa.  

Suomalaisessa opettajatutkimuksessa 10  kansakoulunopettajuutta on tutkittu 
suhteellisen paljon ja varhain. Jo vuonna 1949 tutkimuskohteena olivat 1800-
luvulla valmistuneiden opettajien taustat ja työurat. Eri seminaareissa opiskelleet 
ovat olleet myöhempien tutkimusten kohteena. Opettajan rooli mallikansalaisena 

                                                        
5 Jankkila & Kulpakko, Kemijärvi 22.6.2004.  
6  Opettajiin liittyvä uutisointi on mielellään negatiivista. Kuvaavaa uutisoinnissa on esimerkiksi 
Kaleva-lehden otsikointi ”Humalassa ajelleelle opettajalle sakkoja” tai Iltalehden etusivun otsikoin-
ti ”Rehtori varasti lasten rahat”. En usein ole huomannut monen muun ammattiryhmän erityistä ni-
meämistä rattijuoppouden tai varkauksien yhteydessä. Kaleva 27.4.2004; Iltalehti 28.4.2004; Vrt. 
myös Vuorikoski & Viskari 2003, 59, jossa he toteavat opettajuuden olevan suosittu aihe myös ylei-
sönosaston kirjoituksissa. 
7 Ks. esim. Luukkainen 2004, 314. 
8 Lahelma ja Gordon viittaavat tutkimuksessaan julkiseen keskusteluun, jossa kaivataan pojille mies-
opettajia. Lahelma & Gordon 2003, 53. 
9 Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 14.6.2002/504, FINLEX®-Valtion 
elektr. säädöstietopankki.  
10 Ulkomailla, erityisesti Iso-Britanniassa opettajiin kohdistunut elämän ja työn tutkiminen oli pitkälle 
1960-luvun lopulle pelkkää numeerista tilastointia. Vasta 1980-luvulla alkoivat tutkimusten kautta 
ammatilliset epäkohdat tulla näkyville, ja tällä hetkellä opettajien omaelämäkertoihin perustuva tutki-
mus on voimakkaassa kasvussa. Joissakin kulttuureissa, esimerkiksi Japanissa kertomuksiin perustu-
vaa tutkimusta on tehty jo pitkään Goodson et al. 2003,  
53–61. 
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ja esikuvana on sen sijaan vähemmän tutkittu alue, joskin Rinteen (1986, 1989) ja 
Simolan (1995) tutkimukset liittyvät kyseiseen osa-alueeseen.11 Yhteiskunnalli-
suus opettajan työn taustoissa, kouluoppimisen historia ja institutionaaliset kehys-
tekijät kiinnostavat sangen vähän tutkimuksessa ja opettajankoulutuksessa 12 . 
Miesopettajaan kohdistunut tutkimus on ollut Suomessa vähäistä. Pro gradu -
tason tutkimuksia on kuitenkin julkaistu, esimerkiksi: Laadullinen tapaustutkimus 
yhdellä ala-asteella ja Mieslastentarhanopettajuuden monisärmäisyys.13 Opettaji-
en omaelämäkertoja on tutkinut Janne Säntti14. Uusimuotoinen näkemys kasva-
tuksen historiaan tuonee tähän muutoksen tulevaisuudessa, esimerkkinä on jo 
joitakin tutkimuskokonaisuuksia ja -koonteja 2000-luvulta15. 

Kivarauma (1995) on todennut, että ”ovathan opettajat pääsääntöisesti aika-
naan koulussa hyvin menestyneitä kilttejä tyttöjä, joille epäonnistumisen koke-
mukset koulussa ovat lähes tuntemattomia”16. Työssäni kohtaan koulukotikoulus-
sa poikia, joita suomalainen kiltti kouluinstituutio ei ole voinut kasvattaa ja opet-
taa ilman voimakkaita erityistoimia. Oman opettajakokemukseni perusteella voin 
vahvistaa Kivirauman ajatuksia. Uskon, että miesopettajalla on yhä paikka koulu-
laitoksessa.  

Suomen kansan kokemukset, elokuvat, puheet, lehdet ja muut kanavat ovat 
toimineet välineinä, joiden kautta miesopettaja on saanut kasvot. Lähes jokaisella 
suomalaisella on myönteisiä ja kielteisiä kokemuksia miesopettajista, sillä koulut 
ovat olleet oppilaille sekä mies- että naisopettajien kohtaamispaikkoja. Sukupuoli 
ei välttämättä ole ollut merkitsevää aiemmassa tutkimuksessa. Tärkeää on ollut 
lähinnä oppilaan ja opettajan suhteen hierarkkisuus.17  

Tutkimusmetodin ja lähteiden valintaa on edeltänyt monimuotoinen pohdis-
kelu. Puhdas perinteisiin lähteisiin nojaava historiallinen tutkimus ei tyydyttänyt, 
koska sen käytänteillä ja kasvatuksen historian tutkimuksessa perinteisesti käyte-
tyillä arkistolähteillä on vaikea kuvata miesopettajan inhimillistä elämää18. Lisäk-

                                                        
11 Rantala 2005, 13. Ks. myös Kuikka 2001. 
12 Vuorikoski 2003a, 37. 
13 Hämäläinen 2000; Rajala-Sippola 1998. 
14 Säntti 2007. 
15 Ks. esim. Nieminen 2003; Tuomaala, 2004; Jauhiainen 2002; Rantala 2005. 
16 Kivirauma 1995, 36. 
17 Ks. esim. Metso 1999, 273. Vrt. Lahelma & Gordon 2003. Tutkimuksessa sukupuolinäkökulma on 
korostuneesti esillä. 
18  Tunnustettu Kuikan kasvatuksen historian tutkimuksen perusteos kuvaa suomalaista kouluun 
liittyvää arkistomateriaalia liki 20 sivua. Kuikka 2001, 60–78. 
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si suomalaista kouluun liittyvää historiantutkimusta on tehty pitkään ja monialai-
sesti virallisiin dokumentteihin nojaten. Kuikka esittää, että kasvatuksen historian 
nykymuotoisessa tutkimuksessa erilaisten lähdeaineistojen tulisi keskustella kes-
kenään. Samalla hän antaa ymmärtää, että tutkijan jäsentämä todellisuus on aina 
ristiriitainen sekä täynnä vastakohtia.19 Tähän viitaten uskallan hyödyntää kahden 
erilaisen lähteen näkemyksiä miesopettajasta. Ymmärrän omaelämäkerran ja elo-
kuvan kuvaavan menneisyyttä tekijän näkemyksenä, jossa kerrostuu kertomuksel-
linen menneisyys. Kuvallinen ja kirjoitettu teksti on merkitysten tihentymä, ja sitä 
luetaan muiden kuvien ja tekstien kontekstissa, intertekstuaalisesti20.  

Historiantutkimuksessa on avautumassa tila uusimuotoisille lähdeaineistoil-
le21. Tutkimuksen alkuvaiheissa pohdin eri lähdevaihtoehtoja. Omaelämäkerrat 
valikoituivat mukaan kuultuani tutkimusryhmän kokemuksia omaelämäkertatyös-
tä ja havaitessani omaelämäkerran sisältävän runsaasti tietoa, joka kuvaisi edellä 
mainittua inhimillistä elämää ja kokemuksia. Elokuva tuli mukaan jälkeenpäin, 
koska koin pelkkään omaelämäkertaan perustuvan päättelyn turhan kapea-
alaiseksi tarkasteltavan kohteen kannalta22. Suomalaisen miehen kerronta oma-
elämäkerrassa on todettu laajasti synkkäsävyiseksi, joten ajattelin elokuvan kerto-
van opettajaelämästä eri positiosta ja erilaisella sävyllä23.  

1.2 Tutkimuksen tarkoitus 

1.2.1 Tutkimustehtävä 

Tutkimustehtävänä on tarkastella Suomen itsenäisyyden aikana syntyneitä mies-
opettajaa kuvaavia tuotteita ja analysoida niitä tuotantohetken kontekstia vasten. 
Aineiston perusteella on tarkoitus vastata kysymykseen, millaisena kuvataan 
miesopettajan elämä itsenäisyyden aikana suomalaisessa omaelämäkerrassa ja 
elokuvassa.  

                                                        
19 Kuikka 2007, 298. 
20 Hall et al. 1999, 150; Tuomaala 2004, 29; Lehtonen 2000, 180–182; Hänninen 1999, 107. 
21 Goodson & Sikes 2001, 20; Nieminen & Vuorio-Lehti 2003, 11; Kalela 2000, 220–223; Sipe 1998. 
Uudella lähdeaineistolla ymmärretään Suomessa myös vapautuneen poliittisen ilmaston muotoilemaa 
uutta historian tulkintaa. Ks. esim. Sihvola 2005, 206–207; Kalela 2000, 43; Narratiivinen käänne ja 
media ks. esim. Fludernik 2005, 46–48; Antikainen 2003, 451–452. 
22 Vrt. Ollila 1986, 8. Ollilan mukaan elokuva voi parhaimmillaan kertoa asioita, joista muut lähteet 
eivät kerro mitään. 
23 Esim. Roos J.P. 1994, 26–27. 
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Opettajan ammatti sisältää paljon vaatimusta esikuvallisuudelle. Miesopetta-
jan elämän kuvaaminen tuo julki myös vastauksia kysymykseen, millainen mie-
hen malli paljastuu omaelämäkerran ja elokuvan kerronnasta. Analysoin lähdeai-
neistoja kahtena erillisenä kokonaisuutena. Yhteenvedossa tarkastelen aineistojen 
keskinäistä suhdetta. Tähän sisältyy pohdintaa asioista, joista sekä omaelämäkerta 
että elokuva vaikenevat tai vastavuoroisesti korostavat miesopettajaa käsitelles-
sään.  

Sekä omaelämäkerralla että elokuvalla on alku ja loppu. Molempien sisältö 
on valikoitunut tekijän määrittämistä aineksista. Tähän liittyen kysyn, mitkä asiat, 
tapahtumat ja vaiheet ovat valikoituneet elokuvan ja omaelämäkerran kuvaukseen 
ja mitä miesopettajasta kerrotaan lähteissä ääni-, kuva- ja teksti-ilmaisuna.24  

Edellisessä on nähtävissä opettajuus-, elokuvateoreettista sekä sukupuolen-
tutkimuksellista ulottuvuutta. Keskityn ajallisen kontekstin huomioimiseen vasta-
uksissa, mutta samalla pyrin huomioimaan mainittujen näkökulmien mukanaoloa 
muun muassa tulkintaa tukevan lähdeaineiston vuoropuhelulla. 

Tutkimus on miessukupuoleen keskittyvä kasvatushistoriallinen tutkimus. 
Keskeistä on narratiivisen aineiston käyttö. Perusteena kertomukselliselle aineis-
tolle on ensi sijassa uudenlaisen näkökulman luominen historialliseen miesopetta-
jaan sekä käsitykseni historiallisuudesta: Ilmaisumme ja kielemme olemme saa-
neet perintönä menneisyydestä25.  

Suomalaisesta koulusta on tehty paljon perinteisiin historialähteisiin nojaavaa 
tutkimusta. Tässä näen tilan ja mahdollisuuden omalle tutkimukselleni. Lisäarvo-
na on tutkimuksen kautta saatava uusi tieto elokuva- ja omaelämäkertalähteistä ja 
tiedon mahdollinen käyttö esimerkiksi koulutus- ja kasvatustyössä. Olen tiedosta-
nut erityisesti näytelmäelokuvaan liittyvät fiktiivisyyden käsitykset. Ymmärrän 
kuitenkin, että faktuaalisuuden ja fiktiivisyyden raja kertovissa lähteissä ei ole 
tarkasti rajattavissa. Pyrin tulkitsemaan rajoja koettelevia lähteitä siten, että saata-
va uusi tieto toisi lisävaloa suomalaiseen kasvatus- ja kouluhistoriaan. Lähteissä 
olevaa menneisyyttä pyrin ymmärtämään historiallista kontekstia vasten. Niiden 
äänellisten-, kuvallisten ja tekstuaalisten ilmaisuiden muodostumiseen ovat vai-
kuttaneet erilaiset ajalliset, tilalliset sekä kulttuurilliset elementit.26 

                                                        
24 Vrt. esim. Loizos 1993, 17. 
25 Bahtin 1987, 279. Bahtin selittää, kuinka ainoastaan ”kerrottu Aatamin persoona on tämän perin-
nön ulkopuolella”. 
26 Ks. Tuomaala 2004, 29; Kalela 1995, 317–322. 
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Tässä tutkimuksessa tarkastellaan elokuvan kuva-, ääni- ja teksti-ilmaisun 
tuottamaa miesopettajakuvaa27 ja edelleen miesopettajan itsensä tekstualisoimaa 
opettajuutta omaelämäkertojen sisällä. Tutkimuksen tavoitteena on sijoittaa tarina 
sen valmistumisaikana vallinneeseen sosiaaliseen, taloudelliseen tai yhteiskunnal-
liseen kontekstiin.28 Tekstin käsitettä käyttäessäni näen elokuvatekstiin kuuluvak-
si monimuotoisen ilmaisukokonaisuuden. Voin elokuvan kohdalla käyttää myös 
kuvateksti-käsitettä yhteydessä, jossa en pelkästään tulkitse kirjallisesti litteroitua 
elokuvatekstiä. Omaelämäkerrassa teksti on yksiselitteisempi. Kahden erillisen 
tutkimusmateriaalin ollessa tarkastelun kohteena myös kysymykset vaihtelevat. 
Seuraavassa taulukossa on nähtävillä kysymyksenasettelu suhteessa lähdemateri-
aaliin: 

Taulukko 1. Kysymykset lähdeaineistolle. 

Lähde Kysymykset 

Omaelämäkerta 1. Millaiseksi miesopettaja kuvaa omaelämäkertatekstissä ammattinsa ja elämänsä  

    tekstin kirjoittamisajankohtana? 

2. Mitkä asiat ovat valikoituneet miesopettajan kirjoittamaan omaelämäkertaan? 

Elokuva 1. Millaiseksi elokuva kuvaa miesopettajan ammatissaan ja työn ulkopuolella 

     valmistumishetkenä? 

2. Millaisia miesopettajatyyppejä elokuva näyttää? 

1.2.2 Esitystapa 

Tutkimuksen esitystavan rakennetta pohtiessani olen päätynyt seuraavanlaiseen 
rakenteeseen: Olen jäsentänyt tutkimuksen aikakausittain itsenäisen Suomen his-
torian mukaan. Koska koulu on sidoksissa myös varhaisempaan aikaan, huomioin 
autonomian ajan tapahtumia ajallista taustayhteyttä selventävässä merkityksessä. 
Johdannon ja tutkimustehtävän jälkeen kuvaan aineistoa: sen hankintaa, taltiointia 
ja yleistä käsittelytapaa. Lisäksi määrittelen tutkimuksen historiakäsityksen, teen 
rajauksia sekä kuvaan analyysitapaa. Seuraavassa kuviossa selvennän elokuva-
aineiston ja omaelämäkertojen käsittelyä. Käsittelen aineistoja erillään sen vuoksi, 
että lähteiden erilainen alkuperä ja todistusarvo tulisivat huomioiduksi. Lisäksi 

                                                        
27 Opettajista puhutaan ja heistä on käsityksiä. Käsityksiä muovaavat esimerkiksi populaarikulttuurin 
välineet, lasten sarjat, televisio, elokuvat, musiikki ja lelut. Palmu 1995; Palmu 1999. 
28 Erkkilä 2005, 25. 
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omaelämäkerran ja elokuvan tehtävä on erilainen ja niihin sisältyvillä viesteillä on 
eri tarkoitus ja kohde. 

Kaavio 1. Tutkimuksen rakenne. 

Ennen omaelämäkertojen sisällön tulkintaa tarkastelen suomalaisen omaelä-
mäkerran ja miesten kerronnan yleisiä piirteitä. Elokuvia tulkitsen teemojen alla29. 
Koska tarkasteltavien elokuvien aikajana on pitkä, kokoan elokuvaosuuden jäl-
keen yleisiä huomioita oman luvun sisälle. Käyttämäni asioiden tarkastelusuunta 
on pääsääntöisesti yleisestä kohti yksityiskohtaista30. Yleisistä lähdettä tarkastele-
vista huomioista etenen kohti yksittäistä tekstiä. Sen perusteella muodostan pää-
telmiä. Loppuyhteenvedossa arvioin tutkimuskokonaisuutta ja pohdin huomioita 
tutkimuksen pohjalta.  

                                                        
29 Goodson on hyödyntänyt teemoittelua esimerkiksi opettajan työtä koskevassa omaelämäkertatut-
kimuksessa. Goodson et al. 2003. 
30 Vrt. Raatikainen 2005, 59. 

Johdanto, tutkimustehtävä, lähteet, rakenne, teoriatausta, analyysi 

Kolme ajallista jaksoa 

Teemojen alla tapah-
tuva tarkastelu 

Elokuvan mies-
opettajiin kohdenne-
tut keskeiset piirteet 
tarkastellulla jaksolla  

Kolme ajallista jaksoa 

Tekstiä tulkitaan tar-
kastelemalla kertojia 
työssä ja työn ulko-
puolella 

Omaelämäkerta Elokuva 

Tutkimustulos 
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Sekä omaelämäkerta että elokuva rakentuvat kielellisenä järjestelmänä31, jon-
ka kautta välitetään ja tuotetaan merkityksiä ihmiseltä toiselle32. Tutkimusaineis-
tossa olevissa omaelämäkerroissa ja elokuvissa tieto välittyy osin samalla tavalla 
(kertova), osin eri kielellä (teksti-ilmaisu ja kuvallinen ilmaisu). Molemmat läh-
teet ovat osaltaan vaikuttaneet vallitsevaan opettaja- ja koulupuheeseen tiedoste-
tusti tai tiedostamatta. Koska elokuva ja omaelämäkerta eroavat olemukseltaan ja 
tarkoitukseltaan toisistaan, erotan teorian ja analyysin erillisiksi. Yhteenvedossa 
kokoan omaelämäkerran tuottaman miesopettajan itsensä kertoman opettajuuden 
sekä elokuvan tuottaman miesopettajan julkisen kuvan yhteen. Tarkasteltava aika 
ja sen jaottelu ovat yhdenmukaiset sekä omaelämäkerrassa että elokuvassa. 

Tutkimuksen miesopettajat olen rajannut yhtenäiskouluissa, oppikouluissa ja 
lukiossa toimineisiin miesopettajiin 33 . Koululla on lainsäädännöllisesti oltava 
myös johtaja ja suomalaisessa käytännössä usein koulunjohtaja on myös opettaja. 
Tältä osin tarkasteltavassa aineistossa on myös miesjohtajat (rehtorit) huomioitu. 
Yksi elokuva sijoittuu korostetusti rehtorin elämän ympärille34. Rajauksessa ko-
rostuu ensisijassa sukupuoli. Eri koulumuodoissa palvelleet opettajat olisi ollut 
mahdollista tarkastella erityisesti edustamaansa koulumuotoa vasten, mutta tutki-
musrajauksellisista syistä vaihtoehto olisi ollut liian laaja tätä lähdeaineistoa ja 
aikamääritettä käytettäessä. 

Käsittelen aineistoa ajallisesti kolmessa jaksossa. Jaksot ovat muotoutuneet 
historiallisista käänteistä suomalaisessa kasvatushistoriassa. Koulussa tapahtuneet 
muutosvaiheet ovat heijastuneet myös yhteiskunnallisesti tavoiteltuun opettaja-
malliin. Aiemmissa tutkimuksissa ajallista jaksotusta on tehty muun muassa su-
kupolveistamisen avulla35. Elämäkertatutkimukseen suuntautuneet yhteiskuntatie-

                                                        
31 Ks. esim. Valtonen 2004, 26. 
32 Elokuvassa on mukana myös visuaalinen järjestelmä. 
33 Ruotsinkieliset suomalaiset miesopettajat eivät ole kertomuksissa mukana, vaikka muutamia ker-
tomuksia löytyi Svenska Lärarförbund ja Folkskulturarkivetin kautta. Roosin mukaan voidaan suo-
menruotsalaisten kohdalla sodanjälkeinen aika kuvata erilaiseksi kuin puhtaasti suomenkielisten 
alueiden. Ylempi keskiluokka ei kokenut jatkuvaa nousua ruotsinkielisillä alueilla. Suomenkielisiä 
alueita koettelivat lisäksi muun muassa kotiseudun menetykset Karjalassa ja osassa Itä-Suomea ja 
ruotsinkieliset alueet välttyivät näiltä lukuun ottamatta evakkojen asuttamista. Ks. esim. Roos J.P.1988, 
27. 
34 Neiti talonmies 1955. 
35 Sukupolveistamisesta, biologisesta ja historiallisesta sukupolvesta käsitteenä ja historiantutkimuk-
sen välineenä mm. Tuominen 1991, 10; Soikkanen - Vares 1998, 37–53; Puurula 1992. Viimeisin sota 
on vielä sen verran lähellä, että historioitsijat ovat olleet sukupolviajattelussa yleensä myöhemmin 
liikkeellä. 
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teilijät ja psykologit ovat olleet ajattelun keskeisiä hyödyntäjiä.36 Myös tyypittely 
on ollut yksi tapa tutkia suomalaista (luokan)opettajuutta37.  

Ajanjaksot olen rajannut seuraavasti: itsenäisyyden aika toisen maailmanso-
dan päättymiseen saakka38, sodan jälkeinen aika ja peruskouluaika. Jaksoihin olen 
päätynyt useiden eri tekijöiden summana. Malliopettajuutta ajatellen jaksotusta 
voidaan perustella muun muassa niin sanotulla moraalisen opetussuunnitelma-
koodin perusaineksella. Ennen sotaa se rakentui uskonnosta ja äidinkielestä ja 
vuosisadan alkuvuosikymmenien opettajat olivat sosiaalitaustansa mukaisesti 
kiinnostuneita näistä. Opettajarekrytoinnin suuntautuessa painotetusti maaseudul-
le talonpoikaisen opettajaideologian hengessä opettajuudessa painottuivat uskon-
nollisuus ja isänmaallisuus. Sodan jälkeisinä vuosina opettajakunnan harrastukset 
modernisoituivat. Opettajankoulutus uudistui, ja lisäksi kaupunkien keski- ja 
yläluokat kiinnostuivat opettajankoulutuksesta.39  

Malliopettajuudessa on nähtävissä kaksi erillistä vaihetta, jotka osaltaan vai-
kuttavat tutkimuksen tarkastelujaksojen muotoutumiseen. Ensimmäinen on kris-
tillis-siveellinen vaatimus ja toinen on demokraattinen vaatimus opettajuudessa. 
Risto Rinteen mukaan demokratiakasvatus alkoi vuonna 1952 ja sai vuonna 
1970 ”koulun sisällä subjektista lähtevämmän sisällön”40.  

Peruskouluaika 1970-luvulta lähtien muutti edelleen suuresti koululaitosta, 
joten sen lukeminen omaksi ajalliseksi jaksoksi on tämän vuoksi perusteltua. 
Peruskoulujakso on nimetty omaksi tarkastelujaksoksi, koska muutokset koulun 
sisällä ovat olleet mittavia ja oletettavasti ne näkyvät myös tutkimusaineistossa. 
Selkeytettynä aikajaksot ovat: 

1. Aika ennen sotaa ja sota-aika 1917–1945 
2. Sodan jälkeinen aika peruskouluun saakka 1945–1972 
3. Peruskouluaika 1972− 

                                                        
36 Soikkanen - Vares 1998, 48. 
37 Esim. Kuikka, 1993. Kuikka tyypittelee eri aikojen luokanopettajia muun muassa käsitteillä kutsu-
musopettaja, virkamiesopettaja, opetusteknikko ja didaktisesti ajatteleva opettaja. Haavio, opettajaper-
soonien tyypittelyt. Haavio 1954, 152–164. 
38 Roos korostaa sodan merkittävyyttä suomalaisten kerronnan sisällöissä. Ks. Roos J. P. 1985, 53–57. 
39 Rinne 1989, 193–197; Rinne 1987, 111–122. 
40 Rinne 1984, 325–326. 
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1.2.3 Tutkimusaineisto 

Ensimmäisen lähdekokonaisuuden muodostavat miesopettajien kirjoittamat oma-
elämäkerrat. Toinen kokonaisuus muodostuu miesopettajakuvauksia sisältävistä 
suomalaisista elokuvista. Lisäksi mukana on tutkimusta täydentävä aineisto. Läh-
teiden päätyypit, tutkimusmateriaali ja niiden tarkoitusperä on eritelty alla olevas-
sa taulukossa.  

Taulukko 2. Lähdeaineisto. 

Lähde Tarkoitus Selite 

Syyllisiäkö? 1938 Kuvaa miesopettajan elämää 

ulkopuolelta. 

elokuvalähde 

Niskavuoren naiset 1938, 1958 & Niskavuori 1984 sama elokuvalähde 

Varaventtiili 1942 sama elokuvalähde 

Suomisen Olli yllättää 1945 sama elokuvalähde 

Jälkeen syntiinlankeemuksen 1953 sama elokuvalähde 

Neiti talonmies 1955 sama elokuvalähde 

Skandaali tyttökoulussa 1960  sama elokuvalähde 

Pojat 1962 sama elokuvalähde 

Siunattu hulluus 1975 sama elokuvalähde 

Täältä tullaan, elämä! 1980 sama elokuvalähde 

Sokkotanssi 1999 sama elokuvalähde 

Emmauksen tiellä 2001 sama elokuvalähde 

Young love 2001 sama elokuvalähde 

Perinne elämässäni, Kalevalan juhlavuoden 

kirjoituskilpailu 

Kuvaa miesopettajan elämää 

hänen itsensä kertomana. 

omaelämäkerta-

aineisto 

Elämänkaari-keruu 1985  sama sama 

Eläköön mies -elämäkertakirjoituskilpailu 1992–

1993  

sama sama 

Pohjoismaalais-balttilainen opettajamuistojen 

keräysprojekti 1998  

sama sama 

Emil Kulpakon kirje ja valokuvakokoelma Avaa ajankuvaa 1930–1940 -

lukujen luennalle. 

tutkimusta tukeva 

aineisto 

Haastatteluaineisto 

Emil Kulpakon sukulaisten ja oppilaiden 

haastatteluaineisto kesältä 2004 

Avaa ajankuvaa 1930–1940 -

lukujen luennalle 2000-luvun 

näkökulmasta. 

tutkimusta tukeva 

aineisto 

Lehdistö Avaa ajankuvaa eri jaksojen 

luennalle. 

tutkimusta tukeva 

aineisto 

Veteraaniopettajien ja muu aineisto Täydentävä aineisto  tutkimusta tukeva 

aineisto 
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Koulun ja yhteiskunnan suhteeseen voidaan liittää käsite kollektiivinen muisti, 
jonka vaikuttavuus näkyy pitkään historiallisissa lähteissä sekä erityisesti suoma-
laisen koulun ja opettajan nykyhetken olemassaolon rakenteissa ja perusteissa41. 
Perustelen käyttämiäni päälähteitä, omaelämäkertaa ja elokuvaa, ajatuksella, että 
ne edustavat ihmisen toiminnan jälkiä syntyajankohtanaan. Samalla ne edustavat 
tekijöidensä muistia miesopettajasta. Voidaan ajatella myös postmodernisesti, että 
elokuvan (omaelämäkerran) kuvauksessa näkyvät sekä kuvatun että kuvaajan 
kulttuuritausta 42 . Tekijyyttä 43  ajatellen tausta on hyvin moniulotteinen käsite. 
Tässä luetteloinnissa eivät ole mukana kaikki ulottuvuudet ja tekijyyden tausta-
vaikutteet, koska niitä on lueteltavissa määrättömästi.  

Historiaa tulkitessa olen pohtinut aineistoni lähdearvoa. Tutkimuksen kulues-
sa olen useaan otteeseen joutunut pohtimaan erityisesti lähteiden faktuaalista ja 
fiktiivistä olemusta. Omaelämäkertojen kohdalla olisi ollut mahdollista tarkistaa 
joitakin yksityiskohtia, jotta todistearvo tulisi vahvistetuksi. Silti lähteisiin olisi 
jäänyt enemmän kertojan tulkintaa elämästä, kuin tarkasti todistettuja asioita ja 
tapahtumia. Näytelmäelokuvien suhteen olisin voinut valita suomalaisesta koulus-
ta kertovaa dokumenttiaineistoa. Uskon niihinkin valikoituneen filmimateriaalin 
edustavan tekijänsä tai tilaajan näkemyksiä enemmän kuin koulun reaalimaail-
maa44. Tämän vuoksi päädyin omaelämäkertojen ja näyteltyjen elokuvien yhdis-
telmään. 

Näen, että lähdearvo ei ole itse filmi- tai tekstimateriaalissa, vaan tästä mate-
riaalista nousevassa menneisyyden maailmassa. Kalela puhuu kerrotun tapahtu-
man kohdalla narratiivisen rakenteen toissijaisuudesta verrattuna esityksen alku-
perään45. Aineistoa on arvioitava itse materiaalia ympäröivän ”suuremman maa-
ilman” valossa46. Hyvärinen on osuvasti todennut pelkästään omaelämäkerran 
avulla tehtävästä miestutkimuksesta, että se ”voi olla yhtä mutkikasta kuin suo-
malaisen naisen tutkiminen sen avulla, mikä on suomalaisen naisen tyyli pelata 

                                                        
41 Ks. esim. Goodson 1996, 104–108; Valtonen 2004, 27. 
42 Ruby 1996 1345. 
43 Alfred Hitchcockia on määritetty muun muassa hänen elämäntapahtumiensa, luonteenpiirteittensä, 
elokuvan valmistukseen osallistuneen työvoiman, itsekuvan ja vallitsevan ajan vaikutuksen perusteella. 
Branigan 1992, 88. 
44 Vrt. esim. kameran käyttö dokumenttifilmissä. Rothman 1998, 25. 
45 Kalela 2000, 127. 
46 Andrew 1987, 185. 
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jääkiekkoa”47. Tässä suhteessa kaksi kertovaa aineistoa täydentävät toisiaan ja 
luovat laajemman katsantokannan.  

Omaelämäkerta ja elokuva ovat merkittäviä lähteitä aikakauden ilmapiirin 
heijastajina ja ilmentäjinä48. 

Suullinen historia -käsitteen (oral history49) yhteydessä on havainnoitu, että 
suullinen lähdemateriaali pystyy vain rajallisesti kuvaamaan laajempia historialli-
sia yhteyksiä50. Omaelämäkerralla näen olevan osin samankaltaisia rajoitteita. 
Elokuvan täydentäessä miesopettajakuvaa tulee mukaan vahvempi yhteiskunnal-
linen näkökulma yksittäisen miesopettajan kerronnan täydentäjäksi.  

Kesällä 1992 esitettiin TV:ssä Niskavuori-elokuvien sarja. Sarjan avasi vuon-
na 1938 ensiesityksen saanut Niskavuoren naiset. Katsojaksi elokuva sai arvioilta 
miltei joka viidennen suomalaisen. Peter von Bagh kirjoittaakin, että itsenäisen 
Suomen historiaa on mahdotonta kirjoittaa ottamatta elokuvan osuutta huomi-
oon.51 Elokuvan merkittävyys kansallisten tuntojen ilmentäjänä on kiistaton. Sitä 
voidaan pitää myös suomalaisena muistina52, vaikka sen peruslähtökohdat ovat 
fiktiivisiä. Ricoeurin mukaan fiktiivinen kerronta (kertomus) toimii itseymmär-
ryksen välineenä. Se avaa kokemusmaailman, jossa kokija kuuluu hetken ajan 
sekä omaan maailmaansa että kertomuksen maailmaan.53 Tämä täsmentää eloku-
van katsojan kokemusta. Edwin Laineen Tuntemattoman sotilaan 2 800 000 las-

                                                        
47 Hyvärinen 1994, 38. 
48 Vrt. Erikson 1980, 106; Sipe 1998. 
49 Suomessa oral history on tunnettu nimellä muistitietohistoria, muistitietotutkimus tai suullisen 
historian tutkimus. Muisteluaineksen ongelmallisuus lähdekriittisistä syistä on pitänyt muistiin perus-
tuvan aineiston lähinnä toissijaisena lähteenä. Sitä on hyödynnetty dokumenttien täydentäjänä ja 
kirjallisen aineiston elävöittäjänä, mikäli muuta aineistoa ei ole ollut saatavilla. Englantilaisen oral-
historysuuntauksen vaikutuksesta 1970-luvulta alkaen alettiin muistitietohistoriaan suhtautua uudella 
tavalla. Suomessa suuntaus alkoi vaikuttaa 1980-luvulta alkaen. Kyseinen historiantutkimuksen suun-
taus syntyi oikomaan pelkästään historialliseen kirjalliseen materiaaliin nojaavaa tutkimusta, joka oli 
perinteisesti jättänyt tavallisen ihmisen ja dokumentoimattoman yhteisökulttuurin tutkimuksensa 
ulkopuolelle. Näistä esimerkkeinä mainittakoon marginaaliryhmät, salaiset järjestöt, virallisten ryhmi-
en marginaalijäsenet ja vaikkapa tavalliset työtätekevät, joiden arkirutiineita ole juurikaan kirjallisesti 
dokumentoitu.  
Ukkonen 2000, 13–15. 
50 Yow 2005, 17–18; Latvala 2005, 12. 
51 von Bagh 1992, 7; Vrt. myös Sipen huomiot filmin ja television merkityksestä mediassa Amerikan 
historian ymmärtämisestä. Sipe 1998, 384–385. 
52 Elokuvalla on todettu olevan valikoivuutta ajatellen muistikuvaa. Alkuajan elokuvamateriaali oli 
kallista ja rajoitti muun muassa käyttäjiä. Elokuvaotoksiin valikoitui rajoitetun käyttäjäryhmän halua-
maa muistikuvaa. Sorlin 1980, 6-7. 
53 Ricoeur 1991, 26–27, 30–31; Ks. myös Niiniluodon ”metaforien kuvaama maailma”. Niiniluoto 
2003. 
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kennallista katsojaa54 toimii viitteenä siitä, mikä kuva konekiväärikomppanian 
vaiheista on jätetty elokuvan kautta suomalaisille ja kuinka moni on kokenut so-
dan tuntemuksia elokuvan välityksellä.  

Elokuvan merkitys tutkimusaineistona korostuu katsottaessa kuvan merkityk-
sen kasvua suhteessa tekstuaalisen esitystavan valta-asemaan55. Voimme ajatella, 
että ihmisen historiassa menneisyys on välittynyt ensin suullisena, sen jälkeen 
kirjallisena ja tänä päivänä edellisten lisäksi myös eri tallentamismuotoja hyödyn-
tävänä toimintana56. Elokuva on lähde, jonka merkitystä ei enää voi historiallises-
sa tutkimuksessa väheksyä57. On huomioitava, että televisiossa säännöllisin vä-
liajoin uusintana esitettävät elokuvat muovaavat käsityksiä menneestä ja pitävät 
yllä historiallista kuvaa menneen ajan tapahtumista. Pentti Renvallin Nykyajan 
historiantutkimus (1965) ja Pekka Suvannon Yleisen historian lähteet ja niiden 
käyttö (1977) eivät mainitse sanaakaan audiovisuaalisista lähteistä. Taustana heil-
lä ovat sekä henkilökohtaiset näkemykset että myös historiatieteen 1800-luvulle 
ulottuva taustayhteys. Tällöin keskityttiin poliittiseen historiaan kirjallisten do-
kumenttien ollessa keskeistä lähdemateriaalia.58

 

Näen molemmat aineistot tekijöidensä tulkintana lähteen syntyajankohdan 
vaikutteissa ja diskursseissa59. Käyttämiini lähteisiin on ladattu tekijän henkilö-
historiallista menneisyyttä ja jossain määrin ennakoitua tiedostettua tai tiedosta-
matonta tulevaisuusajattelua. Julkistamishetki on piste menneisyyden ja tulevai-
suuden välisellä tiellä.60 Elämästä kerrottu kertomus ei kuitenkaan toista elettyä 
elämää sellaisenaan. Kertomus viittaa ja on kiinnitetty elämään, mutta identtisyys 
eletyn elämän kanssa on vajavainen.61

 

Miesopettaja ei ole kuvatuimpia ammattiryhmiä, joskaan ei huomaamatto-
mimpiakaan. Agraarisen Suomen alkuajan elokuvissa esiintyneitä ammattiryhmiä 

                                                        
54 Uusitalo et al. 1989, 413. Koivunen kritisoi laskennallisia katsojalukuja. Hän katsoo, että suuret 
katsojaluvut eivät sinänsä kerro mitään elokuvan merkittävyydestä. Koivunen 1995, 22. 
55 Vrt. esim. Catteeuw et al. 2005, 208–211. 
56 Vrt. Sipe 1998, 380. 
57 Elokuva on myös haasteellinen lähde historiallisen tiedon selittämisessä. Tutkijan on oltava huolel-
linen selittäessään elokuvan ennallistuksien kautta menneisyyttä. Catteeuw et al. 2005, 230–231. 
58 Salmi 1993, 118–119; Sipe 1998, 379. 
59 Vrt. Valtonen 2004, 26. Valtonen toteaa: ”Mahdollisista muistiinpanoista, päiväkirjoista, valoku-
vista tms. aineistosta huolimatta, joita moni muistinsa tukena käyttää, on omaelämäkerta aina tulkinta 
elämästä ja sellaisenaan sidottu kirjoittamisajankohtaansa.”  
60 Vrt. Tolska 2002, 137. 
61 Vilkko 1997, 54–55. 
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olivat esimerkiksi agronomit, pankinjohtajat, torpparit, poliisit ja luotsit62. Virka-
mies on edustettuna jo ensimmäisestä näytelmäelokuvasta Salaviinanpolttajat 
1907 alkaen63. Tutkimusta ja havainnointia elokuvan ammattinimikkeistä on koh-
dennettu muun muassa apteekkiväkeen, virkamiehiin, armeijan henkilöstöön ja 
sairaanhoitajiin. 64  Jos Uusitalo harmitteleekin apteekkiväen vähäisyyttä ja si-
vuosia valkokankaalla, samaa voi todeta myös miesopettajista65. Keskeisten rooli-
en kohdalla he loistavat poissaolollaan yksittäisiä elokuvia lukuun ottamatta.  

Omaelämäkerrat 

Kertomusten pohjalta tehty omaelämäkertatutkimus on ollut aina 1900-luvun 
alkupuolelle saakka unohdettu genre. Tietyissä kulttuureissa, esimerkiksi Japanis-
sa, Puolassa ja Ranskassa autobiografiat ovat kuitenkin olleet arvostettu tutki-
musmateriaali elämäntarinan tutkimuksessa aiemminkin66. Opettajatutkimuksessa 
tutkimusraportit käsittelivät pitkälle 1960-luvun loppuun ja 1970-luvun alkuun 
opettajia joukkona ja tutkimus oli enimmäkseen tilastotieteelliseen raportointiin 
verrattavaa67. Kasvava kritiikki muutti tutkimusta 1970-luvulla, mutta mielenkiin-
to kohdistui enimmäkseen oppilaisiin ja heidän opintojensa edistymiseen määrä-
tyssä sosiaalisessa prosessissa. Opettajien ammatilliset vaikeudet alkoivat näkyä 
tutkimuksissa 1980-luvulla, ja opettajien käsittely tutkimuksissa numeroina alkoi 
vähentyä samanaikaisesti. Uudet tutkimusmenetelmät tulivat mukaan työtutki-
mukseen.68 Suomalaisessa mittakaavassa Oulun opettajatutkimus on ollut viime 
vuosina tunnustettua ja merkittävää. Oulussa opettajien omaelämäkertatutkimuk-
seen on ryhdytty 1980-luvulta alkaen. Tätä tutkimusta tehdessä tie Suomalaisen 
Kirjallisuuden Seuran ja Toimihenkilöarkiston omaelämäkerta-aineistoihin löy-
tyikin omasta tutkimusryhmästäni.69  

Omaelämäkertojen syntytausta liittyy neljään eri keruuseen: Kalevalan juhla-
vuoden työryhmä ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kansanrunousarkisto 

                                                        
62 Uusitalo et al. 1996, 100–152. 
63 Uusitalo et al. 1996, 135. 
64 Galenos 1/1986, Uusitalo; Laine 1994a;  
Uusitalo 1996; Lindqvist 1996; Stenvall, 1996.  
65 Galenos 1/1986, Uusitalo. 
66 Ks. esim. Bertaux 1981. 
67 Vrt. esim. Kari 1977. 
68 Goodson et al. 2003. 
69 Ks. tietoja tutkimuksesta, ryhmästä, projekteista osoitteesta: http://www.oulu.fi/ktk/life/etusivu.htm.  
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järjestivät 1985 Perinne elämässäni, Kalevalan juhlavuoden kirjoituskilpailun70. 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kansanrunousarkisto keräsi aineiston kirjoi-
tuskilpailuna toimihenkilöiltä Elämänkaari-nimikkeellä 1.7.–31.12.1987. Haaste 
oli kirjoittaa omaelämäkerta vapaasti. Ensimmäisenä palkintona oli kahden hen-
gen matka Ateenaan ja toisena elektroninen kirjoituskone. Lisäksi oli vähäisempiä 
palkintoja71. 

Tasa-arvoasiain neuvottelukunta ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kan-
sanrunousarkisto toteuttivat Eläköön mies -elämäkertakirjoituskilpailun 
1992−199372. Aikaan sijoittuu Suomessa suuri taloudellinen alamäki, ja kansan 
mielialat olivat tuolloin alamaissa. Pohjoismaalais-balttilainen opettajamuistojen 
keräysprojekti kokosi opettajien muistoja vuonna 199873. Tämä aika oli edellises-
tä poiketen nopean kasvun ja taloudellisen nousun aikaa. 

Edellä mainittujen keruiden vaatimukset ja toiveet kirjoittajille voidaan lukea 
yhdeksi osaksi omaelämäkertojen tuotantoehdoista. Palkinnot voidaan lukea sen 
verran vähäisiksi, että niiden pohjalta tuskin kukaan lähtee osallistumaan. Kilpai-
lulla voidaan katsoa olevan virikkeellinen arvo, joka antaa sysäyksen omasta 
elämästään kirjoittamiseen.74  

Kyseessä on kasvatushistoriallinen tutkimus ja tarkasteluiden kontekstina 
suomalainen koulu. Niinpä tutkimuksessa käsitellään jonkin verran yleistä kou-
luun liittyvää historia-aineistoa. Sirkka-Liisa Heinonen määrittelee kulttuuriseen 
lukutaitoon kuuluvaksi yhteisön sisäiset säännöt, normit ja tavat. Muu tutkimus-
aineisto on ainakin tässä valossa tarkasteltuna tulkintoja tukevaa materiaalia ja 
siten osa tutkimuksen kulttuurista lukua. Tässä tutkimuksessa tätä aineistoa edus-
taa muun muassa yleiseen opettajuuteen liittyvä säännöstö- ja arkistomateriaali eri 
vuosilta. Heinonen mainitsee, että lukutaitoon voidaan katsoa kuuluvaksi myös 
sukupolvien kokemus, tauot, vaikeneminen ja hiljainen tieto.75 Tällaiseksi tiedok-
si käsitän oman opettajakokemukseni vuodesta 1990 alkaen. 

Tutkimuksessani olen marginaalisesti hyödyntänyt hallussani olevaa Kemi-
järven Vuostimossa miesopettajana toimineen Emil Kulpakon kirje- ja valokuva-
kokoelmaa76. Olen keskustellut Kulpakon perillisten kanssa aineiston käytöstä, ja 
                                                        
70 Suomalaisen kirjallisuuden seura. Kalevalan juhlavuoden esittelysivu.  
71 Liite 1, Toimihenkilöiden elämäkertakirjoituskilpailun ohjeet 1987.  
72 Liite 2, Eläköön mies, elämäkertakirjoituskilpailu miehille -esitelehti 1992.  
73 Liite 3, Opettaja-lehti, 5/1998, ilmoitus, 66–67. 
74 Rautala 1993, 74. 
75 Heinonen 2002, 104. 
76 Emil Kulpakon sukulaiset ovat antaneet lähteistön käyttööni täysin julkaisuoikeuksin.  
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he ovat osaltaan olleet mukana tutkimuksen eri vaiheissa antamassa täydentäviä 
lisätietoja. Kirjeet ovat kirjeenvaihtoa Kemijärven Vuostimosta Ouluun miesopet-
tajan tyttären perheelle. Kirjeenvaihtoa on käyty 1930- ja 1940-luvuilla. Kyseinen 
kirjemateriaali täydentää omaelämäkertoja. Lisäksi tutkimukseen olen haastatellut 
kesällä 2004 Emil Kulpakon entisiä oppilaita 1920–1930-luvuilta sekä elossa 
olevia sukulaisia. Haastattelu toteutettiin autenttisella tapahtumapaikalla Vuosti-
mon kylässä. Tapahtuma videoitiin, tutustuttiin kylän koulun ympäristöön ja vie-
railtiin entisten oppilaiden ja sukulaisten luona. Materiaali antaa lisätietoa ja toi-
mii mallitarinana itsenäisen Suomen alkuaikoina, ennen sotavuosia vaikuttaneen 
miesopettajan elämästä77.  

Tutkimuksen alkuajoista saakka henkilökohtaisilla kotisivuillani 78  on ollut 
saatavilla tutkimustiivistelmä ja selvitys tutkimuksen lähtökohdista. Samoin si-
vuilla on ollut lomake, jolla lukijat ovat voineet lähettää tarinansa sähköpostiini. 
Saatu materiaali on huomioitu tutkimuksessa täydentävänä aineistona. Muun 
muassa Veteraaniopettajat-Veteranlärare ry:n kautta aineistoa on saapunut elekt-
ronisena lomakkeena kaksi lyhyttä tarinaa ja yksi miesopettaja kertoi tarinansa 
puhelimitse.  

Tekstien henkilöiden lähentämiseksi niitä esittäviin todellisiin henkilöihin on 
tutkimuksessa hyödynnetty arkistomateriaaleja ja alkuperäislähteitä. Niiden kaut-
ta tulkinnat tuovat narratiivista analyysiä kohti historiatieteen tulkintaa. Täyden-
tävät lähteet voidaan käsittää myös osana kontekstuaalista resurssia. Tulkinnat 
syntyvät tarkastelukontekstin mukaan tutkijan kontekstuaalisten resurssien pohjal-
ta ja siitä kuinka hän ymmärtää luettavina olevat tekstit.79 Tutkimuksessa on hyö-
dynnetty myös sähköisiä tallenteita niiden tutkimuskäytön hyväksyttyjen periaat-
teiden mukaisesti80.  

                                                        
77  Jukka Rantalan toimesta kirjoitettiin Emil Kulpakon seminaarin vuosikurssista, vuonna 1919 
Jyväskylän seminaarista valmistuneiden opettajien kiertokirjeistä koontiteos Alfred Kordelinin rahas-
ton tuella. Seminaarin vuosikurssin kirjeenvaihto on taltioituna Jyväskylän yliopiston museossa. 
Rantala 2005, 7, 11. 
78 Jukka Kujalan tutkimussivusto, http://personal.inet.fi/koti/jukka.kujala/tutkimus.htm. 
79 Vrt. Lehtonen 2000, 165. Lehtonen käyttää käsitettä ”tuottaa tolkkua”. 
80 Ks. esim. Onnela, Suominen, Sähköisten tietoantojen ohjeisto; Satokangas et al. Oulun yliopisto, 
Historian laitos, Acrobat Reader elektroninen dokumentti. Viittauksissa olen käyttänyt Manuale Histo-
riaen ohjeistoa. 
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Elokuva 

Olen tarkastellut suuren osan miesopettajaa keskeisesti käsittelevistä suomalaisis-
ta elokuvista. Tutkimukseen valitsin niistä 1381. Saturaatio82 ei elokuvien kohdalla 
tule kysymykseen, vaan kokonaiskuva suomalaisesta elokuvasta hahmottuu juuri 
kattavan tarkastelun jälkeen83. Ainoastaan suomalaisen elokuvan massatuotanto-
kautena 1950-luvulla saattaa olla paljon samankaltaisuutta läheisinä vuosina pe-
räkkäin tuotetuissa elokuvissa84. Lähteenä olevien elokuvien miesopettajat ovat 
melko marginaalinen ryhmä elokuvissa. Poikkeuksen tekevät elokuvat, joiden 
kerronta keskittyy miesopettajaan tai joissa hän on keskeisenä roolihahmona. 
Elokuvat sijoittuvat tuotannolliselta kontekstiltaan itsenäisyyden aikaan. Sen 
sijaan niiden esittämä aika alkaa vuosisadan vaihteesta ja jatkuu 2000-luvun pe-
ruskoulukuvaukseen.  

Hannu Salmen mukaan elokuvataiteen historia pohjautuu yleisesti tuotanto-
keskeiseen käsitykseen elokuvan olemistavasta. Tämä näkökohta on keskeinen 
sijoittaessani yksittäisen elokuvan tutkimuksen aikajanalle. Tuotantokeskeisyy-
dessä kiinnostuksen kohteena ovat ensisijaisesti itse elokuvateos ja sen syntymään 
johtaneet tekijät. Sen sijaan tuotantokeskeisyydessä ei olla kiinnostuneita eloku-
van synnyn jälkeisestä ajasta. Esimerkkeinä tästä ovat levitys, kulutus, vastaanot-
to ja tulkinta.85 Kulttuuriselta kannalta nämä seikat ovat kiinnostavia, ja olen lu-
kenut esimerkiksi lehtikirjoituksia saadakseni tietoa elokuvien vastaanotosta. 

Elokuva historiallisena lähdemateriaalina on haasteellinen. Verrattuna kirjoi-
tettuun tekstiin se on monikerroksisempi ja kulttuurituotteena erilainen.86 Hannu 
Salmi toteaakin elokuvaa ja historiaa kartoittavassa tutkimuksessa seuraavaa:  

Metodisesti elokuvan käyttö lähteenä on vaikeaa ja vaatii uusia ratkaisuja jo-
kaisen lähteen kohdalla. Elokuvan käytön vaikeus johtuu pitkälti siitä, että se 
on tavanomaisimman historiallisen lähdeaineiston, kirjallisten dokumenttien 

                                                        
81  Ks. liite 9. Niskavuori-elokuvasarjan luen yhdeksi elokuvaksi. Valinnan perusteista enemmän 
luvussa 1.4.5. 
82 Bertaux & Bertaux 1981, 187–189. Historiantutkimuksen perusperiaatteina lähdeaineiston kokoa-
misen kannalta voidaan pitää niin sanottua ”lähdekäsittelyn täydellisyysperiaatetta”, toisin sanoen 
kaikki lähteet, jotka valaisevat tutkimustyötä on otettava mukaan. Ks. esim. Dahl 1971, 40. 
83 Laadullisessa tutkimuksessa saturaatio on aina tapauskohtainen. Eskola & Suoranta 1998, 60–63; 
Latvala 2005, 16. 
84 Suomalaisen elokuvan massatuotantokausi, ks. esim. Ollila 1986, 3; Komiteanmietintö 1973:121, 
25. 
85 Salmi 1993 37; Kivimäki 2001, 281; Vrt. myös Bordwell et al. 1985, p reface xiii-xv. 
86 Nieminen & Vuorio-Lehti 2003, 23; Salmi 1995, 22–24. 
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rinnalla hyvin monitasoinen lähde. Elokuva on kollektiivinen viestintämuoto, 
jolloin siihen sisältyy hyvin mutkikas, usein ristiriitaisistakin ideologisista 
äänenpainoista koostuva polyfonia.87

 

Elokuva käy aina kahta dialogia sekä oman perinteensä että aikansa yhteiskunnan 
kanssa 88 . Sipen mukaan elokuvaa hyödyntävän historioitsijan täytyy ymmär-
tää ”filmatun maailman logiikkaa”, sen koodistoa ja sitä, kuinka todistaminen 
muodostuu89.  

Äänifilmin myötä kansallinen elokuvatuotanto koki voimakkaan läpimurron 
1930-luvulla. Kimmo Laineen tutkimus Suomi-Filmistä ja Suomen Filmiteolli-
suudesta kansallisen elokuvan rakentajina 1933–1939 käyttää murroksesta nimi-
tystä suomalaisen studiojärjestelmän synty. Lyhytikäiset valmistamot olivat tyy-
pillisiä elokuvatuotantomme kahtena ensimmäisenä vuosikymmenenä, mutta 
1920-luvulta alkaen Oy Suomen Filmikuvaamosta Suomi-Filmiksi nimensä muut-
tanut elokuvavalmistamo aloitti vahvan ja pitkäkestoisen filmituotannon. Tämän 
tuotantokauden tarjoamilla tuotteilla on merkitystä myös tässä tutkimuksessa.  

Elokuvan käyttäytymis- ja elämäntapaan kuuluvat mallit on tiedostettu suo-
malaisessa yhteiskunnassa90. Sodan jälkeen elokuva nautti suuren yleisön ehdo-
tonta kannatusta ja katsojaluvut olivat suuret. Älymystö väheksyi elokuvaa. Hei-
dän viihde- ja kulttuurituotteensa löytyivät muualta. Ohjelmisto luonnollisesti 
myötäili näitä yleisön tuntoja ja asenteita.91 Vaikka elokuvaa aluksi pidettiin rah-
vaan huvina, se suuntautui myöhemmin viihde- ja taidemuotona kohti keskiluok-
kaa92. Elokuvataiteen voidaan katsoa demokratisoituneen. Elokuva on uudenlai-
sen julkisuuden muoto, joka suuntautuu suurille massoille ja yhteiskuntaryhmil-
le.93 Tämä antaa elokuvalle lisäarvoa tutkimuslähteenä. 

                                                        
87 Salmi 1993, 14. Ollila täydentää edellistä. Hänen mukaansa elokuvan käyttö historian lähteenä on 
parhaimmillaan, kun dokumentoidaan konkreettisia asioita elokuvasta: muodin muuttumista, arkkiteh-
tuuria, sisustustapoja ja niin edelleen. Ollila 1986, 8.  
88 Salmi 1999, 159. 
89 Sipe 1998, 384. 
90 Komiteanmietintö 1973:121, 168–169. 
91 von Bagh 2002, 260–261. 
92Selittävyyttä rahvaan taidemuodolle löytyy esimerkiksi suomalaisesta päivälehtien vakiintumatto-
masta ja nimettömästä elokuvajournalismista aina 1930-luvulle saakka. Kivimäki 2001, 297. 
93 Helén 1990, 146.  
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1.3 Omaelämäkerran ja elokuvan teoreettiset lähtökohdat 

1.3.1 Elämänhistoriallinen lähestymistapa kertomukseen 

Tämä tutkimus kulkee historia-, kasvatus- ja yhteiskuntatieteen alueilla. Elokuva-
tutkimus on yksi merkittävä erityishuomioitava ala ja tutkimus sivuaa myös su-
kupuolentutkimusta sekä sosiaali- ja marginaalihistoriaa. Tutkijana näen, että 
tutkimuskohde, konteksti ja lähteet muodostavat itsessään monisäikeisen koko-
naisuuden, joka avautuu parhaiten monitieteisellä tutkimusotteella94. Manninen 
(1989) on todennut, että historiantutkimuksella on tarve yhteistyöhön, koska se 
luonteensa puolesta on vain vähän omia teoreettisia ajatteluvälineitä tuottava. 
Niinpä sillä on tarve yhteistyöhön alojen kanssa, joilta se voi saada kohteidensa 
käsittelyyn ”auttavia oletuksia, käsitteitä, teorioita ja metodeja”.95 Pyrkimyksenä-
ni on menneisyyden moniäänisyyden tavoittaminen paljolti tämän oletuksen poh-
jalta. Käsitän inhimillisen elämän ymmärtämisen edellyttävän monialaista tutki-
musotetta, jonka tulee sopia narratiivisen kehyksen sisään. 

Narratiivisuus on usein samastettu konstruktivismiin, joka toimii sateenvarjo-
na useille suuntauksille96. Bruner on esittänyt, että ihmisellä on kaksi ajattelun 
mallia ja muotoa, joita ei voida verrata toisiinsa. Toinen on paradigmaattinen tai 
loogis-tieteellinen ja toinen on narratiivisen ajattelun malli (paradigmatic and 
narative modes of thinking). Molemmilla malleilla organisoidaan ja annetaan 
merkityksiä inhimilliselle kokemukselle sekä selitetään ja ohjataan ongelman 
ratkaisua ajattelumallien käsittämällä tavalla. Ensin mainitulle ajattelumallille 
ovat tyypillisiä esimerkiksi käsitteellistäminen, loogiset totuudet, objektiivisuus ja 
oikeaksi todistaminen.97  Lähdeaineistoni ovat kertovia. Elokuvien kertomukset 
etenevät aikajanalla, samoin kuin omaelämäkerroissa kertovat miehet kuvaavat 
kokemuksiaan ja tulevaisuuden odotuksiaan etenevän ajan suunnassa. Tämän 
perusteella tulkitsen lähdeaineistoni kertomuksia tässä tutkimuksessa narratiivisen 
ajattelumallin mukaan, jossain muussa yhteydessä ajattelen ja päättelen loogis-
tieteellisesti98.  

                                                        
94 Vrt. Goodson & Sikes 2001, 22, elämänhistoria ja monitieteisyys tutkimuksessa. Sipe 1998, 387–
388, elokuva ja monitieteinen lähestymistapa menneisyyden ymmärtämisessä. 
95 Manninen 1989, 45. 
96 Vrt. Tolska 2002, 18–20, 156. 
97 Bruner 1986, 11; Polkinghorne 1995, 8–12; Tolska 2002, 86. 
98 Sintonen puhuu ”narratiivisesta maailmasta”. Sintonen 1999, 43–44. 
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Tiedon rakentumisen metafora on, että siihen sisältyvät aiemmat kokemukset, 
käsitteet ja tietorakenteet. Vuorovaikutus tapahtuu ihmisten, kulttuurin ja perin-
teen kesken. 99  Narratiivisuus kokoaa tutkimuksessa elokuvan kertomuksen ja 
omaelämäkerran kertomuksen yhden otsakkeen alle kuvaamaan eri aikoina Suo-
messa ”tuotetun” miesopettajan elämää. Kertomus miesopettajasta on ollut läsnä 
jo eletyssä elämässä ja saa määrätyn asun kerrontatapahtumassa elokuvassa tai 
omaelämäkerrassa100.  

Narratiivinen näkökulma historiantutkimukseen tarkoittaa tietoisuutta tutki-
muslähteiden ja muun aineiston kerronnallisuudesta, kertomusluonteisuudesta, 
tekstuaalisuudesta ja niiden historiallisista konteksteista101. Vaikka mennyttä aikaa 
ilmaistaan kielellisesti, silti merkitysten alkuperä on ei-kielellisissä kokemuksissa. 
Tuohon ei-kielelliseen todellisuuteen tutkija pääsee käsiksi kielen avulla102. Coh-
nin mukaan historiankirjoituksen narratologiassa on huomioitava kaksi merkittä-
vää seikkaa: (1) Historia käsittelee pikemminkin kollektiivisia mentaliteetteja 
kuin yksilöllisiä tajuntoja. (2) Historiallista kerrontaa hallitsee yksilöiden ja kan-
sakuntien elämän kuvaus, jossa pysytellään ulkoisessa fokalisaatiossa pitkiä ja 
väljiä ajanjaksoja.103 Mentaliteettiin on perinteisesti luettu kuuluvaksi normeja, 
asenteita ja tapoja104. Itse näen, että suomalainen koulu on ollut koko olemassa-
oloaikansa edellä mainittujen seikkojen tapahtumapaikka ja ”temmellyskenttä”. 
Kollektiiviset mentaliteetit elävät ja ilmenevät yksilöiden toiminnassa, tässä yh-
teydessä opettajakunnasta tehdyissä kuvauksissa ja omaelämäkertojien kerronnas-
sa. 

Tiedostetun eklektisesti 105  tutkimuksessa yhdistyy ja toimii päällekkäisesti 
erilaisia menetelmiä, koska sekä omaelämäkerrat että elokuva vaativat määrätyis-
sä kohdin omaa eriytynyttä tutkimusotetta. Tutkimusmetodiseksi lukutavaksi 
teksteihin narratiivinen ote on luonteva ja riittävän ulottuva. Siinä ei niinkään ole 
kyse tieteellisen tekniikan soveltamisesta ilmiön ymmärtämiseen kuin ilmiöiden 

                                                        
99 Heikkinen et al. 2006, 163–167. 
100 Macintyre 1982, 212; 2004, Macintyre 2004, 248–249. 
101 White 1987; Tuomaala 2004, 29; Polkinghorne 1995, 6–8. 
102 Hemming, Ennen ja nyt-historian tietosanomat, 2/2003, elektroninen julkaisu. 
103 Cohn et al. 2006, 144. 
104 Ks. esim. Manninen 1989, 67. 
105 eklektinen ’(aatteellisesti) valikoiva’. Sävyltään usein kielteinen sana, joka viittaa asenteeseen, 
jossa erilaisista aatteista, uskonnoista tms. poimitaan vain "parhaita paloja", niiden miellyttäviä piirtei-
tä, välittämättä siitä, että tulos voi olla pinnallinen sisäisesti ristiriitainenkin. Korpela, J. elektroninen 
sanakirja. 
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sisälle menemisestä ja niihin osallistumisesta106. Kertomuksemme vaihtelee tilan-
teittain ja ajanhetkittäin ja meneillään on päättymätön itsensä löytämisen proses-
si.107 Bruner on kuvannut ihmisen taipuvaiseksi muodostamaan tarinoita, joilla on 
historiallista jatkuvuutta. Jokainen tarina pitää sisällään edellistä, mutta samalla 
poikkeaa ennakoidusta suunnasta tarjoten mahdollisuuden kehitykselle.108 Eloku-
va ja omaelämäkerta pitävät sisällään tietyssä ajassa ja tilassa kerrotun tarinan. 
Yow on määrittänyt, että elämäkerralliset materiaalit auttavat ymmärtämään, 
kuinka historialliset tapahtumat, sodat ja muuttoliike ovat vaikuttaneet näitä ko-
keneisiin ihmisiin109. 

Olen pohtinut tutkimukseni sijoittamista historian tutkimuksen eri alueille. 
Opettajien, koulun ja näihin liitettävien asioiden osalta tutkimukseni on kasvatuk-
sen historiaan liittyvä tutkimus. Kasvatushistoriallisessa tutkimuksessa voidaan 
ajatella olevan monen suuntaista tutkimusta. Esimerkkeinä ovat instituutio-, yh-
teiskunta- tai teoriasidonnainen kasvatushistoriallinen tutkimus. Tutkijana pai-
kannan tämän tutkimuksen kasvatushistorian sisällä yhteiskuntahistorialliseen 
kehykseen110. Näen, että muutokset miesopettajan toiminnassa ovat vahvasti si-
doksissa yhteiskunnalliseen muutokseen. Tutkimusaineistossa suomalainen elo-
kuva edustaa yhteiskunnallisuutta (tuki, verotuskäytännöt eri aikoina, elokuvatar-
kastus) ja opettaja virkamiehenä on yhteiskunnallinen toimija ammatissaan111. 
Näin ollen on vaikea tulkita ja analysoida lähdeaineistoa havainnoimatta yhteis-
kuntasidosta. Tutkimuksessani koulu on vahvasti mukana ja miesopettajan toi-
minta tapahtuu sidoksissa kouluun.  

Tutkin kertomuksia yksittäisistä miesopettajista. Tämän vuoksi liitän tutki-
mukseni myös elämänhistoriaan liittyväksi. Elämänhistoria-käsitteen (life history) 
on yleisesti määritelty tarkoittavan määrätyllä tavalla tallennettua ja analysoitua 
yksittäisen elämän historiaa112.  

Narratiivis-elämäkerralliseen otteeseen liittyvän teoreettisen käsitteistön käyt-
tö on moniäänistä ja siinä on yleisesti epäyhtenäisyyttä, mikä johtuu muun muas-
sa tutkimusotteen taustahistoriallisesta monitieteisyydestä. Tässä tutkimuksessa 
käytän tähän liittyvää termistöä seuraavasti: 
                                                        
106 Clandinin & Connelly 1991, 260. 
107 Heikkinen – Andem & Vainio, 2002. 
108 Bruner 1996, 143; Tolska 2002, 148. 
109 Yow 2005, 222. 
110 Kinos 1999, 77. 
111 Ollila 1986, 37; Välijärvi 2006, 19. 
112 Yow 2005, 225. 
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1. elämäkerta, elämänkertomus (biografia)= jonkin toisen kirjoittama kuvaus 
kohdehenkilön elämästä 

2. omaelämäkerta (autobiografia)= kirjoittaman kirjoittama kuvaus elämästään 

Varhaisimmat sosiologisen tutkimuslinjan elämänhistorialliset tutkimukset 
ajoittuvat 1900-luvun alkuun113. Käsite on tunnettu kuitenkin jo varhemmin muun 
muassa humanistisilla aloilla ja sen ympärille on muodostunut usean eri tutkimus-
alan näkökulmia114. Tutkimussuunta kuihtui modernismin ajalla, kun se ei kyen-
nyt ”läpäisemään objektiivisuuden testejä”. Postmodernistiset olosuhteet tarjosi-
vat kuitenkin uuden mahdollisuuden ja suunnan, koska liike oli objektiivisuudesta 
kohti subjektiivisuutta.115 Käsite life history nähdään hyvinkin monisäikeisellä 
tavalla riippuen tarkastelukulmasta. Yksi elämänhistoriallisen tutkimuksen perus-
tan määrittelijöistä John Dollard ilmaisee mielipiteenään, että elämänhistoria 
tarjoaa tien selittää suhteita kulttuurin, sosiaalisten rakenteiden ja yksilökohtaisen 
elämän välillä116. Subjektiivisuus ei mielestäni ole sitä, että tulkinta olisi täysin 
mielivaltaista oman arvion tai kokemuksen mukaista. Mukana on myös tutkitta-
van kohteen oma tulkinta todellisuudesta.117  

Elämänhistoria tutkimuksena määrittyy kehykseen, jossa keskeisiä lähteitä 
ovat elämäntarinat, mutta myös muut historialliset dokumentit ajalta, jolta tarinat 
ovat. Historiantutkimuksen ja eletyn elämän yhteyttä voidaan katsoa huomioidun 

                                                        
113 Kyseinen varhaistutkimus on sosiaalipsykologinen, nykyisin elämäntarinan opiskelussa hyödyn-
netty klassikkotutkimus puolalaisten maahanmuuttajien kokemuksista USA:ssa ja Euroopassa vuodel-
ta 1927. Tutkimuksella oli kauaskantoiset vaikutukset myöhempään esimerkiksi Wilhelm Diltheyn 
näkemyksiin. Tutkimus tapahtui 1930– ja 1940–luvulla sosiologian alaisuudessa, joskin mielenkiinto 
oli vähäistä. Positivistiset ja kvantitatiiviset näkemykset olivat vallalla pitkään 1980-luvulle ja näke-
myksiä pidettiin tieteellisinä. Daniel Berteaux (1981) Biography and Society, Ken Plummers (1983) 
Documents of Life ja Elqvist-Salzmanin (1985) naisopettajia koskevat tutkimukset voidaan jo lukea 
elämäntarinagenreen kuuluviksi. Edelleen elämäntarinan tutkimuksen tarpeellisuus koettiin useissa 
Euroopan valtioissa ja USA:ssa. Elämäntarinan tutkimus on suhteellisen uutta Pohjoismaissa eikä se 
ole vielä kovinkaan levinnyt tutkimusmuoto. Elämäntarinan tutkimus nähdään monisäikeisenä meto-
dina tai metodologiana, joka selittää ja kertoo ihmisten kokemuksista, ajatuksista, tunteista. Monia 
tutkijoita on inspiroinut Grounded Theory. Suomessa muutamissa yliopistoissa on kansallista ja kan-
sainvälistä yhteistyötä narratiivisissa opinnoissa ja narratiivis-biografisessa kentässä. Norjassa Berit 
Groven johtaa projektia, jossa tutkimusnimikkeenä on: ”Mitä on olla erityisopettajana norjalaisessa 
peruskoulussa”. Lisäksi on yhteistyötä eri maiden keskeisten henkilöiden kanssa. Tanskassa tutkimus 
on vähäisempää muutamaa yhteistyöprojektia lukuun ottamatta. Goodson et al. 2003, 75–94; Goodson 
& Sikes 2001, 6–8; Goodson 1996, 54–55. 
114 Ukkonen 2000, 33. 
115 Goodson & Sikes 2001, 14; myös Harvey 1989; Denzin & Lincoln 1994. 
116 Dollard 1949, 5; Goodson & Sikes 2001, 9. 
117 Raatikainen 2005, 59; Yow 2005, 225. 
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jo 1800-luvulla. Wilhelm Dilthey (1833–1911) esitti Saksassa 1800-luvulla kehit-
tyneen hengentieteellisen suuntauksen mukaisesti historiantutkimukseen liittyvän 
käsityksen, että ”historiallinen tieto on aina tavallaan itsestään selvää, koska sen 
aiheena on aina elämä ja elämä on yhtä historian kanssa. Samanlaisessa tilantees-
sa kaikki ihmiset tuntevat ja ajattelevat samalla tavoin. Heidän toimintaansa voi-
daan siitä syystä ymmärtää pyrkimällä asettumaan samanlaiseen tilanteeseen 
heidän kanssaan”118. Tutkijana en kykene ”asettumaan samanlaiseen tilanteeseen” 
menneisyyden ihmisen kanssa. Esineellinen menneisyys voi olla materiaalisesti 
tavoitettavissa nykyhetkessä, mutta esineiden syntyhetken maailma on pysyvästi 
kadonnut yhtenä järjestäytyneenä kokonaisuutena. Menneisyyden jälkien kautta 
on kuitenkin mahdollista tavoittaa ”rippeitä” menneisyydestä. Kertomukseen 
jälkiä on sitoutunut lukematon määrä. 

Ero eletyn elämän ja kerrotun elämän välillä on mitä monimutkaisin ilmiö119. 
Kertomus, jonka kerromme itsestämme ja kertomus, jonka olemme kuulleet, ovat 
ensiarvoisen tärkeitä itseymmärryksen kannalta. Ero elämänhistorian ja kertojan 
elämäntarinan välillä on selitettävissä muun muassa seuraavasti: se, mikä eletyssä 
elämässä on kätkettyä, saattaa kertomuksessa olla avointa. Goodson määrittää, 
että elämää voidaan määrittää kolmessa tasossa: eletty elämä, suullisesti kerrottu 
elämä ja elämä tekstinä. Käsite life story opettajien elämästä käsittää persoonalli-
sen rekonstruktion kokemuksista. Life history alkaa kuten edellinen, mutta täy-
dentyy ja asettaa tapahtumat niiden yhteyksiin.120 Elokuvien osalta historiallinen 
metodiikka edelleen avaa elokuvien miesopettajarepresentaatioita. Kokonaisuute-
na tutkimus yhdistyy kasvatushistorialliseksi kuvaukseksi suomalaisesta mies-
opettajasta. 

Narratiivisuutta voidaan kuvata siten, että se on lähestymistapa, viitekehys, 
aineiston muoto ja aineiston keräämisen menetelmä. Kuitenkaan se ei ole yksi ja 
yhtenäinen lukemisen tapa tai analyysimenetelmä.121 Branigan kuvaa narratiivi-

                                                        
118 Heikkinen 1980, 12. 
119 Kuvaava esimerkki tosielämän ja kerrotun elämän luotettavuuden epämääräisyydestä on suoma-
lainen saunasyntymä. Miesopettajien omaelämäkerroissa usein toistuu suomalaiskansallinen saunasyn-
tymä, mutta kyseinen seikka on yleensä romantisoitu kuvaus kurjasta ja alkeellisesta lähtökohdasta 
elämään. Kemijärvellä 1950-luvulta alkaen kätilönä toiminut Kyllikki Kulpakko kertoo saunasynty-
män olevan yleensä pirtissä, kamarissa tai tuvassa tapahtunut synnytys, jossa sauna liittyy lähinnä 
pesuun ja veden lämmitykseen. Varsinaista saunassa tapahtunutta synnytystä ei pohjoisen maaseudulla 
1950-luvulla juuri tapahtunut. Kulpakko 22.6.2004. 
120 Goodson et al. 2003, 104–105. 
121 Löyttyniemi 2004, 26. 
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suutta erinomaisena keinona koota ja ymmärtää tietoa. Tämä on kontrasti ei-
kertomukselliselle tiedonkeruutavalle ja -aineistoille122. Elokuvan ja omaelämä-
kerran tekstit ovat täynnä kerroksittain rakentunutta tietovarantoa. Narratiivinen 
tulkintakehys on tavallaan rajapinta, joka yhdistää erilliset tasot toimivaksi koko-
naisuudeksi. Tässä tutkimuksessa kyseessä ei ole kertovien aineistojen kilpailu-
asetelma, vaan lähdeaineistojen toisiaan täydentävä yhteistyö.  

Usein ajatellaan historiantutkimuksen metodisen pohjan olevan jokin tietty 
yhtenäinen kokonaisuus. Todellisuudessa kullakin ajanjaksolla on kuitenkin ollut 
tietty elämänkatsomuksellinen ja yhteiskuntapoliittinen tausta, johon metodinen 
pohja on sidoksissa. Vaikka idealistisesti ajatellen yksi ja ehjä metodi olisi tavoit-
telemisen arvoinen, on kuitenkin tyydyttävä muiden tieteiden tavoin erilaisuuden 
tuomaan rikkauteen ja siitä kumpuavaan tieteelliseen tutkimukseen. Yhteiskunta-
historiallisessa tutkimuksessa lähtökohta on näkemyksessä, että kasvatus on mo-
nimutkaisella tavalla sidoksissa ”kansakunnan, ihmiskunnan ja kulttuurin koko-
naiskehykseen”123.  

Eettisistä lähtökohdista ajateltuna historiantutkimus on rehellisyyttä ja vas-
tuullisuutta yhteiskuntaa kohtaan. Historia on myös arvosidonnainen, poliittinen 
ja moraalinen tiede 124 . Yhteiskunnalle tämä luonnollisesti toimii eräänlaisena 
turvallisuuden luojana ja vakauttajana125. Historiantutkimus on monensuuntaisesti 
demokratisoitunut 126 . Historiantutkimuksessa on mahdollista osallistua yhteis-
kunnassa tapahtuvaan arvokeskusteluun, jonka jäsenenä eivät ole ainoastaan tie-

                                                        
122 Branigan 1992, 192. 
123 Kinos 1999, 77. 
124 Sihvola 2005, 221. 
125Ihmiskunnan historia on täynnä esimerkkejä historiantutkimuksesta, jota on käytetty aseena poliit-
tisiin ja yhteiskunnallisiin tarkoituksiin. Edesmenneellä vuosisadalla kansallissosialistisen Saksan 
valloitussodan tarkoitusperiä perusteltiin muinaisilla teeseillä kansan tai rodun ylemmyydestä, Karl 
Marxin ja Friedrich Engelsin teorioissa kuvastui historiallinen aikajana alkaen alkukommunismista, 
orjayhteiskunnan kautta kapitalismiin päättyen lopulta kommunismiin. Historialliset tapahtumat ja 
kehityskulut ovat edelleen maailmassamme aseita, joita käyttämällä maailmankuvaa on helppo muo-
vata halutun kaltaiseksi. Vastuullinen tutkija pyrkii työllään minimoimaan mahdollisuuden hyödyntää 
tutkimusta edellä mainittuihin tarkoitusperiin. Tutkimus ja niiden tulosten hyödyntäminen ovat kui-
tenkin avointa kaikille ja tutkimuksen objektiivisuuden arviointi jääkin yleensä suppean tutkimuspiirin 
tehtäväksi. Vaikka tutkijalla on ihanne totuudenmukaisuudesta, käyttää yhteiskunta tutkimustuloksia 
tutkijan ja tutkimuksen päämäärien vastaisesti. Tämä on tosiasia antaen tutkimukselle yhden oheista-
voitteen, estää väärinkäyttö ulkopuoliseen manipulointiin. Huolimatta edellä mainituista ongel-
manäkökohdista tutkijalla tulee olla ihanne totuudesta ja siihen pyrkimyksestä. Mikäli tämä ihanne 
puuttuu, voimme kysyä, missä historiantutkimus enää eroaa propagandasta Ks. esim. Heikkinen 1980, 
40. Sihvola 2005, 221. 
126 Scott 1996, 334. 
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deyhteisön jäsenet vaan kaikki yhteiskunnan kansalaiset127. Eri ryhmät ovat saa-
neet oman historiansa. Kasvatuksen historiassa on nähtävissä sekä objektiivisen 
tradition näkökulma (renvallilainen suuntaus) että uuden historiallisen relativis-
min suuntaus128. Vaikka vastakkainasettelua ja suvaitsemattomuutta on ollut näi-
den kahden tieteellisen historiantutkimuksen alueen kesken, on silti havaittavissa, 
että hyväksyntä on löytymässä toisiaan täydentävän näkemyksen myötä. Aineis-
tonsa puolesta oma tutkimukseni lukeutuu maltilliseen,129 relativistiseen suunta-
ukseen130. Suomessa kasvatushistoriallista tutkimusta 2000-luvulla uusimuotoisis-
ta lähteistä käsin ovat tehneet muun muassa Jukka Rantala Jyväskylän seminaarin 
kiertokirjeistä, Saara Tuomaala kokemuskertomuksista ja haastatteluista, Kaisa 
Vehkalahti kirjemateriaalista ja Vuorio-Lehti elokuvasta131. Tutkijoiden lähteissä 
ja koonneissa ovat mukana lisäksi kaunokirjallisuus ja muisteluaineisto132.  

Yleisinhimillisessä tulkinnassa on aina jonkinlainen konnotatiivinen lataus, 
joka pohjautuu esimerkiksi kulttuurillisiin sopimuksiin, uskomuksiin, koulutuk-
seen, poliittiseen ja uskonnolliseen vakaumukseen. Lisäksi vaikutusta on myös 
ihmispsyyken rakenteellisilla ominaisuuksilla. 133  Seuraavassa on mainittuina 
muutamia tutkijan näkökulmaan vaikuttavia tekijöitä, joita tulee huomioida tul-
kintojen taustalla. Hermeneuttiseen lähestymistapaan ajatellaan kuuluvan kaksi 
erillistä ymmärtämisen tasoa: esiymmärrys ja varsinainen ymmärrys. Esiymmär-
rystä voidaan kuvata myös käsitteellä herkistyminen ja sisältää ilmiöön itseensä 
sisältyvää jäsennystä134. Ymmärrys edelleen on tajunnallisuutta eli kykyä muo-
dostaa kuvaa todellisuudesta esimerkiksi ihmisen toiminnan kautta syntyneiden 
jälkien perusteella 135.  

Tässä tutkimuksessa esiymmärtäminen kuvaa kykyä muodostaa kuva mies-
opettajasta. Sintosen mukaan henkilöhahmo alkaa elää, kun lukija kytkee henki-

                                                        
127 Sihvola 2005, 222. 
128 Ks. esim. Kalela 2000, 160–161. 
129  Jyrkällä ymmärtävän ihmistieteen relativismilla on todettu olevan kestämättömiä ristiriitaisia 
tulkintoja. Raatikainen 2005, 55. 
130 Ks. esim. Rantala 2003a, 10. 
131 Rantala 2005; Tuomaala 2003 ja 2004; Vehkalahti 2003 ja 2004 passim; Vuorio-Lehti 2003 
passim. 
132 Syväoja 2004; Säntti 2002. 
133 Ks. esim. Hietala 1996, 74. 
134 Tulkitseminen on aina tulkitsijan esiymmärryksen ja tulkintahorisontin ehdollistamaa. Sihvola 
2005, 219. 
135 Rauhala 1993 passim. 
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lön ominaisuuksineen omiin kertomuksellisiin konteksteihinsa136. Henkilöhahmo 
alkaa itsenäistyä ja voi toimia identiteettien konstruoimisessa. Henkilöhahmosta 
tulee siis lukutapahtuman kautta subjekti.137 Miesopettajaelokuvan ja kertomusten 
ymmärtämisen merkittävänä tekijänä onkin tutkijan omakohtainen kokemus suo-
malaisesta koulumaailmasta. Kalela kuvaa, että tutkimuskohteella on aina paikka 
tutkijan aikalaisten tietoisuudessa138. Kysymys on samalla tutkijan identiteetin 
perusteista ja määrittämisestä. Oleellista esiymmärryksessä on, että pystyy tunnis-
tamaan ennakkonäkemyksensä ja valvomaan yhteiskunnallista ja kulttuurista 
sidonnaisuuttaan.139  

Kun havaitseminen on osallistuvaa, tutkija useimmiten pyrkii pysyttelemään 
neutraalina ulkopuolisena tarkkailijana. On myös esimerkkejä tutkimuksista, jois-
sa tutkija on suorastaan liittynyt jonkin yhteisön jäseneksi vain aineistoa kerätäk-
seen140. Työuraani en osoita varsinaiseksi ”aineiston keräämisen uraksi”, vaikka-
kin suomalainen koulu ja opettajaelämä ovat tulleet monin tavoin tutuksi palvel-
lessani eri koulumuodoissa ja kouluyksiköissä. Sen sijaan tutkimuksen yhtenä 
alkusysäyksenä ammattikokemukseni on ollut. Tulkinnoissa oma opettajakoke-
mus on yksi taustatekijä.  

1.3.2 Lähteiden luotettavuus ja todenkaltaisuus 

Lähtökohta miesopettajatutkimukseeni on ontologinen näkemys ihmisestä, joka 
tarinoiden kautta jäsentää maailmaa141. Elämällä, tarinalla ja tätä kautta mennei-
syydellä on perustuvanlaatuinen yhteys. Olemassaolo on tarinallista. 142  Elämä 
muodostuu kertomuksista. Kieli välittää merkityksiä, tunteita, kokemuksia ja 
ihmisen suhde järjestelmään on hyvin tilannekohtainen ja muuttuva. Kieltä ei ole 
ainoastaan puhuttu tai kirjoitettu kieli, vaan kieltä ovat kaikki viestintäjärjestelmät, 
joissa käytetään järjestettyjä merkkejä. Teksti on edelleen merkityksellistämisen 
muoto, ja se käsittää kirjoituksia, valokuvia, elokuvia, lehdistöä ja kaikkia inhi-

                                                        
136 Kalela 2000, 49; Filmille valottuneet hahmot ovat konkreettisia jälkiä elokuvan ulkopuolisesta 
todellisesta maailmasta. Helén 1990, 60. 
137 Sintonen 1999, 159–160. 
138 Kalela 2000, 49. 
139 Kalela 2000, 50. 
140 Ks. esim. Cohen-Manion 1994, 348, 366–367. 
141 Vrt. Heikkinen 2002, 103; Ks. myös Tuomaala 2004, 29–30. 
142 Hänninen 1999, 24; MacIntyre 1982, 97. 
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millisiä merkityksellistämiskäytäntöjä. Näissä yhdistyvät puhutut ja kirjoitetut 
sanat sekä ääni ja musiikki.143  

Historiallisen tietoisuuden hermeneutiikka on muodostunut nykyisyyden ja 
menneisyyden välisen horisontin jännitteestä144. Ricouerin sanoin voidaan todeta, 
että ”menneisyys paljastuu meille historiallisen horisontin projektion kautta, joka 
on sekä irrotettu että sulautettu nykyisyyden horisonttiin145 .” Hermeneuttinen 
käsitys totuudesta liittyy ajatukseen, ”että todellisuus avautuu vähitellen lisäänty-
vänä ymmärryksenä”146. Näkemykseeni kuuluu se, että tutkiessani inhimillistä 
elämää en voi löytää mennyttä maailmaa sellaisenaan, vaan kertomuksien, narra-
tiivien välityksellä siitä välittyy tulkittava kuva147. Narratiivisella tutkimuksella 
on myös muuta ulottuvuutta, mikä on henkilökohtaisesti hyvin merkittävää. Luki-
essaan narratiiveja lukija avaa ikkunan henkilökohtaiselle vapaudelle ja muutok-
selle148. Opettajatutkijana aineisto tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden itsereflek-
toinnille sekä opettajana että miehenä149. Heikkinen kuvaa tarinaa ja kertovaa 
ihmistä esimerkillisesti: ”Ihminen on kertova ja kertomusten kautta maailmaa 
tulkitseva olento: hän ymmärtää elämänsä ja siihen liittyvät tapahtumat tarinan 
muodossa ja rakentaa identiteettinsä kertomusten välityksellä”150. 

Historiatieteen kohdalla totuudellisuuskäsitykset eroavat yleisistä, narratiivi-
sen tutkimuksen vastaavista käsityksistä. Historiantutkimuksessakin on jo enim-
mäkseen hylätty ajatus täysin objektiivisten tulkintojen mahdollisuudesta. On 
hyväksyttävä inhimillisen elämän selittämisessä se, että tieteelliset uskomukset 
voivat konvergoitua kohden totuudenmukaisempaa kuvausta maailmasta151. Ero 
on käymässä enemmän kohti suhteellisuutta kuin ehdottomuutta152. Objektiivi-
suus toteutuu, kun tiedeyhteisö voi arvioida tutkimuksen lähtökohtien uskotta-
vuutta ja johtopäätöksien pätevyyttä153. Kysymys, kuinka yhdistää henkilökohtai-
set kokemukset ja elämän historia, laajempaan kulttuurilliseen prosessiin, on asia, 
joka näkemykseni mukaan on luontevaa tehdä narratiivista tutkimusotetta käyttä-

                                                        
143 Lehtonen 2000, 73, 87. 
144 Bacon 1999, 159. 
145 Ricoeur 1984, 220. 
146 Heikkinen et al. 2006, 172. 
147 Vrt. Bruner 1996, 65; Raatikainen 2005, 46. 
148 Crossley 2000, 21. 
149 Vrt. Etherington 2006, 77–78. 
150 Heikkinen 2002, 103. 
151 Vrt. Sihvola 2005, 213–214. 
152 Pihlainen 2001, 303; Sihvola 2005, 217–218; Cohn 2006, 133. 
153 Sihvola 2005, 218. 
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en. Ricoeur on vastannut kertomusten kannalta niiden totuudellisuusarvoa ky-
seenalaistaneeseen väitteeseen: Kertomukset kerrotaan, mutta niitä ei eletä. Elämä 
eletään, mutta ei kerrota154. Ricoeur esittää, että vaikka teksti ja kertomus ovat 
toista kuin maailma jossa elämme, niin lukutapahtumassa kehkeytyvä kokemus-
horisontin avautuminen ja muuntuminen tuo kertomuksen lähelle elämää155. Den-
zin on myös nähnyt kysymyksen merkittävänä.156 Voidaankin kysyä, miten auto-
biografiassa esitetty elämä ja todellinen elämä eroavat kertomuksen ulkopuolel-
la157.  

Harshaw on selittänyt kerronnassa esiintyviä todellisuuksia ja kuvitteelli-
suuksia niin sanotulla referenssin ”kaksikerrosmallilla”. Hän selittää, että ulkoi-
seen kehykseen on sisällytetty sisäinen kehys.158 Pojat-elokuvan tekstissä esiintyy 
Oulun lyseon uskonnonopettajana pastori Pisa. Hänellä on ollut olemassa oleva 
esikuva Oulun lyseossa, pastori Jorma Sipilä joka toimi uskonnonopettajana Ou-
lun lyseossa vuosina 1940–1943. 159  Tällä tavoin ulkoiseen kertomukselliseen 
kehään on sijoitettu tosiperusteinen sisäinen kehys.  

Bruner on esittänyt, että tarinoiden kohdalla lukija hyväksyy aina jonkinastei-
sen pätemättömyyden160. Voidaan myös ajatella päinvastoin. Elokuvan katsontati-
lanne tai lukutilanne muodostaa kokemushorisontin, jossa alamme elää kuin to-
dellisessa maailmassa. Itse näen, että jyrkkiä vastakohta-asetteluita ei voida näi-
den kahden asetelman välillä tehdä, vaan ne elävät ikään kuin rinnan kertomuksen 
maailmassa.  

Länsimainen ”kulttuurinen tavaratalo”161  tarjoaa ehtymättömän valikoiman 
erilaisia tarinoita, jotka heijastuvat tutkimuksen lähdeaineistoon. Kertomukset 
ovat värittyneitä, jopa fiktiivisen kerronnan muotoja omistavia. Kerronnan perus-
teella emme voi sanoa, että asia oli juuri kertomuksen mukainen. Elämäntarinan 

                                                        
154 Ricouer 1991, 25. Vrt. ”Tarinat eletään ensin ja kerrotaan vasta sitten”, Macintyre 2004, 249; 
Macintyre 1982, 212; Lehtonen 2000, 119. 
155 Ricoeur 1991, 20–29. Ricoeur kuitenkin erottelee elämän kertojan (narrator) ja kirjoittajan (author) 
merkityksen. Ricoeur 1991, 32–33; lukutapahtumaan sijoittuvat kirjoittaja ja lukija, Branigan 1992, 
110. 
156 Hatch-Wisniewski 1995, 119–120. 
157 Goodson & Sikes 2001, 39; Griffiths 1998, 35. 
158 Harshaw 1984, 249; Cohn 2006, 25. 
159 Oulun lyseo, 1974, 81. Pastori oli ilmeisen tiukka ja tarkka kasvattaja. Pastorin poika käytti kiro-
sanojen sijaan ilmaisua: ”Voi kovasana, voi kovasana!” vasaran iskettyä peukaloon veneenrakennus-
työmaalla 1950-luvulla. Kujala, T. henkilökohtainen tiedonanto 24.4.2004. 
160 Bruner 1996, 147. 
161 Hänninen 1999, 50. 
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totuutta voidaan kuitenkin selittää sen kyvykkyydellä avata koettua elämää sekä 
kirjoittajalle että lukijalle162. 

Fiktion ja ei-fiktion rajan kysymykset ovat jääneet vähälle huomiolle narrato-
logien parissa163. On hyvä katsoa sanojen synnyn alkujuurille. Sanojen alkuperän 
tutkimus on määrittänyt, että fiktio juontuu latinan yksikön 1. persoonan verbi-
muodosta fingo. Tällä on merkityksinä ’muodostaa, järjestää, esittää, tehdä, kehit-
tää ja sepustaa’. Vasta viimeinen merkitys ”sepustaa” siirtää fiktion epämääräi-
seen valheellisuusleimaan. Faktan alkuperä on latinan sanassa factus, jolla on 
alkuperäismerkityksenä ’muovailtu, valmistettu, jalostettu’. Meillä tuo jako onkin 
tunnettu vasta noin kahden sadan vuoden ajan. Tälläkin ajalla fiktiota on käytetty 
menestyksellisesti todellisuuden muodostukseen, esimerkkeinä vaikka Tuntema-
ton sotilas sodan kuvaajana ja Täällä Pojantähden alla -elokuva punaisten kansa-
laisoikeuksien ymmärtäjänä. Lehtonen esittää, että ero sanojen merkityksissä on 
ensi sijassa kontekstuaalinen, ei tekstuaalinen.164 Branigan katsoo, että fiktiivi-
syyden ja ei-fiktiivisyyden rajaa voidaan etsiä ymmärryksestä, miten käsitämme 
tiedon ja maailman suhdetta165. 

Loizos on pohtinut kulttuurista alkuperää koskevan filmitarkastelunsa yhtey-
dessä dokumentaarisen elokuvan totuuskysymyksiä. Loizos kuvaa, kuinka kuvaa-
jan (elokuvan, dokumentin tekijän) päätäntävallassa on: (1) päätös aloittaa ja 
lopettaa kuvaaminen, (2) päätös valikoitavasta materiaalista ja editoinnista, sekä 
(3) kuvakulma kuvattavaan kohteeseen. Loizos ottaa esimerkin opetustilanteen 
kuvaamisesta. Kamera voi näyttää opettajaa, luokkaa tai vaihtoehtoisesti interak-
tiivista opetustilannetta, jossa näkyvät luokan ja opettajan väliset suhteet.166 Edel-
linen liittyy hyvin kuvaamaan sekä omaelämäkertaan että elokuvaan valikoitunut-
ta faktuaalista tai fiktiivistä tietoa. Todenkaltaisuus onkin löydettävä tutkimusläh-
teiden julkituomista ”leikkeistä”. 

Elämyksellinen ja fiktiivinen materiaali ohjaa helposti tutkijan tekemään liian 
nopeita johtopäätöksiä ja todistettavuus katoaa tarkemmassa analyysissä167. Ker-

                                                        
162 Bochner 2001. 
163 Cohn 2006, 130. 
164 Lehtonen 2000, 122–123. 
165 Branigan 1992, 192. 
166 Loizos 1993, 17. 
167 Vrt. myös Ellis 1992, 68. Ellisin mukaan filmi on ”riski”, joka nostaa meissä esiin tuntemuksia ja 
vaarallisia asioita, joita emme reaalielämässä voisi uneksia tekevämme tai haluaisi tehdä. Tutkijalle 
tämä luonnollisesti asettaa tahdonmääritteen käsittää analyysissään filmin fiktiivisyys ja ero reaali-
maailmasta. Sihvonen 1987, 11. Barthesin teksteihin (Myth Today 1956) ja (Inaugural Lecture 1977) 
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tovasta materiaalista tehtävät johtopäätökset tuleekin huolella sitoa aineiston il-
maisuun, ei tulkitsijan saamiin tuntemuksiin tai vaikutelmiin. Todentuntu-käsite168 
nousee esiin aineiston analyysissä useaan eri otteeseen. Todentunnulla on myös 
vaaransa. Se johtaa helposti tutkijan tulkitsemaan elokuvan toimijoita ja toimintaa 
ikään kuin tutkija olisi keskellä elävää elämää. Johtopäätöksiin ja tulkintoihin 
tämä jättää helposti oman vääristävän merkityksensä. 

Brunerin idea tarinoiden totuudesta pohjaa paradigmaattiseen ja narratiiviseen 
tietämiseen. Molemmissa tapauksissa on tarkoitus saattaa lukija vakuuttuneeksi. 
Paradigmaattisuudessa on kysymys totuuteen vakuuttumisesta ja narratiivisessa 
muodossa on kysymys todentunnusta. Todentuntu muodostuu latinan sanoista 
veris similis ’totuutta muistuttava; äärimmäisen todenkaltainen’. Lukija siis eläy-
tyy tarinaan ja kokee sen ikään kuin simulaationa todellisuudesta. Sama pätee 
osin menneestä kertovan elokuvan katsontatilanteeseen, jossa kertomuksellinen 
materiaali koetaan todellisuuden tuntuisena. Todellisuutta ei ole suljettu pois, 
vaan se on kerronnan sisällä. Lukija kokee maailman uudella tavalla kertojan 
silmin tai kokemiensa elämysten kautta.169 Voidaan samalla todeta, että todelli-
suutta ei kielletä, vaan se kohdataan kielen kautta170. 

Fiktioelokuva voidaan jyrkästi käsittää yhdestä positiosta tarkasteltuna kaksin 
verroin epätodelliseksi. On epätodellista, mitä se representoi ja miten represen-
toi171. Mikäli kysymyksessä on historiallinen elokuva, sen päätapahtumat sijoittu-
vat hyväksytysti historialliselle aikajanalle. Tämän jälkeen yleensä alkaa kuiten-
kin ”luova vapaus” historiallisen ennallistamisen suhteen.172 Bagh pohtii elokuvaa 
ja todellisuutta. Hänen mukaansa ”elokuva oli eräänlainen vuosisadan vaihtoeh-
toinen historia: ellei sen näyttämää elämää ole koskaan ollut, se olisi voinut ol-
la”.173 Tolstoin kerrotaan sanoneen Sota ja rauha -teoksessa sekä siihen liittyvässä 
esseessä, että romaanikirjailija voi onnistua siinä, missä historiantutkija epäonnis-
tuu: menneen tapahtuman kertomisessa totuudenmukaisesti. Cohnin mukaan fik-

                                                                                                                                    
viitaten Sihvonen ilmaisee erilaisten ilmaisutapojen mytologisoivan asiasisällöt. Tehdyt asiat esitetään 
ikään kuin ne olisivat itsestään selvästi sellaisia todellisuudessakin. 
168 Heikkinen 2002, 195–196. 
169 Heikkinen 2002, 195–196. 
170 Vrt. esim. Pihlainen 2001, 305. 
171 Aumont et al. 1996, 87. Vrt. myös Ellis 1992, 62. 
172 Bacon 1999, 164–165. 
173 von Bagh 2002, 19; Taide käsittelee todellisuutta sellaisena kuin se mielestämme hyvinkin voisi 
olla. Pihlainen 2001, 306; Vrt. myös ”mahdolliset elämät”, Vilkko 1990, 82. 
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tio sallii kirjailijan esittää historialliset tapahtumat yksilön näkökulmasta, heidän 
henkilökohtaisena ja hetkellisenä kokemuksena.174  

On naiivia väittää, että elokuva tai omaelämäkerta ennallistaisi menneisyyttä 
autenttisen oikeasti ja totuudellisesti175. Tässä tutkimuksessa käyttämäni katsan-
tokannan mukaan elokuva ja omaelämäkerta eivät tuo menneisyyttä nykyisyyteen 
täysin samanlaisena. Elokuvatutkimuksessa yhtenä tutkimustraditionaalisena 
jakona on pidetty jakoa realistiseen ja formalistiseen. Realistisessa tutkimuksessa 
kuva ymmärretään kopiona todellisuudesta, formalistisessa painottuu tekijän mer-
kitys176. Aineistossani kerrottu miesopettaja (elokuva) tai kertova miesopettaja 
(omaelämäkerta) ei ole osa todellisuutta, vaan se on tekijänsä luomus. Mennei-
syys löytyy onnistuneesta käytännöstä, yhteensopivuudesta, ymmärryksen avau-
tumisesta sekä yhteisymmärryksestä.  
 

Miesopettajatutkimukseen liittyy myös vastuullisuus ja rehellisyys historian 
tulkinnassa. Velvoittavana ajatuksena on saattaa rehellisesti julki tutkimusaineis-
tossa esiin tulevia miesopettajan toimintaan liittyviä myönteisiä ja kielteisiä piir-
teitä tai menneisyyden ristiriitoja ja epäkohtia. Tutkimus koskettaa moraalia, us-
kontoa ja tasa-arvokysymyksiä; siispä tutkijan osaltaan on oltava rehellinen ja 
hienotunteinen kyseessä olevia asioita käsiteltäessä. Tutkijan velvollisuutena on 
kunnioittaa arvoja rehellisyyden ja avoimuuden siitä kärsimättä.  

Tässä tutkimuksessa en pyri sanomaan lopullista näkemystä miesopettajasta 
tiettynä ajanjaksona vaan julkaisemaan rajatusta aineistosta analysoidun ja rapor-
toidun tuloksen. Validius ja reliabilius -termien käyttö on perinteellisesti kvantita-
tiiviseen tutkimukseen liittyvää, mutta hieman laajentaen ja merkityksiä muunta-
en niitä käytetään myös laadullisessa tutkimuksessa. Käsitteisiin liittyvät olennai-
sesti muun muassa laadullisen tutkimuksen systemaattisuus, perusteltavuus, kat-
tavuus, rationaalisuus ja totuudellisuus177. Vaihtoehtoisesti voidaan puhua vastaa-
vuudesta, siirrettävyydestä, tutkimustilanteen arvioinnista ja vahvistettavuudes-
ta178.  

Koska tarkasteluaineistona ovat elokuvan ja omaelämäkertojen eri tavoin tuo-
tetut tekstit179, on huomioitava tekstiin mahdollisesti sisäänrakennettu tulkinta. 

                                                        
174 Cohn 2006, 174.  
175 Catteeuw et al. 2005, 210. 
176 Ollila 1986, 2. 
177 Syrjälä & Numminen 1988, 118. 
178 Huotelin 1996, 19. 
179 Esimerkiksi ääni, kuva, kirjoitettu teksti. 
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Näin ollen määrätty tulkinta on todennäköisempi kuin toinen. Elokuvassa valmis 
tulkinta on tavallinen, mutta myös omaelämäkerroilla on omat ehtonsa. Jälkim-
mäisen lähtökohdat keruuta julkistettaessa voivat jo sisältää keruun järjestäjän 
toiveen tietynlaisesta katsontatavasta. Tulkinta ei tällaisen aineiston kohdalla ole 
ylihistoriallinen, vaan aikaan ja paikkaan sidottu. Tulkintahistoriassa valmistu-
misajankohdan lehdistö ja aikakaudella tehty tutkimus ovat hyviä esimerkkejä 
kuvaamaan valmistumisajan tunteita ja tulkintoja. 180  Niiden käytöllä on myös 
tarkoitus lieventää tutkijan taustahistoriassa syntyneitä menneen ajan tulkintaan 
vaikuttavia tuntoja181. 

Ihminen määrittää itsensä elämänhistorian ja määrätyn sosiohistoriallisen 
kontekstin puitteissa. Kerronnassa ihminen ilmaisee asioita elämästään yksilöllis-
ten kokemusten viitekehyksessä, ikäryhmän ja sosioekonomisen aseman ja kult-
tuurin puitteissa. 182  Tutkija vahvistaa tarinan peilatessaan sitä kokemuksiinsa, 
kirjoittajan lähtöasetelmiin ja taustakontekstiin liittyvään tutkimusmateriaaliin. 
Voidaankin sanoa, että narratiivisessa otteessa tutkijan on päästävä lähelle tutki-
muskohdetta. Puhtaan objektiivisessa tutkimusasenteessa tutkijan on päinvastoin 
oltava neutraali, etäinen ja riippumaton.183 Kalela puhuu, että tutkijan on ”sammu-
tettava itsensä”184. Tästä asetelmasta löytyy lähellä tutkimuskohdetta olevan tutki-
jan inhimillisen elämän ymmärtämisen leima. 

1.3.3 Tutkimuksen aika, kokeminen ja tapahtunut  

Tutkijana ymmärrän molemmat tutkimuksen päälähteet kertovina mutta samalla 
fiktiivisinä. Lähteisiin tallennettu tulkinta menneisyydestä on värittynyt eri teki-
jöiden vaikutuksesta. Samalla näen lähteeni historiallisina tulkintoina ja heijastu-
mina elävästä elämästä. Elämme elämäämme eteenpäin, mutta ymmärrämme sitä 
taaksepäin185. Kertomuksella on kaksi aikaa: aika, josta kerrotaan ja aika, jolloin 
kerrotaan186. Yksittäinen elokuva ja omaelämäkerta ovat teoksia, joiden valmis-
tumishetki on pysäyttänyt niitä muovaavan ja muuttavan tuotantoprosessin. Teok-
siin on purettu, millainen maailma on kertojalle tai millainen kertoja on itsel-
                                                        
180 Salmi 1995, 21–22. 
181 Vrt. esim. White 1991, 145. 
182 Huotelin 1996, 24. 
183 Huotelin 1996, 19–21; Kalela 2000, 52. 
184 Kalela 2000, 51. 
185 Josselson 1995, 35. 
186 Kerby 1991, 24; Tolska 2002, 138. 
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leen187. Aika on pysäytetty hetkellisesti yksittäiseen teokseen ja on siinä tulkitta-
vissa188. Tutkijana näen nämä teokset eräänlaisena dokumenttina valmistumisajas-
taan, en tässä tutkimuksessa elokuvataiteellisena luomuksena tai kaunokirjallisena 
teoksena189. Lehtonen kuvaa osuvasti teosta merkitysten säiliöksi190. Aika on 
yhdessä merkityksessä pysähtynyt valmistumisaikaan. Tekijä on asemassa, jossa 
hänellä on nykyhetken perspektiivi menneisyyteen191. Toisin sanoen aika on pak-
kautunut materiaaliseen muotoon ja se on tulkittavissa teoksesta. Narratiivisesta 
näkökulmasta katsottuna ymmärrän elokuvat ja omaelämäkerrat kertomuksellisik-
si teoksiksi. Teokset ovat sidottuja syntyhetkensä puitteissa historialliseen kon-
tekstiinsa192.  

Päiväkirjanomainen lähdeaineisto yhdistää kirjoittamisajankohdan eri elä-
mänvaiheisiin193. ”Nyt”- aika on yhdessä merkityksessä pysähtynyt kirjoittamis- 
eli tuotantohetkeen ja toisaalta tulkitsemisajankohtaan, ei välittömästi tapahtu-
maan194. Voidaan ajatella myös, että menneisyydellä on merkitty paikka aikajanal-
la. Tämä paikka on tulkintojen lähtökohta. Kerronnallisen teoksen tuottaja on 
valikoinut ja suodattanut elämänhistoriansa tekstuaaliseen muotoon. Näin ollen 
tutkijalle jää tulkittavaksi valikoitunut sisältö195. Valikoinnissa näen jotain yh-
denmukaisuutta Enwallin näkemykseen, jossa hän puhuu fiktion aukoista. Enwall 
kertoo: ”Kirjallinen teos voi jättää kokonaan mainitsematta asioita, jotka lukijan 
mielestä voivat olla kuvatun todellisuuden ja asiakokonaisuuden olennaisia 
osia.”196 Elokuvan tekijällä ja omaelämäkerran kirjoittajalla on valikoinnissa oma 
sisäistynyt koodistonsa, jonka perusteella hän valikoi ja pysäyttää aikansa ajanku-
vaa. Koodistossa on moraalisia, teknisiä, esteettisiä ja monia muita kulttuurillisia 

                                                        
187 Bahtin 1991, 78. 
188 Näkisin rakennukset, patsaat, taideteokset ja ihmiskäden luomukset alkuperäismuodoissaan sa-
mankaltaisina teoksina. Niissä on luettavissa ajan ”diskursseja”.  
189 Vrt. Eriksson 1980, 91. 
190 Lehtonen 2000, 132. 
191 Komulainen 1998, 65; Hänninen & Valkonen 1998 teoksessa Hänninen 1999, 141. 
192 Vrt. Eskola 1997, 80–81. Päiväkirjojen ja muistelmien sidokset aikakauteensa. 
193 Vrt. esim. Valtonen 2004, 26. 
194 Omaelämäkerta-aineistossa havaitsin muutamien kertojien osallistuneen eri kirjoituskilpailuihin 
pääpiirteittäin samalla kertomuksella. Erään kertojan kertomus päättyi itsemurhayritykseen ja siitä 
selviämiseen. Myöhempään kilpailuun osallistuessaan hän selvensi yrityksen taustoja ja kuvasi yrityk-
sen jälkeistä selviytymistään ja ahdistuksesta paranemista. Tulkintahetkien erilaisuus muutti rungol-
taan samaa kertomusta melkoisesti. SKS KRA. Mieselämäkerrat 8973–9275 (9176–9275); SKS KRA. 
TJS Toimihenkilöt Elämänkaari 217.1987; SKS KRA. Pe. 1985.  
195 Muistin selektiivisyys, vrt. esim. Yow 2005, 20. 
196 Enwall, 1989, 153. 
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valikointiperusteita. Mark Freeman on selvittänyt edellistä siten, että elämäntari-
nan kertoja katsoo menneisyyteensä ja valikoi sieltä hetkiä ja tapahtumia. Näiden 
kautta kirjoittaja katsoo kertomisen hetkeä.197 

Huomattavaa on elokuvien tuotantoajankohtien noin kuudenkymmenen vuo-
den periodi. Poliittinen ja kulttuurinen konteksti198 elokuvien tuotannossa on osit-
tain eri kuin elokuvien pohjalla olevissa käsikirjoitusteksteissä. Näin elokuvien 
tausta on hyvin monimerkityksinen. Moniääninen taustahistoria on kuitenkin 
pysähtynyt valmiissa teoksessa.  

1.3.4 Malliopettaja, miehen malli ja esikuvallisuus 

Suomalainen malliopettajuus itsenäisyyden aikana 

Suomalainen opettaja on tunnettu kansankynttilänä pitkälle nykyvuosiin199. Käsit-
teeseen kansankynttilä on kiteytynyt vaatimus loistaa tiedollista ja asenteellista 
valoa ja edesauttaa kansakunnan syviä rivejä kohti tiedon ja sivistyksen jaloja 
päämääriä 200 . Valtiollisessa, virallisessa opettajapuheessa eli kouludiskurssissa 
opettajasta on puhuttu muun muassa: 1) Millainen opettajan on oltava. 2) Mitä 
hänen on osattava ja 3) Mitä hänen on tehtävä. Näistä juontuvatkin sitten käytän-
nön vaatimukset rekrytointiin, koulutukseen ja työkäytänteisiin.201 Voidaan puhua 
myös malliopettajuudesta202. Malliopettajuudessa on siten paljon yhteiskunnallis-
ta ”sanelua”. Esikuvaopettajuudessa malliin sitoutuu myös kansanomaisempaa 
puhetta. Yhteiskunnallisessa merkityksessä miesopettaja voidaan nähdä makro-
tasoisena kohteena. Yksilönä, nimenä häntä on lähestyttävä osin mikrotasolla, 

                                                        
197 Freeman 1998. 
198 Elokuvahistoriassa kontekstien etsintä liittyy usein elokuva-arkeologiaan. Kadonneista elokuvista 
voi olla jäljellä enää vain vähän tietoja. Silloin vertailevaa metodia hyödynnetään rakentaen laaja 
konteksti, jotta suppean kohteen merkitys kävisi selväksi. Elokuva on kiinnittynyt edelliseen liittyen 
osaksi laajaa kulttuurillista ilmiötä, johon liittyy muitakin lähteitä kuin itse elokuva. Salmi 1993, 50–
51. 
199 Rantalan mukaan kansakoulunopettajien ammattiryhmä on yksi merkittävimmistä, tai merkittävin 
ammattiryhmä, joka on vaikuttanut kansallisen hengen välittymiseen maassamme. Rantala 2005. 
200 Ks. esim. Kerkkonen 1916, 35, 87–89; Valtonen 2004, 43–44. 
201 Simola, 1995, 233; Opetussuunnitelman merkityksestä muun muassa opettajuuteen ja kouluun:  
Goodson & Moore 2001, 11, 20. 
202 Simola 1995, 13, 233–239; Strike 1990, 188–223. 
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vaikka tutkimustehtävän käsite malliopettajuus on yhteiskuntaan kuuluva makro-
tasoinen tekijä.203  

Opettajuuden hyvettä ja siveellisyyttä määritti 1800-luvulla uskonnollinen 
puhtaus. Jyväskylän kasvatusopin ja historian lehtori Olai Wallin määritti 1800-
luvun loppupuolella kasvatuksen yleisiksi päämääriksi: ”tehdä nuorisoa kykene-
väksi itsetoimivaan elämään Kristuksen hengessä”. 204  Päämäärät heijastuivat 
myös opettajuuteen. Wallin totesi opettajaksi aikovan ominaisuuksiksi: a) ruumiil-
lisen terveyden (opettaja ei saa olla lyhytnäköinen, vähäkuuloinen, sammal- tai 
sorakieli, änkyttäjä, kyttyräselkä, ontuva tai yksikätinen) b) henkisen terveyden 
(opettaja ei saa olla siveellisesti langennut) c) sisäisen kutsumuksen (opettajuus 
on verrattavissa Uuden Testamentin virkaa pitäväksi 2. Kor. 3:5,6)205. Valtion 
itsenäistyttyä kansanopettajien tehtäväksi tuli kasvattaa koko väestön kasvavaa 
sukupolvea aina siihen saakka, kun työelämä kutsui lyhyine koulutusteineen sosi-
aaliluokaltaan alempiosaista kansanosaa. Oppikoulussa opettajakunta jatkoi kes-
ki- ja yläluokkaisen väestönosan jälkikasvun kanssa ohjaten heitä vielä harvalu-
kuisille, koulutusta vaativille elämänaloille.  

Hänninen on todennut, että omaelämäkerrat, aikakausilehtien henkilöjutut, 
elämäntaidon oppaat ja julkisuus tarjoavat mallitarinoita, jotka opastavat suhtau-
tumaan elämän eri käänteisiin ja vaiheisiin206. Suomalainen opettajamalli on eri-
tyisesti itsenäisyyden alkuvuosina ollut erityisen vahva ja tästä juontuvalla malli-
tarinalla on ilmeinen vaikutus opettajakerrontaan. Myös muunlaisia mallitarinoita 
on mahtunut itsenäisyyden aikaan. Suomalaista malliopettajuutta ei voi kuvata 
huomioimatta kouludiskurssin jakaantumista sekä kansa- ja oppikoulukoulukau-
teen että peruskoulukauteen. Kansa- ja oppikoulukausi jakaantuu tässä tutkimuk-
sessa kauteen ennen vuotta 1945 ja sen jälkeiseen aikaan. Vuosi 1945 on sota-
vuosien päättymisajankohta. Sodan jälkeinen aika muutti merkittävästi koululai-
tosta ja vaikutti myös opettajuuden määrityksiin. Vanhempien kansa- ja oppikou-
lun opetussuunnitelmien vaikutusala jatkuu joiltain osin aina peruskoulukauden 
puolelle.207 Vanhoihin kansa- ja oppikoulun käytänteisiin tottuneista opettajista ei 

                                                        
203 Ks. esim. Dahl 1971, 15. 
204 Wallin 1893, 66.  
205 Wallin 1893, 223–224; Raamattu. 
206 Hänninen 1999, 51. 
207 Simola 1995, 334; Törmä 2003a, 84. Törmä erityisesti korostaa perinteisten käytäntöjen jäämises-
tä elämään huolimatta kirjallisen opetussuunnitelman sisällöistä. 
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yhdessä hetkessä tullut peruskoulun tavoitteisiin ja arvoihin sitoutuneita mal-
liopettajia. Heidän työssään jatkui vanha koululaitos. 

Tutkimus sivuaa monessa kohtaa miesopettajan mallia. Tätä ja miehen esiku-
vallisuutta ovat muovanneet opetussuunnitelmat ja opettajanvalmistukseen liitty-
vät mietintötekstit. Yhteiskunta on asettanut näiden sisällöt ja tavoitteet kulloi-
senkin aikakauden ihanteiden ja arvopohjan suunnassa.208 Opetussuunnitelmat ja 
merkittävät yhteiskunnalliset muutokset Suomessa sijoittuvat maan itsenäisyyden 
aikajanalle seuraavasti: 

Taulukko 3. Yhtenäiskoulujen opetussuunnitelmat Suomessa. 

1917–1920-luku 1930-luku 1940-luku 1950-luku 1960-luku 1970-luku, 1980-luku, 

1990-luku, 2000-luku 

Opetussuunnitel

mat 

Maalaiskansakoulun 

opetussuunnitelma 1925–

1952 

myös:  

Alakansakoulun 

opetussuunnitelma 

kokonaisopetusperiaatteen 

mukaan 1937 

Kansakoulun opetus-

suunnitelma  

1952–1970 

Peruskoulun 

opetussuunnitelma 

1970–1985 

POPS 1985–1994 

POPS 1994–2004 

POPS 2004– 

Yhteiskunnallisia muutoksia 

Suomi 

itsenäistyy 

1917, kansalais-

sota, jakautunut 

kansa 

Maatalousyhteis-

kunta, kansan 

jakaantumisen 

jälkeinen alkava 

eheytyminen, 

nousukausi ennen 

sotaa. Poliittista 

liikehdintää: AKS, 

Lapuan liike, IKL. 

Sota 

1939–

1945, 

talvi- 

sota, 

Saksa -

sidos, 

irrottaut

uminen 

sodasta 

Sodan jälkeinen 

aika, YYA, 

säännöstelyta-

louden 

vaiheittainen 

lakkaaminen, 

kaupungistumi-

nen, 

teollistuminen 

 

Idän ja 

lännen 

välissä 

toimiminen, 

kaupungis-

tuminen 

jatkuu, 

muuttoliike 

maalta 

kaupunkiin 

sekä 

Suomesta 

Ruotsiin, 

kauppa-

sopimukset 

Neuvosto-

liitto 

hajoaa, 

Suomi 

siirtyy 

kohti 

länttä, EU, 

tietoteol-

lisen 

yhteis-

kunnan 

aika 

                                                        
208 Ks. esim. Rinne 1989, Simola 1995, Luukkainen 2004 passim.  
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Hosio-Paloposken mukaan opetussuunnitelmat kertovat syntyajastaan sekä 
tuossa ajassa liikkuneista käsityksistä että merkityksistä. Niistä kuitenkin puuttu-
vat tai ovat vähäisesti näkyvissä perusteet, jotka ovat johtaneet opetussuunnitel-
man muotoutumiseen. Laadinnan ristiriidat ovat myös piilossa.209 Tutkimustehtä-
vän kannalta yhteiskunnan voidaan ajatella olevan keskeinen tekijä, joka luo poh-
jan tulkinnalle tutkimustuloksista. Koska koulun paikka on yhteiskunnan mää-
räämä, tekee se yhteiskunnasta keskeisen tulkinnoissa. Opetussuunnitelmiin on 
siirtynyt opetussuunnitelmaprosessin aikaisia yhteiskunnallisia vaikutteita ja 
päämääriä. Ajallisessa paikantamisessa kasvatushistorian tutkijan on huomioitava 
koulun muutos yhteydessä yhteiskunnalliseen muutokseen. Tässä opetussuunni-
telmat ovat yksi merkittävä taustavaikuttaja.  

Sodan jälkeisten opetussuunnitelmien yhteiskunnallisena taustana oli voima-
kas teollistuminen muuttoliikkeineen. Hävitty sota vaati kehittämään teollisuutta. 
Tämä aiheutti paineita konformismin210 lisäämiseen ja valikointifunktion koros-
tamiseen koulussa. Koulu oli eräänlainen pienoisyhteiskunta, jossa käyttökelpoi-
sen tiedon vaikutus voitiin nähdä tätä taustaa vasten. Tässä ajatustavassa opettajan 
käytännön osaamisen taidot korostuivat. Peruskoulun opetussuunnitelmilla on sen 
sijaan erilaiset lähtökohdat. Koulutus on kannattava sijoitus jopa yleissivistyksen 
osalta.211 Tällä on ollut vaikutuksensa malliopettajuuden muotoutumiseen Suo-
messa viime vuosikymmeninä. Humaani yleissivistävyys on ollut yksi leimaava 
tekijä viime vuosikymmenien opettajaihanteessa. 

Ennen peruskoulua opettajakunta oli statukseltaan kahtiajakoinen: akateemi-
sesti koulutetut ja kaupunkiglamouriin liitettävät oppikoulun opettajat sekä kan-
sanomaisemmat kansakoulunopettajat 212 . Peruskoulu on kuitenkin romuttanut 
hiljalleen jakoa. Tämän hetken yhtenäisessä koulussa opettajien liikkuvuutta eri 
luokka-asteilla on helpotettu laajennetun koulutuksen avulla sekä purkamalla ala- 
ja yläastejako koulujen sisällä. Mitä tulee yleiseen kansalliseen puheeseen koski-
en kansanopettajaa ja oppikoulunopettajaa, niin ainakin sotaa edeltävänä kautena 
koko kansan koulu (kansakoulu yhtenäiskouluna) kiinnosti muun muassa lehdis-
töä enemmän kuin oppikouluun liittyvät asiat213.  
                                                        
209 Hosio-Paloposki 2006, 66–67. 
210 konformismi ’mukautuminen vallitsevaan suuntaukseen’ Korpela, J. elektroninen sanakirja.  
211 Rinne 1984, 330. 
212 Säntti 2002, 172–173. 
213 Lehtien pääkirjoituksissa vuosina 1918–1939 kansakoulua koskevien pääkirjoitusten osuus oli 
59,6 % oppikoulun osuuden ollessa 40,4 %. Jako kiinnostuksen kohteena oleviin kouluihin oli puolue- 
tai kielipoliittinen, sekä maaseutu- tai kaupunkilehtikohtainen. Männistö 1994, 88–89, 285. 
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Kansanopettajasta alkaen suomalainen opettaja on ollut ”rahvasta” ylempänä. 
Opettajuuden status on velvoittanut kantajaansa. Asemavaatimus on usein tarkoit-
tanut yhdenmukaista asemaa ja elämäntapaa sekä työssä että vapaa-aikana. Simo-
lan tarkasteli tutkimuksessaan (1995) opettajien ulkoisia ominaisuuksia, opettaji-
en sisäistä laatua, opettajan etiikkaa ja tietoisuutta.214 Tutkimus antaa hyvän ku-
vauksen asiatekstien vaatimuksesta malliopettajuuteen. Seuraavassa taulukossa on 
osa Simolan mallintamaa suomalaista kansanopettajuutta. 

Taulukko 4. Opettajan mallivaatimukset eri vuosikymmeninä215. 

1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 

1. Opettajan ulkoisen vaatimuksen malli 

Mallikäytöksen vaatimus mietintötekstissä  

Malliruumiin vaatimus mietintötekstissä  

 esiintymistaito  

2. Sisäisen vaatimuksen malli 

kristillis-siveelliset arvot  

 demokraattiset arvot 

kutsumus, pedagoginen rakkaus, into oikea asenne ja mielenkiinto 

opettajan etiikka  opettajan etiikka 

 virkamiehen etiikka  

kutsumustietoisuus päämäärätietoisuus tavoitetietoisuus 

3. Sopivuuden valvonta 

vuoden koeaika opettajanvalmistuksessa  

käytöksen ja huolellisuuden arvosana  

mallikäytöksen ja -ruumiin vaatimus lakiteksteissä    

Simola kuvaa opettajan ulkoisen mallikelpoisuuden vaatimuksen yltäneen pitkälle 
peruskouluun ja akateemiseen opettajakoulutukseen siirtymiseen. Kokonaan hän 
esittää mallikelpoisuuden poistuneen valtiollisesta kouludiskurssista vasta 1990-
luvulle tultaessa.216  

Vaikka valtiollisessa diskurssissa ei suoraan malliopettajuusvaatimusta enää 
nähtäisi, kulkee se edelleen kansanomaisemmassa opettajuusdiskurssissa. Asia-
teksteistäkin löytyy mainintoja, joiden kautta epäsuorasti voidaan katsoa jon-
kinasteisen mallivaatimuksen seuraavan opettajaa. Valtion virkamieslaki 
19.8.1994/750 14 § lausuu virkamiehestä: ”Virkamiehen on suoritettava tehtävän-

                                                        
214 Simola 1995, 233. 
215 Simola 1995, 302. 
216 Simola 1995, 239. 
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sä asianmukaisesti ja viivytyksettä. Hänen on noudatettava työnjohto- ja valvon-
tamääräyksiä. Virkamiehen on käyttäydyttävä asemansa ja tehtäviensä edellyttä-
mällä tavalla.”217 Kuntapuolella Laki kunnallisesta viranhaltijasta 11.4.2003/304 
17 § lausuu: ”Viranhaltijan on toimittava tehtävässään tasapuolisesti ja käyttäy-
dyttävä asemansa ja tehtävänsä edellyttämällä tavalla.” Valtion ja kunnan kouluis-
sa työtään tekevät opettajat ovat kyseisten lakien alaisia. On kiinnostavaa kysyä, 
millainen on opettajan asema ja tehtävä Suomessa vuonna 2007. Voiko lakiin 
viitaten pienen maaseutukunnan opettaja istua koulutien varressa kesälomallaan 
juomassa ”pussikaljaa”? Vastavuoroisesti voisi kysyä, voiko perusopetuksen kau-
punkilaisopettaja osallistua näyttävästi kansalaistottelemattomuuteen esimerkiksi 
luontoaktivistina tai muussa yhteydessä rikkomatta virkamieslain henkeä 218 . 
Opettajatarinoiden pohjalta tehdyt kuvaukset opettajan mallikelpoisuudesta aina-
kin vahvistavat opettajan mallikelpoisuuden säilymistä pitkälle nykyvuosiin219. 

Jauhiaisen opetussuunnitelmatyötä koskevassa tutkimuksessa opettajat pohti-
vat omaa julkisuuskuvaansa. Julkisuuden opettajakuva ei aina ole ollut opettajien 
kannalta hyvä. Arvostelu on koettu usein asiattomaksi ja tosiasioiden kannalta 
perusteettomaksi. Opettajat ovat kokeneet, että julkisuudessa heidän työnsä on 
kuvattu hyvin palkatuksi ja helpoksi220. Lisäksi oppilas ja opettaja on mielellään 
asetettu vastakkain. Vanhaa koululaitosta ei vieläkään osata erottaa uudesta. Syyl-
lisiksi julkisuuskuvaan opettajat nimeävät muun muassa toimittajat.221  

Koulun tehtävä yhteiskunnassa on kaksijakoinen. Se välittää menneisyyttä ja 
traditioita. Samalla se joutuu valmistamaan oppilaitaan tulevaisuuteen222. Opetta-
jan asemaan edellinen asettaa jännitteitä, koska hän joutuu välittämään mennei-
syyden käsityksiä ja arvoja sekä samalla huomioimaan nykyhetken ja tulevaisuu-
den. Koulupalveluita kuluttava yhteisö yleensä peilaa opettajuuden odotuksia 
omiin muistoihinsa ja koulukokemuksiinsa223. Tämä asettaa opettajalle kehyksen, 

                                                        
217 FINLEX ® - Valtion elektroninen säädöstietopankki.  
218 Laine mainitsee, että opettajan känni julkisella paikalla on jotain johon tartutaan, mutta ravinto-
lassa käynti ei ole juuri maininnan arvoinen. Laine 1997, 110; Opettajan virkamiesasemasta ks. esim. 
Simola 1995, 245. 
219 Viskari & Vuorikoski 2003, 77. 
220 Omalla opettajauralla olen kokenut ympäristön kateuden koulun pihalla seisoviin autoihini, opet-
tajan kesälomiin ja palkkaani liittyen.  
221 Jauhiainen 1995, 173–174. 
222 Ks. Kuurme 2004, 96. 
223 Ks. ”Tervetuloa takaisin kouluun! Opettaja on pahimmillaan pikkunatsi ja parhaimmillaan suuri 
esikuva”, Nyt-liitteen numerossa lukijat kertoivat opettajakokemuksiaan. Opettajamuistoissa opettajat 
jakaantuivat kuuteen alaluokkaan, joita kuvataan nimikkeillä Natsi, Luuseri, Friikki, Urkuharmonitäti, 
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jossa toimiminen ei aina ole ristiriidatonta. Hänen pitäisi edustaa oppilaiden huol-
tajille heidän lapsuus- ja nuoruusaikansa opettajaa ja samanaikaisesti oppilaille 
nykyhetken opettajaihannetta. Tähän väitteeseeni rinnastuvat myös esimerkiksi 
Simolan huomioimat yhteiskunnan opettajaan kohdistamat odotukset ja vaati-
mukset224. Prosessi on ”skitsofreeninen”. Opettajat pyrkivät täyttämään yhteis-
kunnan vaatimukset ja turhautuvat, syyllistyvät ja palavat loppuun palvelupyrki-
myksissään.  

Opettajan toiminnan persoonallinen muuttuminen ja uusien tavoitteiden mu-
kainen toiminta ei ole vuosisidonnaista, vaan se jatkuu läpi työvuosien. Myös 
opettajuus muuttuu yksittäisen opettajan ohella. Kokonaisvaltaista opettajuuden 
muutosta tapahtuu hitaasti uusien opettajasukupolvien tullessa mukaan työyhtei-
söön. Muuttumisen hitauteen vaikuttavia tekijöitä ovat esimerkiksi menneiden 
tapojen ja toimien uusintamiset. Elokuva on yksi esimerkki, jossa tuotetaan ja 
uusinnetaan opettajakuvaa. Kun ymmärtää elokuvan ja television vaikuttavuuden 
nykyhetken ihmiseen, asia on huomionarvoinen. Media voi välittää ja pitää yllä 
kuvaa, joka ei enää ole toivottu ja ihanteellinen opettajakuva. 

Malliopettajuutta katson olevan koulun sisäisessä organisaatiossa. Opetta-
jayhteisöä koskevassa tutkimuksessaan Huusko sivuaa suomalaisia opettajatutki-
muksia ja lainaa eri tutkijoiden näkemyksiä opettajaprofessionaalisuudesta. Hän 
pohtii opettajan itsenäistä asemaa yksilönä, mutta myös keskellä organisaatiota. 
Uusprofessionalismiksi kutsutussa kasvatustieteellisessä keskustelussa koroste-
taan, että alisteisena opettajalla on vähäinen työmotivaatio ja luokassa tämä näkyy 
heikentyneinä oppimistuloksina. Koulussa voidaan nähdä kaksi ääripäätä: sekä 
professionaalista autonomiaa edustava opettaja että tiukasti ulkopuolelta kontrol-
loitu opettaja.225  

Yhteiskunnan ohjaamana laitoksena koulu on koko historiansa ajan esittänyt, 
kuinka kansan tulee olla ja elää, mikä on moraalisesti oikeaa ja mikä väärää. 
Suomessa ja Ruotsissa valtion ohjaava rooli koulun kautta onkin huomattavan 
suurta verrattuna esimerkiksi Keski-Euroopan valtioihin Englantiin ja Saksaan. 
Myöskään Yhdysvalloissa ei keskusjohdon ohjaavuus ole ollut yhtä voimakasta 
                                                                                                                                    
Koomikko ja Innovatiivinen supertähti. Natsi ja Friikki olivat kuvatuimmat. Muistoissa opettaja kuva-
taan kuitenkin aina vain opettajaksi, joka sijoittuu luokkahuoneeseen. Nyt-liitteen opettajaraadissa 
istunut, kymmenen vuoden opettajakokemuksen omaava nainen kuvaa entisten oppilaiden tapaamisi-
aan: oppilaat selostavat opiskeluun liittyviä asioita, ei arkisista kuulumisista. Opettaja on opettaja 
siviilielämässäkin. Helsingin Sanomat Nyt-viikkoliite, Anu Silferberg, nro 32, 19. 
224 Simola 1995. 
225 Huusko 1999, 97–99. 
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kuin meillä. Opetussuunnitelmat ovat olleet osaltaan välineenä, joilla ohjausta 
toteutetaan. Niihin on ollut kirjattuna yhteiskunnalliset vaatimukset ja keskeiset 
uudistukset.226 Vanhemmat opetussuunnitelmat ovat sisältäneet tietoa ja ohjeistus-
ta, kuinka terveen kasvavan kansalaisen tulee liikkua ja harjoittaa ruumista. Li-
säksi oppilaiden kodit ovat olleet ohjauksen alla ja niihin on pyritty vaikuttamaan 
erinäisin keinoin. 227  Malliopettajuuden käsite voidaan edellä kuvatussa nähdä 
moniulotteisena ja kerroksisena käsitteenä, mikä tutkimusta ajatellen edellyttää 
kontekstin rajaamista ja mallintamista.  

Ulkoiset säädökset ovat muovanneet ja muovaavat vielä nykyisyydessä opet-
tajan mallia228. Sukupuolittain jakautuneessa kansakoulussa miehelle ja naiselle 
annettiin mallikasvot ja -roolit muun muassa oppikirjoissa229. Nyt kysytään suku-
puolisensitiivisyyttä ja sukupuoli pyritään huomioimaan työelämässä230. Mies-
opettajien tarvetta koulujen opettajistossa on perusteltu muun muassa miehen 
mallin tarjoamisella oppilaille. Esimerkiksi Olli-Pekka Heinonen opetusministeri-
nä ollessaan ehdotti kiintiöiden palauttamista opettajankoulutukseen sanomal-
la: ”Koulu antaa kodin ohella eväät tulevaisuutta varten. Kaikilla ei ole miehen 
mallia kotona, koska avioerot ovat yleistyneet. Koulu on lapsen ensimmäinen 
työpaikka ja se muovaa tulevaisuuden asenteita. Tämän vuoksi on tärkeää saada 
enemmän miehiä opettajankoulutukseen.” Olli-Pekka Heinosen mukaan mies-
opettajien antama malli on erittäin tärkeä varsinkin poikien henkiselle kehityksel-
le.231 Miesopettajaa koskevassa julkisessa puheessa asiaa on sivuttu, mutta kiinti-
öiden palauttamiseen ei opettajankoulutuksessa ole ryhdytty232. 

1.3.5 Näkökulma sukupuoleen 

Rantalan mukaan kasvatuksen historiassa on vaiettu sukupuolikysymyksestä. 
Lyhyessä katsauksessaan hän kuitenkin huomauttaa, että poikkitieteellisessä tie-
deyhteisössä historia-aineiden naistutkijat tiedostavat tutkimuksen sukupuolittu-
neisuuden ja ottavat siihen kantaa.233 Tässä tutkimuksessa sukupuoli on vahvasti 

                                                        
226 Jauhiainen 1995, 1. 
227 Tolonen 1999, 10. 
228 Esim. Komiteanmietintö, 1975:75, 29. 
229 Kaarninen 1995, 38–40. 
230 Esim. SUMO 2006–2007-hanke. 
231 Ahonen 1997 Elektroninen artikkeli.  
232 Lahelma & Gordon, 2003, 53. 
233 Rantala 2007, 188. 
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esillä. Sukupuolellista näkökulmaa en paikanna tarkasti biologiseen tai vastavuo-
roisesti sosiaaliseen sukupuoleen. Tarkoituksenani ei ole pohtia, ovatko sukupuo-
lien väliset erot koulun sisäisissä käytännöissä tulosta biologisesta tai sosiaalisesta 
sukupuolesta. Kun tutkimuksessa puhutaan miesopettajasta, se tapahtuu vain, 
koska tutkimus keskittyy mieheen, ei naiseen. Asetelmalla ei ole mitään ”piilo-
jännitettä” taustalla. Sosiaalinen sukupuoli korostuu identiteeteistä puhuttaessa. 
Yhteisöllä on ollut menneisyydessä erilaisia tulkintoja ja kokemuksia sukupuoles-
ta. Nämä nousevat esiin tulkinnan eri vaiheissa. Mies ja mieheys ovat kuitenkin 
joukko diskursiivisia ja sosiaalisia sopimuksia, joilla on vaihteleva laatu. Tarkka 
osoittaminen tai sijoittaminen ”tiettyyn” ilmaisuun ei aina ole perusteltavissa.234  

Miehen sanallinen korostaminen voi herättää ajatuksen, että voiko miestä tar-
kastella yksinomaan huomioimatta samalla naista? Olen pyrkinyt vastaamaan 
tähän huomioimalla naisopettajan siinä määrin, kuin se asiayhteyden vuoksi on 
välttämätöntä. Rinnasteiseksi tutkimuskohteeksi en naista nosta, koska kysymyk-
sessä ei ole kahden sukupuolisen toimijan rinnasteinen vertailu, vaan suomalaisen 
miesopettajan historian tarkastelu.  

En asemoi tutkimustani minkään miesliikkeen tai naistutkimuksen alla tapah-
tuvan kriittisen miestutkimuksen linjalle. Pyrin ensisijaisesti näkemään suoma-
laista miesopettajaa menneisyyteen katsomalla. Miehelle on erityisesti kansalli-
sessa merkityksessä itsenäisyyden alkuaikoina osoitettu ”kansakunnan isyys” -
leimaa samalla tapaa kuin naiselle merkityksiä kansakunnan äitiydessä235. Luen 
lähteissä esiintyvää sukupuolta teosten ajallisessa kontekstissa, mutta myös henki-
lökohtaisesti, havainnoiden merkityksiä, jotka aktualisoituvat lukutapahtumassa236. 
Tavoitteena ei ole muuttaa tietoisesti minkään ryhmittymän asemaa tutkimuksen 
avulla.  

Viimeisen viidentoista vuoden aikana tehdyissä elokuva- ja koulututkimuk-
sissa korostuu näkemykseni mukaan naisnäkökulma ja tästä näkökulmasta poik-
keava miesnäkökulma on harvemmin edustettuna tehdyissä tutkimuksissa 237 . 
Kasvatushistoriassa Jauhiainen on kiinnittänyt huomiota naisen näkymättömyy-
teen ja hän toteaa eri lähteisiin viitaten kouluhistorian olevan neutraalia sukupuo-

                                                        
234 Hoikkala 1994, 88. 
235 Vrt. Hall 1999, 54. 
236 Vrt. Lehtonen 2003, 177. 
237 Esim. Gordon-Lahelma, 1992; Koivunen 1995; Kaarninen 1995; Kosonen 1998; Lahelma & 
Gordon, 2003; Vuorio-Lehti 2003. 
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lellisissa kannanotoissa238. Oman näkemykseni mukaan miestä tarkastellaan kriit-
tisestä positiosta tämän hetken suomalaisessa diskurssissa, ja on vaikeaa yrittää 
nähdä miehen toimintaa muulla tavoin kuin kritisoimalla miestä239. Miehen toi-
minnan ymmärtäminen on uskaliasta ja sitä tekevä tutkija saa varmasti vahvaa 
arvostelua osakseen miestä kritisoimaan pyrkivän sukupuolentutkimuksen tahol-
ta240. 

Tässä tutkimuksessa joudun selittämään tutkimuskohdetta myös kriittisen 
miestutkimuksen piiristä olevilla termeillä ja ajatuksilla241. Tällä vuosituhannella 
laaja naista selittävä kertomuksellisuuteen pohjaava kasvatushistoriallinen tutki-
mus on ollut tähän vaikuttajana. Koen tämän vain aiempaa tutkimusta täydentä-
vänä, en aiemman kanssa ristiriidassa olevana. Maskuliinisuutta on tutkittu jo 
1980-luvulta saakka, mutta miestutkimus ei yliopistollisena tutkimussuuntaukse-
na ole erityisen suosittu.242 Sukupuolisuuden tarkastelussa on tärkeää sosiaalisen 
(gender) ja biologisen (sex) sukupuolen erottaminen. Biologiset ja sosiaaliset 
sukupuolet yhtyvät kokonaan tai osittain tai menevät ristiin. Edelliseen liittyvää 
sukupuolen tutkimusta tehdään monista eri lähtökohdista käsin. Materialistisesti 
ajattelevat ovat yksi tutkimusta tekevä ryhmittymä.243 Maskuliinisuuden käsite 
vaihtelee eri diskursseissa. Jokisen mukaan länsimaissa maskuliinisiin ominai-
suuksiin kuuluvat: toiminnallisuus, hallitsevuus, suoriutuminen, rationaalisuus, 
kilpailullisuus, fyysinen voima ja väkivalta. Maskuliinisuuden vastakohtana ym-
märretään feminiinisyys. Ääripäinä molemmille käsitteille on löydettävissä puh-
das maskuliinisuus tai feminiinisyys. Valtaosa ihmisistä luetaan kuuluviksi ääri-

                                                        
238 Jauhiainen 2002, 18; Vuorikoski täydentää Jauhiaisen näkemystä. Suomessa eivät naistutkijat ole 
tehneet paljonkaan elämänhistoriallista tutkimusta. Vuorikoski 2003a, 44. 
239 Miestutkimuksesta ja kriittisen miestutkimuksen näkemyksistä: ks. esim. Tampereen yliopisto, 
kriittisen miestutkimuksen sivusto. Suomessa on syksyn 2006 tilanteen mukaan noin 20 miestutkijaa, 
jotka tekevät työtä akateemiselta taustalta mutta eivät ota profeminismia poliittiseksi lähtökohdakseen. 
Lisäksi joukkoon lukeutuu miestutkimus@utu.fi-listan väki (noin 50–80 henkeä), jonka aatteellisena 
perustana on pääsääntöisesti profeminismi sekä tutkimusintressinä maskuliinisuuden tutkimus ja 
kritisointi. Malmi Pasi, tallennettu sähköpostitiedonanto.  
240 Miestutkimuksen postituslistan seuraaminen avaa väitettäni. Listalla on viitattu, että esimerkiksi 
feminismin kritiikki on aihe ”lynkkaukseen”. Suljetun miestutkimuksen postituslistan kirjoitukset 
13.4.2007. 
241 Kriittinen tutkimus miehistä tai mieskritiikki on aina feminististä tai suhtautuu feminismiin myön-
teisesti ja sen tutkimuskohde on miehet ja maskuliinisuudet. Tampereen yliopisto, Kriittisen miestut-
kimuksen www-esittelysivustot.  
242 Heikkinen et al. 1998, 7–11. 
243 Hietala 1994, 148–149. 
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päiden väliin.244 Kimmel tulkitsee Hackeria vuodelta 1957: Maskuliinisuus245 on 
tärkeämpää miehelle kuin feminiinisyys naiselle, koska miehillä on enemmän 
pelissä erottautuakseen sekä naisista että homoseksuaalisista miehistä.246  

Maskuliinisuus on viime vuosien mieheen liittyvässä tutkimuksessa nostettu 
monialaisesti esiin. Miestä käsittelevässä tutkimuksessa on vaikea olla sivuamatta 
käsitettä, vaikka tutkimus ei sitoudukaan naistutkimuksen alla tapahtuvaan kriitti-
seen miestutkimukseen 247 . Maskuliinisuus on sosiaalinen konstruktio ja tässä 
tutkimuksessa tarkastellaan miestä sekä subjektina että toimijana. Suomalaisessa 
miestutkimuksessa on pohdittu maskuliinisuuden suhdetta kapitalismiin ja valti-
oon. Erään näkökannan mukaan suhde rakentuu erilaisten instituutioiden, esimer-
kiksi koulun ja armeijan avulla. Tästä johtuen miesten ei tarvitse kohdata sosiaa-
lista sukupuoltaan vailla valtaa.248  

Perinteisen perhemallin pirstoutuessa lisääntyvien avioerojen ja uusperheiden 
myötä ovat miehenmallin rooliodotukset kasvaneet voimakkaasti. Kärkeviä huo-
mautuksia ja muutospyrkimyksiä on tullut erilaisilta tahoilta. Lehtonen pohtii 
opettajamallia seuraavasti: ”Kelpaako Miehen malliksi opettaja, joka on homo-
mies, romanimies tai islaminuskoinen somalimies? Entä sopiiko tehtävään trans-
vestiitti tai hiv-tartunnan saanut? Voisiko riittävän miehekäs nainen olla hyvänä 
Miehen mallina?”249 Lehtosen voimakkaana pyrkimyksenä on ollut murtaa kou-
lun hetero-olettamusta, ja hän on voimakkaasti kritisoinut muun muassa oppikir-
jojen tarjoamaa perhemallia ja sitonut maskuliinisuusrituaalit koulukiusaami-
seen.250 

Kontrastia edelliselle pohdinnalle antaa sosiaalineuvos, koulukotijohtaja En-
sio Kypön kuvaus suomalaisista koulukotiopettajista:  

                                                        
244 Jokinen 2003, 7–8. 
245 Jorma Hänninen lainaa Steve Nealen ajatusta: ”Maskuliinisuudessa on jotain spektaakkelimaista”. 
Hän liittää käsitteeseen muun muassa sotilaallisuuden rauhan ajan ilmentymiä. Sotilaallisuutta pide-
tään yllä rauhanaikana paraatein, univormujen muodossa, kunniamerkein, kertomalla sotajuttuja. 
Hänninen 1994, 132. 
246 Kimmel 1987, 17. 
247 Kriittisellä miestutkimuksella ei ole yhteistä tieteellistä viitekehystä eikä voikaan olla. Kriittinen 
tutkimus miehistä on osa naisten kehittämää nais- ja gender-tutkimusta. Kriittinen miestutkimus voi 
toimia perinteisten oppiainerajojen puitteissa, mutta samalla pyrkiä siirtämään niitä. Soikkeli, sähkö-
postitiedonanto miestutkimuksen postituslistalle. 
248 Ahokas et al. 1993, 6. 
249 Lehtonen 1998, 28. 
250 Lehtonen 2003, 118–120, 123. 
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Opettajamme olivat erinomaista kaartia. Heille kaikille oli ominaista kyky ot-
taa luja ote luokkaansa. Tietysti tätä otetta tuettiin myös johdon taholta. Per-
soonallisia erojakin oli. Yksi opettajista loi jämerin ottein luokastaan yhte-
näisen kokonaisuuden, joka halusi opiskella. Tiedustellessani edellisestä työ-
paikasta toisen opettajan kykyjä tulla toimeen vaikeiden oppilaiden kanssa 
minulle vastattiin: ”Juuri sellaisten kanssa se perhana tulee hyvin toimeen - 
hän on lisäksi judon harrastaja”. Kolmas oli entinen YK-kapteeni Kyproksen 
kahinoista, tiedokas mies, joka ei kavahtanut poikasia. Neljäs oli loistava 
verbaalisilta kyvyiltään. Häntä oli turha suunsoitolla nujertaa. Viides teknis-
ten aineiden opettaja oli olemukseltaan sen näköinen, että oli parasta tehdä 
niin kuin hän sanoo.251  

Kyppö edelleen jatkaa kuvausta naisopettajista, joissa näkyy voimakastahtoisuus 
ja jätkiä pelkäämätön elämänasenne. Sekä Lehtonen että Kyppö kuvaavat mies-
opettajan äärilaitoja. Kyppö sanoo pelkäävänsä nynnyjä ja lukutoukkia252. Jukka 
Lehtosen näen edustavan päinvastaista näkökulmaa. 

Miesopettaja ei enää voi rakentaa auktoriteettia maskuliinisin perustein, vaan 
muut keinot ovat tarpeen muodostettaessa pedagogista arvovaltaa. Tarve auktori-
teettiin ei ole juurikaan vähentynyt itsenäisyyden vuosikymmeninä. Opettajalle 
lankeaa koulutuksen, koululakien sekä -asetusten ja koulun linjan myötä auktori-
teettiasema suhteessa oppilaisiin. Opettaja on vastuussa opettamis-oppimis-
prosessin onnistumisesta.253 Lisäksi opettajan vastuulle on laskettu eettisten näkö-
kohtien, moraalin ja arvojen kasvattamisen periaatteita. Nämä edellyttävät aukto-
riteettia, vanhemman henkilön näkökulmaa ja -asemaa.  

Nykypäivän tilanteessa en näe miesopettajaa erityisessä valta-asemassa, jon-
ka kautta asetettaisiin toinen sukupuoli vähempiarvoiseen asemaan kouluyhtei-
sössä. En näe myöskään miesopettajalla olevan tarvetta pukeutua naiselliseen 
kouluasuun, jottei hän vain tarjoaisi heteronormatiivista miehenmallia poikaoppi-
laille. Tutkimuksen näkökulmassa pyrin tarkastelemaan molempia toimijoita tasa-
arvoisessa asemassa. Tämä voi osaltaan luoda kuvaa kantaa ottamattomasta asen-
teesta suhteessa tutkimuskohteeseen. Kysymys ei ole Kalelan osoittamasta tutki-
jan asenteesta, jossa tutkija ”sammuttaessaan itsensä” tai hylätessään nykyisyyden 

                                                        
251 Kyppö 1989, 113. 
252 Kyppö 1989, 113. 
253 Harjunen 2002, 134. 
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pettää itseään254. Ensisijainen pyrkimys on historiallisen näkökulman luomiseen, 
ei sukupuolellisten kannanottojen keskinäiseen peitsen kalisteluun tai raflaavien 
lauseiden julkiseen esittämiseen. 

1.4 Aineiston analyysi ja tulkinta 

Kerronnallisessa tutkimuksessa alkuperäisen kertomuksen välittämisellä mahdol-
lisimman tarkasti pyritään paljastamaan lukijalle tutkijan tulkintojen pätevyyttä 
tekstien valossa. Tämä edellyttää tarkkaa luokittelua, litterointia ja tulkintaa. Ana-
lyysitavat muodostuvat usein tutkimuslähteiden perusteella sekä tutkimuksen 
kuluessa.255  

Tässä tutkimuksessa aineiston analyysitapa on narratiivien analyysia ja narra-
tiivista analyysia. Omaelämäkertojen kohdalla painottuu narratiivinen analyysi. 
Polkinghorne kuvaa narratiivisen analyysin perusperiaatetta siten, että siinä liiku-
taan elementeistä kertomukseen256. Nostan aineistosta esiin keskeisiä miesopetta-
jien kirjoittamia kuvauksia elämästään ja ammatistaan. Niiden perusteella muo-
dostuu tiivis ymmärretty lopputulos. Ajallinen tarkastelu on yhtenevä elokuvan 
kanssa. Kertojat sijoitan aikajanalle syntymäaikojen perusteella. Vanhimmat ker-
tojat ovat saaneet opettajakoulutuksen maaseutuyhteiskuntaan nojaavan opettaja-
koulutuksen mukaan, ja lähtökohdat opettajuudelle ovat tämän koulutustaustan 
mukaiset. Muun kertojajoukon sijoitan samalla perusteella eri aikakategorioihin. 
Kertomusten osien perusteella muodostuu tulokseksi uusi kertomus kuvaamaan 
eri aikoina syntyneiden miesopettajien elämää tutkimuskysymyksen suunnassa. 

Elokuva-aineistosta on nostettu esiin tutkimusongelmaa valaisevia teemoja 
kolmena eri aikajaksona. Elokuvien miesopettajat on loppuyhteenvedossa tyypi-
telty taulukkomuotoon. Tämä on luonteva tapa koota elokuvan opettajahahmoja. 
Tyypittelyä on tehty vastaavasti sekä aiemmassa elokuvatutkimuksessa että opet-
tajatutkimuksessa257. Polkinghorne on kuvannut narratiivien analyysiä siten, että 
kyseinen analyysi liikuttaa tarinoita yleisiin elementteihin, toisin sanoen juoni 

                                                        
254 Kalela, 2000, 56. 
255 Riessman 1993; Hänninen 1999 118. 
256 Polkinhorne 1995, 12; Somers 1994, 617–620. 
257 Salmi 1999, 156–159; Haavio 1954, 152–164; Kuikka 1993, 108; Asp 1968, 67–69; Helsingin 
Sanomat, P-Ta-vi 24.5.1953; Datan pohjalta tehtävä tyypittely, Goodson & Sikes 2001, 37,  
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yhdistää yksittäisiä tarinoita yhteen. Ajallinen jatkumo eri tarkastelujaksojen si-
sällä on teemojen juonikaavion lisäksi elokuvallisia tarkasteluita kokoava.258  

Elokuva ja omaelämäkerta on perusteltua käsitellä syntyhetkensä taustaa vas-
ten. Tekstin tasolla elokuva elää kertomusta ja kertomus elämää259. Ajan ymmär-
tämisessä lähteet noudattavat määrätyllä tasolla samaa katsontapositiota, koska 
menneisyyttä katsotaan pääsääntöisesti kertomuksessa aina taaksepäin. Elämä on 
elettävä nyt ja kerrottava jälkeenpäin260.  

Tekijän merkityksen selventäminen lähtee elokuvan tuotannollisista ehdoista. 
Elokuvalla voidaan katsoa olevan monta tekijää. Worthamin mukaan tekijä kuvaa 
yhtäältä päähenkilöä. Samalla hän esittäytyy kertojana kuulijalleen, lukijalle (tai 
katsojalle). Ymmärrys ja tulkitsemisen metodi muodostuvat tästä vuorovaikutuk-
sesta.261 Tekijyyden lisäksi eri muuttujilla on vaikutusta tulkintaan ja ymmärryk-
seen. Tekijyyteen liittyy lisäksi tuotanto. Vilkko puhuu osuvasti tuotantoehto-
jen ”kohinasta” ja sen huomioimisesta sisällöllisessä ydinaineksessa262. Tekijyy-
teen on luettavissa myös auterismi joka esimerkiksi John Caughien mukaan 
on ”yksi kriittinen positio elokuvaa koskevien diskurssien joukossa.”263 Auterismi 
korostaa tekijyyttä ja elokuvien nimeämistä esimerkiksi ohjaajien mukaan. Suo-
malaiseen auteur-tulkintaan liittyy Peter von Baghin ajatus tekijyydestä: ”Monesti 
voi auteurina pitää näyttelijää tai kirjoittajaa. Mutta luotettavin tavaramerkki ja 
kokoava hahmo on ohjaaja. Tämän voi todentaa yksinkertaisesti: katsotaan kaikki 
ohjaajan teokset, jolloin niiden yhdistävät piirteet ovat lukuisammat kuin työryh-
män muiden jäsenten eri teoksien väliset yhteiset piirteet.”264  

Perinteisesti teksti on käsitetty suppeasti, puhutuksi tai kirjoitetuksi tekstiksi. 
Tutkimuksessa teksti käsitetään laajemmin ja monimuotoisemmin kokonaisuu-
deksi. Elokuvan kohdalla se muodostuu tuotannollisten tekijöiden ja elokuvan 
tekstin yhteensulautumisesta tutkimusaineistoksi. Edelliselle löytyy oikeutuksensa 
esimerkiksi tuottaja-käsikirjoittajien tuomista miesopettajakuvauksista, joissa 
tuottajat tuovat julki terveisensä omille miesopettajilleen265. Tällä tavalla ajateltu-

                                                        
258 Polkinghorne 1995, 12. 
259 Vrt. esim. Bacon 1999, 163–164. 
260 Cohn 2006, 116. Cohn kuvaa kuitenkin kaunokirjallisuudessa käytettävän ”historiallisen preesen-
sin” käyttöä. Cohn 2006, 117–121.  
261 Wortham 2001. 
262 Vilkko 1990, 88. 
263 Sihvonen siteeraa John Caughieta. Sihvonen 1994, 119. 
264 von Bagh 1975, 7. Ks. myös auteur-käsitteestä Hietala 1994, 72–73. 
265 Esim. Emmauksen tiellä, 2001; Sokkotanssi, 1999. 
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na tuotannolliset tekijät sulautuvat yhdeksi kirjoitetun ja kuvatun elokuvatekstin 
kanssa. Puhe elokuvatekstistä on elokuvan tutkimusta merkityksellisenä diskurs-
sina, sen sisäisen järjestelmän analyysiä ja siinä havaittavien ilmaisupiirteiden 
tutkimusta266. Elokuvan kontekstissa on nähtävissä tuottajan henkilöhistoriallista 
taustaa, elokuvan valmistumisajan ajankohtaista kerrontaa ja lisäksi jossakin ta-
pauksessa epookkielokuvan kaltaista kerrontaa.267 

Mikäli aineistoa halutaan jaotella tietoteoreettisesti, epistemologinen perus-
olettamus teksteistä on, että ne ja kerronta niissä muodostuvat ”jo tiedetystä”268. 
Omaelämäkerran kirjoittaja on itse toimijana miesopettajamuistoissaan. Kertomus 
on siten kirjoittajan sisäisistä lähtökohdista muodostuva kuvaus. Elokuva esittää 
miesopettajan ulkopuolisen havainnoijan lähtökohdista, omaelämäkerta miesopet-
tajan itsensä kuvaamana. Elokuvan miesopettajakuvaus on muistikuva269 suoma-
laisesta miesopettajasta. Erityyppisten lähteiden luennalla pyrin mahdollisimman 
laaja-alaiseen kosketukseen tarkasteltujen aikajaksojen yhteiskunnallisen konteks-
tin kanssa270. Lehtonen on esittänyt, että kontekstin ja tekstin erottaminen on käy-
tännössä mahdotonta ja kertomukset itsessään ovat kontekstuaalisia271. Ymmärrän, 
että kiistely siitä, luetaanko aineistoa kontekstissa vai kontekstia vasten, on tar-
peetonta. Tärkeää on muun aineiston täydentävä käyttö ja menneisyyden merki-
tyksien tunteminen tulkittaessa päälähteitä. 

Pyrin luomaan yhteyden kertomuksen, tapahtuman ja historian välille. Tutki-
mukseni otsikko velvoittaa seuraamaan miesopettajan suomalaista, lähes 80 vuot-
ta kestävää aikamatkaa. On mahdotonta irrottaa hänet yksittäiseksi tekijäksi. Nä-
kemykseni mukaan narrativeissa yhdistyvät luontevasti kertomukset ja tapahtu-
mat. Näistä tutkijan rakentama kertomus on miesopettajan historian tulkintaa.272  

                                                        
266 Aumont et al.1996, 173. 
267 Vrt. Förnäs 1998, 182–188. 
268 Bahtin 1987, 279.  
269 Belgialaisia koulufilmejä hyödyntäneessä tutkimuksessa tultiin tulokseen, että elokuvan kouluen-
nallistus on ensisijaisesti ohjaajan muistikuva koulusta, ei objektiivinen kuvaus kasvatuksen historias-
ta. Catteeuw, Dams, Depaepe, Simon 2005, 228.  
270 Vrt. esim. Tuomaalan aineisto ja tarkastelu 2004. Tuomaala 2004, 15–22; Kontekstin ylikorostu-
misen vaaroista, Pihlainen 2001, 310. 
271 Lehtonen 2000, 121, 165. Lehtonen tarkentaa, että tilapäinen analyyttisessä tarkoituksessa tapah-
tuva erottaminen on asia erikseen. 
272 Kalela 2000, 12–25. 
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1.4.1 Omaelämäkerta 

Omaelämäkertoihin kohdistuva tutkimuskysymykseni on, millaiseksi miesopetta-
ja kuvaa kertomuksessaan ammattinsa ja elämänsä tekstin kirjoittamisajankohtana. 
Lisäksi haluan tietää omaelämäkertoihin valikoituneesta asiasisällöstä. Hyvärinen 
on pohtinut erilaisia mieselämäkerran lukutapoja ja yksi hänen mainitsemistansa 
positioista viittaa edellisen kaltaiseen tarkastelutapaan 273 . Omaelämäkerroissa 
olen luokitellut kertomustekstien tapahtuma-aineksen kertomaan miesopettajasta 
virallisessa tilassa työssään ja epävirallisessa tilassa työnsä ulkopuolella274.  

1.4.2 Aineiston lukeminen, valikointi ja järjestäminen 

Omaelämäkerta-aineistoon perehdyin Helsingissä Suomalaisen Kirjallisuuden 
Seurassa ja Toimihenkilöarkistossa kesällä 2003. Valmistautuessani lukemaan 
arkistojen (SKS-KRA ja THA) omaelämäkertoja perustin erilliset tietokannat 
omaelämäkertakeruuaineistoille. Luin arkistojen henkilökunnan ennalta keräämät 
miesopettajakertomukset kattavasti. Kertomusten lukemisen pohjalta laadin tiivis-
telmämuotoiset esitykset tietokannaksi, josta valitsin kolme kertomusta lähilukua 
varten. Tallentamissani275 tietokannoissa on luettavissa tiivistelmänä 41 omaelä-
mäkertaa. Tiivistelmiin merkitsin kirjoittajien kertomusten keskeiset käänteet ja 
sivunumeroinnit, mikäli ne oli merkitty näkyviin. Kirjoittajien syntymäkotikunnat 
ja -vuodet on myös tallennettu tietokantoihin. Perusteena lähilukuvalinnalle olivat 
kertomusten neutraali sisältö276 sekä eheä rakenne ja sisältö277. Tarkastelemastani 
aineistosta on tehty kirjallisia kokoomateoksia ja ainakin yhden miesopettajan 
kirjallisuuteen valikoitunut kertomus oli ehdotonta ääripäätä kertomusten joukos-
ta278. Itse en halunnut tarkastella äärikertomuksia, vaan kriittisesti valitsin tarkan 

                                                        
273 Hyvärinen 1994, 37. 
274 Vrt. Lahelman ja Gordonin koulun kerrostumat. Lahelma & Gordon 2003, 10; myös Tuomaalan 
kaksi erillistä lapsuuden kertomusta. Tuomaala 2004, 34. 
275 Ks. liite 5, lomakemuotoinen kuvaesimerkki taltioinnista. Ohjelma Microsoft Access.  
276 Neutraali sisältö merkitsi, että sisältöä ei ole rakennettu ”ääriaineksista”. En lähtenyt tulkitsemaan 
esimerkiksi psyykkisesti sairaan henkilön ”omaelämä sairaskuvauksena -tarinaa”. Vrt. esim. ”tavalli-
nen tarina”, Autio 2006, 20–21, 70. 
277 Eheällä rakenteella tässä yhteydessä tarkoitan juonellista kerrontaa. Omaelämäkertojen joukossa 
oli esimerkiksi runokoonteja, lehtileikkeistä koottuja ”portfolioita” ja vastaavia, joita en lähtenyt 
tulkitsemaan. Lisäksi monet omaelämäkerrat oli koottu useista eri aikoina syntyneistä teksteistä ja 
muusta lähdeaineistosta. 
278 Esim. Siimes 1994; Piela 1993; Piela 1996; Roos J.P. & Peltonen 1994. 
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harkinnan ja eri kertomuksista laadittujen tietokantakoontien lukemisen jälkeen 
kolme edustajaa kertomaan. Elokuvalähteiden mukanaolo osaltaan rajoitti kerto-
muksien lukumäärää. Raportti olisi laajentunut sivumäärältään liian laajaksi. 

Kolmen kertojan tekstit sijoitin kolmeen eri aikajaksoon. Perusteena olivat 
syntymäajat. Halusin, että henkilöiden opettajakoulutuksessa ja työurassa olisi 
kertomuksellista tietoa ajallisiin tarkastelujaksoihin. Tutkimukseni ensimmäinen 
kertoja Jalmari kävi seminaaria sodan aikana Sortavalassa ja tällä perusteella hän 
oli perusteltu kertoja kuvaamaan maalaiskansakoulun ajan opettajankoulutusta ja 
osin työuraakin.  

Analyysissä käytin myös tietokannoista saatua täydentävää tietoa. Ennalta 
olin kirjannut ylös aineiston merkinnät ”saunasyntymästä”, kouluista, peruskou-
luajasta ja vastaavista. Kykenin tietokantahakujen ja lukemisen avulla etsimään 
merkintöjä tallennuksistani. 

Toimihenkilöarkiston aineisto oli aineiston lukemisajankohtana numeroima-
tonta. Tässä arkistossa luin 20 miesopettajakertojan aineiston, josta tutkimuksen 
sisälle valikoitui 13 kertojaa. Seitsemän kertojaa karsiutui, koska he edustivat 
tutkimuksen ulkopuolisten alojen opettajia tai kertomus oli epäyhtenäinen muu-
hun aineistoon verrattuna279. Annoin jokaiselle kertojalle oman tunnusnumeron280. 
Luku on tallennetun tietokantani järjestysnumero. Suomalaisen Kirjallisuuden 
Seuran arkisto oli sen sijaan selkeästi numeroitu ja käytän heidän ohjeistamaa 
numerointiaan alaviitteissä281.  

                                                        
279 Esimerkiksi aineistossa saattoi olla sekalainen kirjekokoelma, lehtileikkeitä, puhe tai muuta vas-
taavaa niputettuna ”omaelämäkerraksi”. 
280 Noudatin pääosin samaa periaatetta kuin vastaavassa koulukotinuorten aineistossa. Kujala, J. & 
Autio, M. 2005, 105. 
281 Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkistointinumerointi tulee muuttumaan vuoden 2007 aikana. 
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Taulukko 5. Omaelämäkerta-aineisto. 

Arkisto Keruu Numerointi 

Toimihenkilöarkisto esim. 1998 

opettajaelämäkerrat 

tunnus esim. THA, 2/13, 1998. 

(2/13= numerointi tietokannassa) 

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 

Kansanrunousarkisto SKS-KRA 

esim. keruuvuodet ja keruut 

PE Perinne elämässäni  

-kilpakirjoitus 1985 

TJS Toimihenkilöt Elämänkaari. 

Toimihenkilöiden 

elämäkertakirjoituskilpailu 1987 

Mieselämäkerrat 

Mieselämäkerrat -kilpakirjoitus 

1993 

TSKS KRA. Mieselämäkerrat 23484–

23710. 1993. T 

(23484–23710=arkiston numerointi) 

Omaelämäkertojen säilytysarkistoilla on erilaisia käytäntöjä sekä numeroinnin 
että tunnistetietojen julkaisemisen suhteen. Lisäksi kirjoittajilla oli omia rajoituk-
sia materiaalin käytölle, vaikka keruusta kertovissa monisteissa oli selkeästi il-
moitettu aineiston myöhempi tutkimuksellinen käyttö282. Keskustelin arkistojen 
henkilökunnan kanssa aineistojen käytöstä ja he poistivat määrättyjä tunnistetieto-
ja omaelämäkertojen kopiointivaiheessa. Tutkimuseettisyydestä on tässä yhtey-
dessä todettava lisäksi, että omaelämäkertojen suorien lainausten tunnistetiedot on 
muutettu yksityisyyden suojan huomioimiseksi. Suomalainen henkilötietolaki ja 
yksityisyyden suoja ovat tiukkoja, enkä halua tutkimuksessani rikkoa tie-
tosuojaa283.  

Tarkastelemani kokonaisaineisto on nähtävissä luettelomuodossa liitteissä. 
Kertojien lukumäärä vaihtelee merkittävästi eri ikäryhmissä. Tämä ei kuitenkaan 
ole merkittävää aineiston tarkastelutavan ja laadullisen tutkimuksen perusperiaat-
teen vuoksi284. 

Omaelämäkerta-aineiston miesopettajien syntymävuodet:  

1. 1907–1920 , kirjoittajan syntymäaika 1917, yhteensä tarkastelussa 5 omaelä-
mäkertaa 

                                                        
282 Valtonen puhuu aineistojensa kirjoittajien luottaneen lukijoihinsa. Tarkastelemassani aineistossa 
esiintyy rajauksia ja salaamisvaateita. Tämä kertoo kirjoittajien ristiriitaisista kirjoittamislähtökohdista 
ja asettaa omaelämäkertatutkimukselle määrätyn tulkinnallisen vaatimuksen ja tulkintarajauksen. Vrt. 
Valtonen 2004, 133. 
283 Ks. esim. Henkilötietolaki 22.4.1999/523, Valtion elektroninen säädöstietopankki.  
284 Vrt. Eskola & Suoranta 1998, 60–63; Latvala 2005, 16. 
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2. 1921–1939, kirjoittajan syntymäaika 1933, yhteensä tarkastelussa 24 oma-
elämäkertaa 

3. 1940–1960, kirjoittajan syntymäaika 1952, yhteensä tarkastelussa 12 oma-
elämäkertaa 

1.4.3 Menetelmä ja analyysi vaiheittain 

Edellä totesin, että jaottelin kertomustekstisisällöt kuvaamaan virallista miesopet-
tajuutta ja epävirallista työn ulkopuolista miesopettajuutta. Narratiivisen analyy-
sin periaatteen mukaan etsin kokonaisesta omaelämäkerrasta puhetapoja, jotka 
ilmaisisivat kerronnan sopivan kertomaan miesopettajan elämästä työssä ja sen 
ulkopuolella. Tarkastelusuunta oli ajassa etenevä. Miesopettajan elämän ja ker-
ronnan fokusoinnista etsin viitteitä paljastamaan kerrontahetken näkemyksiä 
miesopettajan elämästä edellä mainituissa tiloissa. Viralliseen opettajuuteen luen 
kuuluvaksi laeissa ja asetuksissa, virallisissa asiakirjoissa määritellyn työn, sään-
nöt ja virallisen työyhteisön285. Epäviralliseen luin kuuluvaksi työn ulkopuolisen 
elämän, sosiaalisen vuorovaikutuksen, aatteet, uskonnon ja yleisen miehenä ole-
misen mallin ja eetoksen. Virallinen ja epävirallinen muodostavat päällekkäisyyk-
siä ja kerrostumia, eivätkä ne kaikessa ole selkeästi erotettavissa toisistaan. Tar-
kastelin kerronnassa ja juonessa esiin nostettuja käänteitä, merkitseviä tapahtumia. 
Luin niistä kertojan identiteetin sijoittamista miehenä olemiseen ja opettajana 
olemiseen. Mikäli muussa aineistotaltioinnissa oli viitteitä samankaltaisesta ker-
ronnasta, pohdin mahdollisia yhtenevyyttä muun muassa aikakaudellisessa merki-
tyksessä. 

Omaelämäkerta sisältää usein pitkän aikajakson kuvauksen. Tässä ajassa ta-
pahtuu identiteetin muuttumista, joka ei välttämättä näy kiinteässä ajallisesta 
pisteessä tapahtuneesta kerronnasta. Lukemisessa ja kirjoittamisessa on aina ky-
symys olemisesta ja itse kunkin subjektiviteetista ja identiteetistä286. Hall määrit-
tää käsitteitä, että vakaan ja yhtenäisen subjektin sijaan on tulossa pirstoutunut, 
monista identiteeteistä koostuva subjekti. Se ottaa eri identiteettejä eri aikoina ja 
identifioi itseään ja ympäristöään vaihtelevin määrittein.287 Käsitykseni mukaan 

                                                        
285 Lahelma & Gordon 2003, 10. 
286 Lehtonen 2000, 221. 
287 Hall 1999, 22–23. 
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identiteetti on keksittyä ja muodostunut pisteessä, missä subjektiviteettia koskevat 
tarinat tapaavat historian ja kulttuurin kertomukset288.  

Miehenä olemisen määrittelyssä on ollut keskeistä: 

1. Minä miehenä (opettajuudessa) virallisessa ja epävirallisessa tilassa 
2. Minä suhteessa sukupuoleni edustajiin 

Opettajana olemisessa tarkastelen kertojien itsensä määrittelyä: 

1. Opettajana olemiseen virallisessa ja epävirallisessa tilassa 
2. Sukupuolelliseen paikkamäärittelyyn ammatissa 

Tulos 

Tulkitsen kolmea eri aikakautta edustavien opettajien kertomusta ajankuvausten 
kontekstia vasten. Koska omaelämäkerrat ovat syntyneet 1980–1990-luvuilla, 
painotan kertomusten näkökulmaa, jossa katsotaan aikaa taaksepäin syntyajan-
kohdan tilanteen mukaan. Huomioin myös kertomuksien tulkinnassa varhemmas-
sa suomalaisessa omaelämäkertatutkimuksessa havaittuja tyyppipiirteitä ja mie-
hen kerronnan yleispiirteitä. Koska kertojat edustavat kolmea ajallista jaksoa, 
analyysin tulokset käsittelen näiden jaksojen sisällä. Katson, kuinka kolmen eri 
aikakauden opettajaihanne on vaikuttanut miesopettajakertojiin koulun virallises-
sa tilassa ja elämän epävirallisessa tilassa. 

1.4.4 Elokuva 

Elokuvien analyysin taustalla on ajatus kontekstuaalisesta historiankirjoituksesta. 
Toisin sanoen kulttuurituote tulee ymmärtää osana laajaa kulttuurista kontekstia289. 
Elokuva voidaan ajatella kulttuurituotteeksi, jolla on ollut maassamme vaihtelevat 
muodot eri vuosikymmeninä. Muodot ovat olleet riippuvaisia kulloisestakin yh-
teiskunnallisesta tilanteesta ja taustasta. Myös miesopettajaan ja näytettyyn ku-
vaan kulttuurisella kontekstilla on ollut vaikutuksensa. Luonnollisesti tämä toimii 
myös päinvastoin. Miesopettaja on vaikuttanut kuvan muovautumiseen. 

Olen jakanut elokuvat kolmeen ajalliseen jaksoon tuotantoajankohdan mu-
kaan. Ajallista erittelyä olen esitellyt luvussa 1.2. Jakoperusteina olen käyttänyt 

                                                        
288 Hall 1999, 11. 
289 Hakosalo 1994, 32. 
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ensi sijassa kansallisia kouluun liitettyjä tavoitteita, joiden kautta muun muassa 
nuoren kansankunnan opettajuus sai leimansa. Sodan jälkeinen aika ja peruskou-
luaika sisältävät samalla tapaa opettajuudelle erilaisia tavoitteita, joiden kautta 
tarkastelen aikakaudelle tyypillisen ”opettajapuheen” siirtymistä valkokankaalle. 

1. Työtä isänmaan hyväksi ja kasvatusta tuonpuoleista varten, elokuvat vuosina 
1938–1942 

2. Kasvatusta yhteiskuntaan ja kohti koulu-uudistusta, elokuvat vuosina 1945–
1962 

3. Yksilöllisyyttä työssä ja vapaa-aikana, elokuvat vuosina 1975–2001 

1.4.5 Elokuva-aineiston valikointi, katsominen ja järjesteleminen 

Tutkimuksen miesopettajaelokuvia lähdin etsimään elokuvaharrastajien kautta. 
Markku Soikkeli avusti aineiston haussa esittämällä kyselyn elokuvaharrastajien 
sähköpostilistalla. Elokuvaan liittyvät sähköpostilistat toivat tietoa ja tärkeänä 
peruslähteenä toimi luonnollisesti Uusitalon ja toimituskunnan kokoama Suomen 
kansallisfilmografia. Miesopettajaa esittäviä elokuvia suomalaisesta tuotannosta 
löytyy 1936-luvun lopulta alkaen290. Tuotantojaksona 1907–1935 miesopettaja-
kuvauksia ei ole291. Ouluun elokuvatutkimuksen lehtoriksi saapunut Kimmo Lai-
ne suositti lisäämään elokuva-aineistooni kaksi keskeistä miesopettajaelokuvaa. 
Tällä tavoin aineistoni muodostui käsittämään 13 keskeistä elokuvaa vuosilta 
1938–2001292.  

Elokuva on muun muassa tekijänoikeudellisista syistä johtuen vaikea tutki-
musmateriaali. Tekijänoikeudet ovat usein monen erillisen osapuolen hallinnassa, 
joiden tavoittaminen voi olla äärimmäisen vaikeaa. Tämä kävi ilmi muun muassa 
elokuviin liittyvien yksittäisten valokuvien käytön yhteydessä. Tallentaminen ja 
aineiston julkinen käsittely on usein vaikeaa, jopa mahdotonta, mikäli ei halua 
rikkoa tekijänoikeuksia.293 Elokuvatallenteiden hankinta on samoin vaikeaa. Tällä 

                                                        
290 Lehtori Vahl elokuvassa Tee työ ja opi pelaamaan 1936. Uusitalo et al. 1995, 66–67. 
291 Naiskansakoulunopettaja Alina on elokuvatekstissä mukana tuberkuloosin ympärille rakentuvassa 
elokuvassa Ne 45 000 vuodelta 1933. Uusitalo 1996, 551–557. 
292 Tutkimuksessa käsittelemättömistä elokuvan miesopettajakuvauksista mainittakoon osa Suomisen 
perheen elokuvasarjasta; Pastori Jussilainen; Kuriton sukupolvi; Täällä Pohjantähden alla, Akseli ja 
Elina; Näkymätön Elina; Kahlekuningas. 
293 Valokuvan käyttöön yksi elokuvaohjaaja edellytti positiivisen kuvan luomista elokuvastaan sana-
muodolla: ”Saat luvan julkaista kuvan mikäli asiayhteys johon kuva tulee ei ole millään lailla negatii-
vinen.” Tutkijana on vaikea mukautua antamaan toivottua tai ulkopuolelta säädeltyä lopputulosta. 
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hetkellä käytetyin julkisessa levityksessä oleva tallennusmuoto on DVD. Vanhoja 
elokuvia ei kuitenkaan ole vielä siirretty kyseiseen tallennusmuotoon kuin poik-
keustapauksessa. Valtaosa tallenteista on videotallenteina. Suomen elokuva-
arkisto ja eri kautta hankitut TV-tallenteet ovat tämän tutkimuksen osalta mahdol-
listaneet elokuvien luennan. Yksi videotallenne on kuitenkin täytynyt hankkia 
aina Tukholmasta saakka. 

Elokuva-aineiston katsominen tapahtui useassa eri vaiheessa lähteistön täy-
dentyessä uusilla elokuvilla. Sijoitin elokuvat tarkastelujaksojen sisälle. Tutki-
musteknisesti olisi mahdollista käsitellä elokuvia niiden esittämän tapahtuma-ajan 
ja kuvauksen perusteella. Käytäntö ei ole yleinen elokuvatutkimuksessa, vaan 
elokuvaa tarkastellaan yleisesti valmistumisajankohdan mukaisessa kontekstis-
sa294. Katsoin elokuvat läpi useita kertoja ja yksittäiset teemat (Isänmaan ja si-
veyden etuvartiossa, Keski- vai yläluokkaisena?...) nousivat elokuvan jättämistä 
vaikutteista. Valitsin keskeiset litteroitavat kohtaukset analyysin kohteiksi. Koska 
miesopettaja on sivuosassa valtaosassa elokuvista, valintaperusteena oli pääsään-
töisesti miesopettajan roolisuoritus ja osallistuminen sanalliseen vuoropuheluun 
elokuvan määrätyssä osassa.  

Vaikka tarkastelen elokuvista niiden erillisiä miesopettajia esittäviä jaksoja, 
tarkastelen elokuvia myös kokonaisteoksina, jotten tutkijana erehdy näkemään 
elokuvaa ”historiallisena totuutena” tai miesopettajaa erillisenä tekijänä irti elo-
kuvan kokonaisilmeestä. Miesopettajien ollessa useimmiten sivuosassa, osan arvo 
suhteessa kokonaisteokseen on myös todettava tulkinnassa. Elokuvan tulkinnoissa 
olen käyttänyt pääosin historiallista tarkastelua tutkimustehtävän asettamissa 
rajoissa. Tulkintojen vahva sidos yhteiskunnallisuuteen pohjaa opettajan tehtävän 
vahvaan yhteiskuntakeskeisyyteen ja aiempaan tutkimukseen. Yhteiskunnan mer-
kitys on korostunut monissa aiemmissa kasvatushistoriallisissa tutkimuksissa.295 

Menetelmällisesti tarkastelen aineistoa seuraavasti: 

1. elokuvaa kokonaisteoksena 
2. elokuvasta nousevia yksittäisiä kuvallisia296, äänellisiä ja sanallisia kohtauk-

sia 
3. elokuvasta sanatarkasti litteroituja miesopettajaan liittyviä tekstejä 

                                                        
294 Laine 21.9.2005; vrt. myös Salmi 1993, 37. 
295 Esim. Simola 1995; Rinne 1984; Takala 1983. 
296 Leikkausta en tarkastele erillisenä, vaan tässä yhteydessä sisällytän sen kuvalliseen ilmaisuun. 
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1.4.6 Analyysi  

Vastatakseni elokuvalle asettamaani tutkimuskysymykseen olen päätynyt ana-
lyysitavassani seuraavanlaiseen malliin. Elokuvan tuotantoehtoja ja saatavilla 
olevaa tietoa elokuvien syntytaustoista on huomioitu eri elokuvien esittelyjaksois-
sa. Esittelen lyhyesti jokaisen elokuvan keskeiset elementit ennen varsinaista 
tarkastelujaksoa. Olen sisällyttänyt lyhyisiin esittelyihin lyhyen tiivistelmän juo-
nen keskeisistä sisällöistä, elokuvassa esitetyn miesopettajan elokuvallisen nimen 
sekä näyttelijänimen. Lisäksi tiivistelmässä on käsikirjoituksesta ja ohjaajasta 
lyhyt kuvaus. Todellisuuden tuntuiset kuvaukset, ihmiset ja tapahtumat voivatkin 
olla elokuvan esittämässä kuvassa mielivaltaisia, ja analysoinnissa on eriteltävä, 
mitä kuvassa näkyy ja mitä siinä näytetään.297  

Kuvateksti on oma kielimaailmansa, joka nojaa määrättyyn visuaaliseen kie-
leen. Tällä on omat avaruudelliset, väreihin ja hahmoihin liittyvät säännöt.298 
Lisäksi elokuvaan ovat luettavissa taustaäänet ja musiikki, joilla on omat kertovat 
määritteensä299. Tutkimukseni ei keskity niinkään elokuvien teknisiin toteutuksiin, 
vaan kuvatekstin välittämiin merkityksiin huomioiden kuitenkin elokuvan raken-
tumiseen liittyvien seikkojen kokonaisvaikutuksen ja -lopputuloksen. En suuresti 
puutu kuvakulmiin, leikkaukseen tai muuhun tekniseen toteutukseen, koska elo-
kuvien lukumäärä jo itsessään rajoittaa analyysiin sisällytettävien tarkastelukul-
mien määrää.  

Tekstissä olen hieman valottanut valkokankaalla näkyvän kuvan oheistapah-
tumia elokuvan kohtauksen ymmärtämisen helpottamiseksi. Ulkoisen lähdekritii-
kin tehtävänä on perinteisesti ollut selvittää lähteen syntyajankohta ja transtekstu-
aalisen kentän kartoitus, esimerkkeinä lähteen tarkastelu suhteessa muihin eloku-
viin ja niiden lajityyppeihin300. Tutkimuksen elokuvissa edellinen on hyvin mo-
nimerkityksinen ja eri elokuvien kohdalla eritasoinen. Analyysin taustalla on 
huomioitu käsikirjoitusajankohdat ja kirjoittajat, vaikka tarkastelu tapahtuukin 
itse elokuvan syntyajankohtaa vasten. Analyysi tapahtuu katsonnan perusteella 
tapahtuvan teeman alla historiallista kontekstia vasten.  

                                                        
297 Nieminen & Vuorio-Lehti, 2003, 23. 
298 Lehtonen 2000, 88. 
299 Brown 2005. 
300 Nieminen & Vuorio-Lehti, 2003, 23. 
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Luennan pohjalta on noussut esille erilaisia teemajaksoja. Teemat nousevat 
elokuvien sisältämistä miesopettajakuvauksista sekä ajallisista vaikuttimista301. 
Jokaisesta tarkasteltavasta elokuvasta käytetyt vuoropuhelut on litteroitu sanatar-
kasti. Muun tulkinnan ohella analyysi on tapahtunut lehdistön, aiemman tutki-
muksen ja muun tausta-aineiston kautta.  

Lehdistökritiikki on merkittävällä sijalla aineiston analysoinnissa 302 . Sen 
kautta on saatavissa paljon merkityksiä, jotka avaavat elokuvatekstejä. Kritiikki 
kertoo myös yhteiskunnasta, sen arvoista ja ideologisten merkitysten välittymises-
tä elokuvayleisölle.303 Konteksti on sikäli historiantutkimuksessa vaikeaselkoinen, 
että se sijaitsee aina menneisyydessä ja on siten sellaisenaan tavoittamattomissa304. 
Pyrkimykseni on kuitenkin lähestyä uskottavasti menneisyyden taustaa, jota pyrin 
tulkitsemaan teosten valmistumisajankohdan mukaisella tarkasteluotteella ja ai-
kakaudelle sijoittuvien lähteiden305 täydentävällä käytöllä. Tavoitteena on saattaa 
konteksti useamman tekstin summaksi ja aikakauden kuvaksi vertaamalla eri 
tekstejä toisiinsa306. Koulua ajatellen oma kokemus opettajana edesauttaa lukua307. 
Kontekstisidonnaisuus rajaa tulkintojen määrää, sillä kontekstistaan irti oleva 
kertomus olisi rajattomien tulkintojen kenttä308. Miesopettajakuvan vaikutukset 
näkyvät lehdistön elokuvakritiikissä, jossa usein toistuvat elokuvakriitikkojen 
odotukset opettajakuvasta ja elokuvan antamat vastineet näille odotuksille. Oppi-
velvollisuuden toteuduttua lehdistö seurasi tarkoin opettajiston asemaa ja palkka-
usta. Lehdistölle opettajat olivat merkittäviä vaikuttajia, sillä he kouluttivat luki-
joita ja tilaajia.309 Tämä tuo lisämerkitystä lehdistöaineistoon, sillä on oletettavaa, 
että lehdistön kytkös kouluun ja opettajiin näkyy myös elokuva-aineistojen arvi-
ointien sanamuodoissa. 

                                                        
301 Vrt. Koivunen 1994, 71, feministinen naiskuva-analyysi. Myös Ollila, 1986, 20–23, naisten rooli-
analyysi. 
302 Lehdistön arvoa kansakoulututkimuksessa on arvioitu siten, että sen kautta päästään tutkimaan 
mielipiteitä, päämääriä ja pyrkimyksiä. Laamanen 2000, 25. Kritiikin ja elokuvajournalismin raja on 
häilyvä ja osin kieliriippuvainen. Kivimäki 2001, 288–289. 
303 Historiantutkijalle kritiikki ja elokuvajournalismi ovat yksi jälki monista elokuvakulttuurin muu-
toksista. Vastaanoton ja reseption tutkimuksessa se on yksi tärkeimmistä ja olennaisimmista kohteista. 
Kuitenkaan se ei vastaa tavallista yleisön katsomiskokemusta. Kivimäki 2001, 283, 287. 
304 Pihlainen 2001, 311. 
305 Lehdistö, aikakaudelle sijoittuvat asiakirjalähteet, muu tausta-aineisto. 
306 Pihlainen 2001, 314. 
307 Vrt. Heinonen 2002, 104. 
308 Hänninen 1999, 32. 
309 Syväoja 2004, 57. 
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Lehdistön merkitys elokuvan katsomisessa on usein painottunut kritiikkiin. 
Kritiikin tehtävä on hyvin monimuotoinen. Tärkeä tehtävä katsovan yleisön kan-
nalta on muun muassa kertoa, mihin suunnata huomionsa310. Kritiikin diskurssin 
kautta voidaan tarkastella aikaan sidotun elokuvakäsityksen rajoja ja paikantaa 
yksittäisessä genressä tai elokuvassa piileviä ideologisia ristiriitoja311. Elokuvien 
lehdistöaineistossa kiinnostavaa edellisen lisäksi ovat viittaukset tuottajiin, ohjaa-
jiin tai käsikirjoittajiin, koska monen elokuvan kohdalla ei ole enää muuta lähde-
aineistoa varsinaisen elokuvan filmimateriaalin lisäksi saatavilla. On huomioitava, 
että tutkijan tulkinnalla on ratkaisevampi osuus käytettäessä lehdistön mielipiteitä 
kuin tulkittaessa melko yksiselitteisiä ja selkeitä virallisia asiakirjoja312. Tutki-
muksessa käytetyt lehtiviitteet rajoittuvat yleensä tiettyihin vuosiin. Lehdistö 
käsittelee elokuvia painotetusti juuri ensiesityksen tai televisioinnin yhteydessä. 
Tämän vuoksi lehdistöaineistossa voi olla korostetusti esillä määrättyjä julkaisu-
vuosia. 

1.4.7 Tulos 

Yhteenvedossa heti elokuvaosuuden jälkeen käsittelen määrättyjä elokuvasta 
nousevia keskeisiä havaintoja. Näitä ovat esimerkiksi elokuvan uskontoon liitty-
vät ilmaisut ja miesopettajan kouluun liittyvät konfliktitilanteet. Elokuvien mies-
opettajat kokoan opettajatyypeiksi tutkimuksen loppuyhteenvedossa, jossa koko-
an myös elokuva-analyysin jälkeisiä havaintoja. Tyypittelyn perusteita olen kat-
sonut aiemman tutkimuksen, opetussuunnitelmien ja opettajakoulutuksien määrit-
tämistä ihanne- tai ei-ihanneopettajatyypeistä, lehdistöaineistosta, mutta ensisijai-
sesti elokuvan esittämästä, tulkitsemastani miesopettajakuvasta313. Tutkimusky-
symyksissä viittasin tyypittelyn rakentumisainekseen. Tätä huomioin erityisesti 
yksittäisten elokuvaopettajien ulkoisen kuvauksen yhteydessä. 

Tutkimustulos on monia merkityksiä sisältävä, koska elokuva on hyvin mo-
niaineksinen tutkimuskohde. Moniaineksisuudesta on kyse esimerkiksi käsikir-
joittajien ja ohjaajien tulkinnoissa. Elokuvan pohjalla oleva näytelmäteksti voi 
                                                        
310 Elokuvahistorian tutkimuksessa yksittäisen elokuvan tai lajityypin yleisövastaanoton tutkimus on 
koettu erittäin haasteelliseksi tai jopa mahdottomaksi tehtäväksi. Sen vuoksi yleisötutkimus on ollut 
vähemmän käytetty tapa tutkia elokuvan elämää valmistumisensa jälkeen. Kivimäki 2001, 283. 
311 Laine 1994b, 17–18. Ks. myös Pantti 1998, 28–29. Eriksson 1956. 
312 Laamanen 2000, 26. 
313 Ks. esim. Kuikka 1993, 104–121; Haavio 1969, 15; Kauppila 2002, 14; Kosonen 1998; Wallin 
1893, 222–235. 



 71 

olla tiiviisti sidottu elokuvaan tai sitten sitä noudatetaan löyhästi. Elokuvan tutki-
muksessa korostuu elokuvan moniäänisyys. Metz täsmentää: ”Elokuvan ilmaisu-
aineksia ovat liikkuvat, valokuvaukselliset kuvat, äänitetty puhe, äänitetty mu-
siikki, luonnon- ja hälyäänet ja ääniefektit sekä erilaiset graafiset merkit ja kirjoi-
tus”.314 Elokuvassa tekstuaalinen prosessi on kuitenkin hyvin häilyvä, koska mo-
niaineksisuus ja –kerroksellisuus antavat mahdollisuuden useille tulkinnoille.315 
Elokuvien miesopettajakuvausten analysoinnin taustaolettamuksena on ajatus, 
jossa elokuvan miesopettajien representaatioilla on jokin aikaan sidottu yhteis-
kunnallinen painotus316, tekijän muisto tai muu aikakontekstiin sidoksissa oleva 
tausta. Tässä valossa tuloksessa on nähtävissä elokuvan moniäänisyydestä etsitty-
jä yhteiskunnallisia merkityksiä. 
 

                                                        
314 Helén siteeraa Metziä. Helén 1990, 60. Ks.myös Ehrnrooth 1990, 277. Kaikille yleisesti hyväksy-
tyt merkitykset ja kognitiiviset struktuurit tulevat ilmi eli representoituvat kulttuurituotteissa kuten 
elokuvat, viihdesarjat, kuvalehdet TV-sarjat ja sarjakuvat. Ne käsitetään kollektiivitajunnan merkitys-
jäsennysten tihentymiksi ja tutkija määritetään näiden tulkitsijaksi. 
315 Helén 1990, 68–71. 
316 Suomalaiset suuret elokuvayhtiöt Suomi-Filmi ja Suomen Filmiteollisuus (SF) olivat selkeästi 
kolmekymmenluvulla ja myöhemminkin jakaantuneet maaseutu- tai kaupunkikuvausten mukaan 
erilaiseen positioon. Laine 1999, 139; Salmi 1999, 173. 
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2 Miesopettaja Suomessa 

Meidänkin aikamme ihanteeksi on tullut tuo muinaisten helleenien ihanne: 
Vain terveessä ruumiissa voi asua raitis, siveellinen ja vapaa henki317. 
 Alkusanat Kansakoulun voimistelu -kirjasta vuodelta 1938 

2.1 Tilintekoa menneestä 

Tarkasteltaessa suomalaisten miesopettajien omaelämäkertoja on hyvä luoda ly-
hyt katsaus yleisiin havaintoihin, joita aiempi tutkimus on sivunnut miesten ker-
ronnassa318. Sukupuolella on merkittävyyttä kielellisessä ilmaisussa319. Miehen ja 
naisen kerronta on todettu erisuuntaiseksi. Molemmat sukupuolet nostavat esiin 
eri asioita ja korostavat eri merkityksiä.320 

Perinteisesti kirjalliset kuvaukset opettajanelämästä ovat olleet kehitys- ja 
selviytymistarinoita321. Suomalaisen mieskerronnan yksi tyyppipiirre on kurjuu-
den toisto ja sen julkituominen322. Miesten kurjuuskertomukset ovat nousseet 
esiin suomalaista miestä käsittelevässä omaelämäkertatutkimuksessa323. Omaelä-
mäkerran vertaaminen rippituoliin ei liene kaukaa etsitty324.  

Roos on todennut: ”Elämäkerran kirjoittaminen vaatii kirjoittajalta tiettyjä 
ominaisuuksia: avoimuutta, tunnustuksellisuutta, itsereflektiota, itsensä tuntemista, 
jossain määrin myös logiikkaa, kokonaisuuden hallintaa, itsekritiikkiä, ja tämän 
lisäksi jonkinlaista kykyä kirjalliseen ilmaisuun tai ainakin edeltävää harjoitte-
lua.”325 Edelliseen viitaten eivät kirjalliset kauneusnäkökohdat ole olleet ensiar-
voisen tärkeitä. Tutkimuksen keskeiset omaelämäkerrat ovat kaikki erilaisia. Tut-
kijana näen sen vahvuutena, koska se viestii tietoa kirjoittajasta: kirjoittaminen ei 
ole ollut ensiarvoista vaan viesti. Tarkastellut omaelämäkerrat poikkeavat toisis-

                                                        
317 Vainio 1938, 3. 
318 Yow 2005, 50. 
319 Lehtonen 2000, 47–48. 
320 Kauppila 2002, 49. Ks. myös Lieblich 1998, 89. 
321 Syväoja 2004, 249. 
322 Vrt. Siimes 1994, 7–10.  
323 Ks. esim. Roos J. P. 1994, 26. Kärsimys- ja uhridiskursseista: Valtonen 2004, 162–202; Antikai-
nen 2003, 454. 
324 Vilkko puhuu tavasta tehdä tiliä itsensä ja muun maailman välillä. Gusdorfin ymmärryksen mu-
kaan kirjoittaminen vapauttaa ja on toden ja valheen yläpuolella. Vilkko 1997, 76; Gusdorf 1980, 38–
47. 
325 Roos J. P. 1994, 12. 
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taan usein sekä sisällön että rakenteen puolesta. Sisällöllisesti kertomukset kui-
tenkin noudattavat kaavaa: lapsuus, nuoruus, keski-ikä ja edelleen myöhemmät 
vaiheet riippuen kertojan kertomishetken iästä. Kertomuksista osa on kansanpe-
rinteen tallentamistarkoituksessa tehtyjä muisteluksia, osa tilitystä ja takaisinmak-
sua menneestä. Elämänvaiheet eivät välttämättä etene kronologisesti, vaan osalla 
kertojista ikään kuin hetken synnyttäminä ajatuksina. Ne kuitenkin sisältävät 
sisäisen velvoitteen kertoa kaikki elämänvaiheet, jotka omaelämäkerran perintei-
sesti odotetaan käsittävän. Arkipäiväisten ja rutiininomaisten asioiden on todettu 
olevan vähemmän edustettuna omaelämäkertomuksissa326. Niinpä teksteissä ko-
rostuvat asiat eivät muodosta ”eletyn elämän keskiarvoa”, vaan ne suuntautuvat 
esiin nostettua elämän kuvaa kohti. 

Narratiivisuus eli kerronnallisuus käsitetään inhimillisen maailman mieltämi-
sen tapana. Käsitteeseen liittyvät peräkkäisyys- ja syysuhdeperiaate: irrallisista 
hetkistä ja kokemuksista syntyy yleensä syystä seuraukseen ajassa etenevä jatku-
mo. Hietala lainaa Roland Barthesin ajatusta: ”Kertomus välittyy puhutun tai 
kirjoitetun kielen, liikkumattomien tai liikkuvien kuvien, eleiden tai kaikkien 
näiden sekoituksen välityksellä; kertomus on läsnä myytissä, legendassa, tarussa, 
sadussa, novellissa, epiikassa, historiankirjoituksessa, tragediassa, draamassa, 
komediassa, elokuvassa, sarjakuvassa, uutisessa, keskustelussa. Kertomus ei piit-
taa vähääkään jaottelusta hyvään ja huonoon kirjallisuuteen, vaan se on kansain-
välinen, ylihistoriallinen ja ylikulttuurinen: se vain on kuten elämä itse.”327 Kun 
historiantutkimus kiinnittää huomiota inhimillisesti koskettaviin asioihin, herättää 
se myötätuntoa heikompiosaisia ja vaikeissa oloissa eläneitä kohtaan. Tällä tapaa 
ei edistetä ainoastaan tiedettä vaan myös rakennetaan edistyneempää maailmaa.328 

Rupp on lausunut, että tunneneutraalia muistoa ei ole olemassakaan.329 Tut-
kimuksen miesopettajien muistoihin liittyen emme tiedä tunnetilaa, jossa kerto-
mukset ovat syntyneet. Onko kertoja nähnyt tilaisuuden tuoda viestinsä julki näh-
dessään ilmoituksen omaelämäkertakeruusta? Voisiko kerronnassa olla ”takaisin 
maksua”? Voiko toisaalta kirjoitettu teksti toimia erityisenä rippituolina, jossa saa 
sanoa sanat, jotka ovat jääneet sanomatta? Kerrotun elämän kautta on mahdolli-
suus yhdistellä ja juonellistaa elämä yhdenmukaiseksi ja hyväksyttäväksi ”teok-
seksi”. Löyttyniemi puhuu kerrotun elämän kohdalla elämän merkityksen löyty-

                                                        
326 Komulainen 1998, 72. 
327 Hietala 1996, 81–83. 
328 Sihvola 2005, 223. 
329 Kujala 2003, 59. 
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misen paikasta330. Ontologisena olettamuksena suhteessa teksteihin ajattelen nii-
den edustavan kertojille kanavaa, jolla välittää henkilökohtaisaatteellisia ja elä-
mänkatsomuksellisia viestejä. Tekijä kertoo tulkitsijalleen kiertelemättä, mutta 
samalla valikoiden kertomaansa. Miesten kokemukset esimerkiksi poliittisissa ja 
uskontoon liittyvissä kokemuksissa tulevat julki tavalla, johon ei muussa ympä-
ristössä kenties olisi yhtä avointa mahdollisuutta. Molempien asioiden käsittelys-
sä syntyy voimakkaita aatteellisia ja uskonnollisia reaktioita, mutta niiden käsitte-
lyä ei helposti tuoda mukaan julkiseen keskusteluun. Hyvärinen viittaa esteettis-
ten olettamusten liittyvän ajatukseen kirjallisista keinoista, jossa ne ovat este vä-
littömän ja mutkattoman kommunikaation tiellä.331 Yksi selvästi erottuva kirjoit-
tajaryhmä ovat uskonnollista lähetyspaloa kantavat kirjoittajat, jotka tekstillään 
pyrkivät vaikuttamaan lukijaan. Miesopettajakertojissakin tällaisia kirjoittajia oli 
tunnistettavissa332. 

Malliopettajuuden vaatimukseen sidottuna miesopettaja on asemassa, jossa 
on rajoitettu mahdollisuus puhua. Omaelämäkerta suo kuitenkin mahdollisuuden 
tulla ulos ennalta kirjoitetusta, vain harvoin yllätyksellisestä matkakertomuksesta, 
jossa hän opettajana on osallistujana. Omaelämäkerta on syrjähyppy ulos odotuk-
sista. Kertomuksen jättäminen tutkimustarkoitukseen tai keruukilpailuun on mah-
dollisuus ”antaa takaisin”. Tosin Latvala on havainnut miesten kerrontapositiosta 
sen, että miehillä on useimmiten julkinen, etäistävä tarinankertojan ja perustieto-
jen antajan tyyli333. Omassa aineistossani on kuitenkin luettavissa selkeästi kars-
kia mieskerrontaa lähtien vanhimmista 1900-luvun alkupuolen kertojista. Tässä 
suhteessa ainakin yksittäisiä asioita miehet muistelevat muusta kuin perustiedon 
antajan asemasta.  

Opettajien on todettu olevan innokkaita kertojia. Vuonna 1985 Roos toteaa 
hyödyntämiensä keruiden yhteydessä tämän ryhmän olevan ”yliedustettuna”334. 
Tulkitsisin opettajien kerronnan laajuudesta sen olevan suuri osa kirjoitustaitoa ja 
harrastuneisuutta, mutta se on myös kanava astua ulos malliopettajuuden ihanne-
opettajasta. Tähän viittaa monen kertojan kriittinen tulkinta opettajuuden epäkoh-
dista. 

                                                        
330 Löyttyniemi 2004, 231. 
331 Hyvärinen 1998, 314. 
332 Ks. esim. SKS KRA. Mieselämäkerrat 20920–21215. 1993. 
333 Latvala 2005, 65. 
334 Roos J. P. 1985, 37. 
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Lejeune on todennut menestyneiden ja onnistuneiden ihmisten tuottaneen pe-
rinteisesti omaelämäkertoja. Hän kuitenkin viittaa toteamuksessaan pitkälti oma-
elämäkertojan historiaan, jossa suruvoittoisuus on ilmeinen ilmiö omaelämäkerto-
jan kansanomaistumisesta335. Naissukupuoli eroaa miehestä muun muassa elämän 
keskeisten alueiden osalta. Toiminta, sitoutuminen ja mahdollisuuksien kenttä 
edellyttävät naiseen sellaista lähestymistapaa ja tulkintaa, jossa omaelämäkertaa 
kuvataan kokonaisuutena. Lisäksi koulutuksen ja työn analyysiin on sisällytettävä 
perhe 336 . Suomalaisesta naiskerronnasta löytyy myös raskaita kokemuksia, ja 
aineistojen vaikuttavuus lukijaan on huomionarvoista 337 . Samoja tuntemuksia 
koin itse lukemieni miesaineistojen parissa. 

Kurjuustutkimus on ammentanut voimaansa voittopuolisesti kysymyksestä, 
miksi miehen on paha olla. Usein kurjuustutkimukseen ovat liitettävissä negatiivi-
set maskuliinisuuden piirteet, jotka ajavat miehiä itsetuhoon ja väkivaltaan.338 
Positiiviset maskuliinisuuden piirteet sen sijaan ovat kadoksissa tai tutkijat ovat 
niitä haluttomia etsimään. Suruvoittoisesta mieskertomuksesta ei voi yksinomaan 
syyttää suomalaista mieskuvausta. Elisabeth Badinter kuvaa eurooppalaista ja 
amerikkalaista mieskerrontaa suruvoittoiseksi. Tutkimuksessaan hän toteaa, että 
miesten kirjoittamissa romaaneissa kahdessa kolmesta on yksi tai useampi kohta-
us, jossa sankari kyynelehtii. Miehisyyden ongelmat ovat Badinterin mukaan 
ilmeisiä, koska vuosituhantiset miesten puolustuskeinot murenevat. Mies kokee 
vihaa, tuskaa, naisen pelkoa, voimattomuutta, tunnetta oman paikkansa menettä-
misestä ja itseinhoa.339

 

Suomalainen omaelämäkertoja kirjoittava mies on useissa tulkinnoissa hyvin 
mollisävytteinen340. Monet tutkijat ovat tulkinneet kurjuutta ja useat todenneet 
kirjoituksista esille nousevan miehen tuskan. Tutustuessani ensi kertaa eri koon-
tien yli kuuteenkymmeneen miehen kirjoittamaan omaelämäkertaan, oli itselläni 
hyvin matala mieliala tekstien sävyn pohjalta341. Lehtonen esittää varmana väit-

                                                        
335 Lejeune 1989, 198–201. 
336 Antikainen 2003, 452; Heikkinen 1993, 217. 
337 Heikkinen 1993, 216. 
338 Kekki 1993, 156. 
339 Badinter & Lehto 1993, 59–60. 
340 Roos J.P. 1994, 23. 
341 Vrt. Siimes 1994, 10. Kuvaavaa kerrontojen matalavireisyydestä on toimihenkilöarkiston mies-
opettaja-aineistoon tutustuneen Eva Palinin luonnehdinta nimekkeellä: ”MYRSKYÄ KOKO ELÄMÄ 
Syntymästä tähän päivään”-omaelämäkerran kohdalla: ”Todella synkkä juttu!” SKS KRA. TJS Toi-
mihenkilöt Elämänkaari 217.1987. Sama tarina löytyy myös Eläköön mies-kokoelmasta, sekä koko-
elmasta tehdyssä kirjassa. SKS KRA. Mieselämäkerrat 8973–9275. 1993; Siimes 1994, 55–85. 
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teenään, että lukeminen on ruumiillista ja affektiivista toimintaa ja ruumis on 
läsnä uusien merkitysten synnyssä342. Osa omaelämäkerroista oli kerrottu pyörä-
tuolista, osa sairaseläkeläisen näkökulmasta käsin343. Nämä selittävät kirjoittami-
sen lähtökohtia ja näköaloja osalla kirjoittajista. Tulkinnoissa olen kuitenkin pyr-
kinyt suuntaamaan huomion muuhun kuin voimakkaaseen elämän negatiivisten 
tekijöiden tulkintaan.  

Miesten kurjuustarinointiin ovat kiinnittäneet huomiota muutkin tutkijat. 
Esimerkiksi Roos toteaa suomalaisesta elämäkertakirjoittamisesta: ”Koemme 
synkän version normaalimpana kuin valoisammat versiot, joissa aina on jotain 
epäsuomalaista344.” Merja Korhosen mukaan haastattelemalla saatu tarina ei ole 
niin ongelmakeskeinen kuin kirjallinen vastaava 345 . Onko kurjuustarinoiden 
avoimuuteen syynä ilmaisun vaivattomuus? Haastattelijaa ei tarvitse kohdata 
kasvotusten ja avautua kipeistä tai ikävistä asioista. Teologisen instituutin johtaja-
na toimineen Eero Junkkaalan ajatukset tukevat edellistä. Hän ilmaisee miesten 
puhumattomuuden syyksi suomalaisen miehen hiljaisen pellolle ja metsään läh-
dön, jolla on vuosisatainen jatkumo. Sodan käynyt karjansa ja sarkansa hoitanut 
mies ei helpolla puhu346.  

Lindqvist puhuu suomalaisen miehen melankoliasta, raskasmielisestä syylli-
syyden kokemisesta. Taustakuvaksi edelliselle Lindqvist mainitsee lapsuuden 
maisemat, jossa vihainen ja vaikeneva isä tai päänsärkyinen äiti ovat muuttaneet 
asumaan ison miehen sisälle pitäen siellä loputtomia hautajaisia.347 Naisten onkin 
todettu tuovan paremmin esille tunteitaan. Niinpä tunteiden esittämisen odotukset 
omaelämäkerrassa ovat voimakkaammat naiskirjoittajien suhteen348. Syyllisyys 
korostuu myös Hoikkalan toteamuksesta, että suomalainen kasvatusilmapiiri on 
syyllisyyksiä virittävä.349

 

                                                        
342 Lehtonen 2000, 222. 
343 Esim. THA 1998; SKS KRA. TJS Toimihenkilöt Elämänkaari 166.1987; SKS KRA. TJS Toimi-
henkilöt Elämänkaari 34. 1987; SKS KRA. Mieselämäkerrat 8270–8312. 1993; SKS KRA. Mieselä-
mäkerrat 8973–9275 1993. 
344 Roos J. P. 1994, 15. 
345 Korhonen 1999, 103–104. 
346 Junkkaala 2001, 15–18. Ks. myös Mollberg, Siunattu hulluus, 1975. Miehen puhumattomuutta 
kuvaa myös elokuva. Siunattu hulluus -elokuvassa maalaismies halusi viestittää vaimolleen sanomatta 
jääneitä asioita tuomalla lehmän makuukammariin. Vaimo oli aina ehtinyt sanoa: ”…kyllä minä sen 
tiedän” ennen kuin mies ehti kertoa asiaansa loppuun saakka. Lehmän avulla mies uskoi kerrankin 
saavansa sanoa asiansa ensin. 
347 Lindqvist 1986, 99. 
348 Yow 2005, 50. 
349 Hoikkala 1994, 97. 
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Tuohinen on myös kiinnittänyt huomiota miesten elämäkertojen negatiivisiin 
sisältöihin. Suomalainen mies on joutunut elämään luokkayhteiskunnassa, jossa 
ovat vallinneet ”konkreettiset käskyvaltasuhteet ja erottelevat noteeraukset”. 
Edellä mainitut ovat jatkuvasti loukanneet vertaisuuden kulttuurisesta latauksesta 
ja miehisyyden psykologiasta nousevaa eetosta. Edelleen Tuohinen toteaa Roosin 
tavoin miesten tarinoiden pysyttelevän nollaviivan alapuolella ja hyvien jaksojen 
tulevan kuitatuksi vain ylimalkaisesti. Kirjoituksissa negatiivisuus koetaan kärsi-
myksenä. Positiivisuus on kertomuksissa toimintaa ilman mainittavaa syvyyttä ja 
kokemusperäistä ulottuvuutta.350 Roos määrittelee useimpien meistä olevan kyke-
nemättömiä tuomaan omaa kiinnostavuuttaan esille. Tällaisen ihmisen kirjoittaes-
sa tarinansa se voi olla elämän tärkein saavutus, jopa käänne.351

 

Tieteellisessä tutkimuksessa joutuu pitämään uuden tutkimustiedon tuottami-
sen velvoitetta jatkuvasti yllä. Vanhaa ja tunnustettua ei haluaisi toistaa. Kurjuus-
kertomusten uusinnassa tuntee toistavansa vanhaa, kaikille tuttua. Miestutkimuk-
sessa puhumattomuuden ja kurjuuskuvaukset haluaisi sivuuttaa, koska niitä on 
käsitelty hyvin paljon suomalaista miestä koskevassa tutkimuksessa ja kirjallisuu-
dessa. Suomen kansan jäykkyyteen liitettävä puhumattomuus näkyy elokuvakri-
tiikissäkin. Vuonna 1938 asia sai negatiivista palautetta Nortimon Syyllisiäkö?-
elokuvan jäykässä teatraalisessa esitystavassa, jonka koettiin olevan osa suoma-
laisuutta. 352  Puhumattomuuden muurin murtuminen esimerkiksi omaelämäker-
roissa on näin ollen myönteinen asia. Esimerkiksi Martti Lindqvist piti puhumat-
tomuuden muurin murtumista ensimmäisenä askeleena miehen kriisien ja pelko-
jen selvittelyssä. Hän puhui suuresta mykkyydestä ja sitä kautta tulevasta miehen 
elämän liiallisen helppouden harhakuvasta. Miehen salaisuudesta tulee maailma, 
missä vain kuiskitaan ja arvuutellaan. Hintana on suuri yksinäisyys.353

 

Roos pohtii suomalaista kurjuuskuvaa ja molliviritteisyyttä siten, että kysy-
myksessä on osin yleinen tunnettu sävy. Lisäksi jollain tasolla on kysymys myös 
henkilökohtaisesta omaelämäkerrallisesta tuntemuksesta. Roos jatkaa, että hänkin 
on samanlainen suomalainen kurja mies.354 Tutkijana pakostakin reflektoi omia 

                                                        
350 Tuohinen 1996, 78–80. 
351 Roos J. P. 1994, 13. Vrt. myös Niemi 1996, 81. Opettajat ovat kuuluneet kirjalliseen kulttuuriin 
alusta lähtien. 
352 Etelä-Suomen sanomat 29.9.1938, T.T; Suomen kansan ”puhumattomasta” perusluonteesta ks. 
esim. Latvala 2005, 208–209.  
353 Lindqvist 1986, 100–101. 
354 Roos J.P. 1994, 26–27. 
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miesopettajatuntemuksia ja vertaa niitä omaelämäkertojien kerrontaan355. Ehkä 
oma opettajakokemus olisi synkkäviritteinen, ellei tietoisesti keskittyisi onnistu-
misiin? Suomalaiselle miehelle osoitettu omaelämäkertakeruu tulisikin ilmeisim-
min ohjeistaa paremmin onnistumisiin kohdentuvaksi synkkyysvirityksen hälven-
tämiseksi. Syvällisempää pohdintaa siitä, miksi mies kertoo jotain tai jättää toisen 
asian kertomatta ei ole järkevää pohtia tällä areenalla356. Lopputuloksena voisi 
olla loputon ”psykologisoinnin hetteikkö”, jonka kautta saatava teksti kuvaisi 
ensisijaisesti tutkijan, eikä tutkittavan elämänkatsomusta357.  

Yhtenä omaelämäkerta-aineiston keruun lähtökohtana voidaan pitää sitä, että 
henkilöllä on kykyä kirjalliseen ilmaisuun358. Miehelle kirjoittaminen ei välttä-
mättä ole ominaisin tapa ilmaista itseään 359 . Miesopettajien omaelämäkertoja 
lukiessani huomasin, että suomalaisista miehistä valikoituu joukko, joka on halu-
kas kirjoittamaan360. Miesopettaja kirjoittajana ei kuitenkaan ole rinnastettavissa 
suoraan muuhun miesjoukkoon, sillä opettajan ammatti itsessään sisältää kirjallis-
ta ilmaisua ja tuottamista. Leena Komujärvi on todennut, että kirjoittavan miehen 
taustalla on erityislahjakkuus, joka kokee elämänsä ongelmalliseksi ja poik-
keavaksi. Tämä tuo mukanaan halun miettiä, jalostaa ja urakoida kirjoituksen.361 
Kirjallisessa asussa on havaittu sukupuolellista sävyä. Mieskirjoittajille on omi-
naista selkeä juoni ja kertomuksen rakenne362. Komujärven toteamus kirjoittavas-
ta miehestä ainakin tätä taustaa vasten tuntuu todenmukaiselta. Tämän tutkimuk-
sen kolmen tarkasteltavan miehen kirjoittajataustoja kuvaavat seuraavat tekstit:  
Jalmari s. 1917 

Myin lehmän lihaksi ja ostin mersun. Kokometallinen, pienikokoinen, että 
mahtui hyvin kirjoituspöydän kulmalle. Eikä saastuta, mikäli minä ohjailen 
sormiani sopivalla tavalla, Tämä Mercedes on palvellut minua näitä muiste-
loitakin kirjoitellessani. Kiitos.363

 

                                                        
355 Reflektiosta ja käsitteistä: Boud et al. 1987, 19; Raivola 1993, 21; Mezirow, 1991; Etherington 
2006. 
356 Laadullisella aineiston käyttö miksi-kysymyksen vastaamiseen koetaan tänäänkin mahdottomana 
tai erittäin vaikeana. Antikainen 2003, 449. 
357 Vrt. Kuikka 2001, 166. 
358 Roos J.P. 1994, 12. 
359 Ks. Hyvärinen 1994, 38. 
360 Vrt. Hyvärinen 1994, 38. 
361 Komujärvi 1995, 113. 
362 Lieblich 1998, 89; Yow 2005, 50. 
363 SKS KRA. Mieselämäkerrat 14254–14586. 1993. 
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Paavo s. 1933 

Eläkeläisille vedän kirjallisuuskerhoa. Siinä toteutan aiemmin saamaani kou-
lutusta, jonka nuoruuteni nopean, innokkaan lukutaidon avulla saavutin.364  

Juha s. 1952 

Kirjoittelen siis. Yleensä minulla on joku kirjoitus odottamassa julkaisua. 
Niin on nytkin. Kirjoitan mistä tahansa maan ja taivaan välillä. Jotkut pitävät 
minua rohkeana kirjoittajana ja puhujanakin.365  

Kuten tekstit antavat ymmärtää, jokainen kertojista on osallistuva kirjallisuuden 
tai kirjoittamisen harrastaja. Omaelämäkertojen kohdalla miesopettajat sijoittuvat 
kirjoittavien miesopettajien joukkoon. Kriittisesti ajateltuna joukko ei edusta 
suomalaista miesopettajistoa, vaan on valikoitunut ryhmä366. Kun kahdesta eri 
omaelämäkertakoonnin kirjoituksien joukosta näkyi samoja kirjoittajanimiä, syn-
tyi heti kysymys, kuinka hyvä tämä kirjoittajajoukko on edustamaan suomalaista 
miesopettajaa?367  

2.1.1 Jalmari 1917, itsenäisen Suomen ikäkumppani ja malliopettaja 

Miesopettajana Jalmari edustaa syntymäaikansa perusteella opettajapolvea, jonka 
ensiaskeleet opettajuuteen johdettiin vanhakantaisen kansanopettajaeetoksen sii-
vittämänä seminaarikoulutuksena. Jalmarin seminaariaika ajoittuu sotavuosiin ja 
varsinainen palvelusaika alkaa sotavuosien loppupuolella. Jalmarin kerronnassa 
korostuvat opettajaidentiteetin sitoutuminen keskeisesti myös työn ulkopuoliseen 
epäviralliseen identiteettiin. Tämä kertoo vanhemman opettajapolven työminän ja 
työn ulkopuolisen minän yhteensulautumasta. Kaudelle 1906–1917 sijoittuvien 
miesopettajien kertomuksissa risteilevät virallinen opettajakerronta, isänmaa, 
kristillismielinen tapakulttuuri ja vastakohtaisena väliin karskikin ”miesten juttu-
jen” esiintuonti368. Tämä kertoo sukupolven kasvusta lapsuuden ja kansanopetta-
juuden ahdasmielisestä ilmapiiristä kohden nykypolvien suvaitsevaa maailmaa.  

                                                        
364 SKS KRA. Mieselämäkerrat 11856–12192. 1993. 
365 THA, 4/13, 1998. 
366 Vrt. myös Roos J. P. 1985, 37. 
367 Vrt. Haavio-Mannila & Rahkonen, 1995, 146.  
368 SKS KRA. Pe 4494–4685. 1985; Pe 7060–7338. 1985; Mieselämäkerrat 14254–14586. 1993. 
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Elokuvatutkimus tuntee käsitteen genre-elokuva. Genre-elokuvaa on luon-
nehdittu odotettavuudella. Jos tiedät elokuvan genretyypin, osaat myös kertoa 
elokuvan lopputapahtumat elokuvan alkujakson perusteella. Omaelämäkerroissa 
on havaittavissa samaa: harjaantunut tutkija saattaa päätellä kertomuksen al-
kusävystä kertomuksen yleissävyn ja ainakin osan kertomuksen loppupäämääristä. 
Jalmari aloittaa kertomuksensa äidin hoivista ja päättää läheisiin ja lapsiin. Ra-
kenteellisesti kertomus noudattaa kaavaa: lapsuudesta kohti vanhuutta ja onnellis-
ta loppukoontia.  

Jalmarin elämä työn ulkopuolella 

Jalmarin synnyinseutu oli sodassa menetetyssä Karjalassa. Äiti oli piikonut her-
rasväessä ja halusi kasvattaa pojasta opettajan:  

Äiti oli ollut herrasväessä piikana ja tiesi hankkia lapsilleen jotain oppia. Isä 
taas toivoi lasten pääsevän vähän helpommalla kuin hän itse, joka oli aina 
kokenut 12-tuntiset työpäivät.369  

Jalmari sijoittaa äidin ensisijaiseksi henkilöksi, joka valitsi pojalleen koulutusti-
en370. Isän rooli koulutustien valinnassa sijoittuu työn fyysisen raskauden koros-
tukseen. Isä ajattelee tekstin mukaan, että lukeminen lyhentäisi työpäivän pituutta. 
Jalmarin rekrytointipohja kansanopettajaksi on tyypillinen miesopettajan tausta 
sotaa edeltäneessä tilanteessa. Jalmarin ohella toinen kertoja korostaa isän työn 
raskautta ja sitä, kuinka isä kehotti palaamaan seminaarista takaisin työntekoon371. 
Mies- ja naisopettajien taustoissa itsenäisyyden alkuaikoina olikin eroavuutta, 
sillä naiskansakoulunopettajat tulivat korostuneesti kaupunkitaustoista miesten 
ollessa maaseutu- ja työväestöpohjaisia372. Tuomaala kirjoittaa, että 1920–1930-
luvulla kansakoulu kasvatti yksilöä kansakunnan pienoiskuvaksi ja heijastuspin-
naksi. Maalaispoikien kädet harjaantuivat uurastamaan metsätöissä ja pelloilla 
sekä puolustamaan kotia ja isänmaata.373 Jalmarin kohdalla tie suuntasi kuitenkin 
kohden koulutusta, jonka avulla fyysinen työ ei lankeaisi menneiden polvien ta-
voin osaksi pojan elämää. 

                                                        
369 SKS KRA. Mieselämäkerrat 14268. 1993. 
370 Komulainen viittaa naisen puhetavan korostavan koulutuksen merkitystä. Komulainen 1998, 71. 
371 SKS KRA. Pe 7078. 1985; Vrt. Latvala 2005, 219, 221. 
372 Rinne 1989, 83–86; Tyttöjään kouluttavat kaupunkilaiset, ks. Latvala 2005, 220. 
373 Tuomaala 2004, 357. 
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Jalmarin elämän kulmakivinä olivat uskonnollisuus, raittius ja yleinen rehtiys. 
Isä oli suoraluonteinen ja ”kuoli saappaat jalassa”, kuten kertoja asian ilmaisi374. 
Isänmaallinen eetos oli keskeistä Jalmarin nuoruudessa. Kirjoittaja meni mukaan 
suojeluskuntaan kaverinsa kanssa. Taloudelliset huolet kuuluivat Jalmarin nuo-
ruuteen, mutta hyvinvointi kasvoi kertojan vanhetessa. Harrastuksena kertojalla 
ovat olleet urheilu ja kansanperinne.  

Ennen toista maailmansotaa syntyneiden kansanopettajien ohjenuorana nuh-
teettomuus koko elämänlaatua kuvaamana määreenä on hyvin valaiseva. Nuhteet-
tomuus kohtasi porvariston, virkamiesten ja talonpoikien jälkeläiset. Seminaareis-
sa kansanopettajarekrytointien ohjenuorana edellä mainittu nuhteettomuus oli 
yhtäpitävä mainituille ylemmille sosiaaliluokille. Ristiriitoja ei siis juuri tullut 
opettajien omaksuman elämänmallin ja työssä vaadittavan elämänmallin kanssa - 
ainakaan julkisesti nähtynä. 375  Tutkimuksen omaelämäkertojen kristillis-
siveellisen aikakauden kasvatti ja kertoja Jalmari vahvistaa aikakauden moraalista 
ylemmyyttä ja puhtaita elämänarvoja. Hän kertoo näiden lähteneen jo lapsuuden 
kasvutaustasta: 

Minä kasvoin jo lapsena alkoholikielteiseksi. Maassa oli kieltolaki ja kansa-
koulussa Toivon-liitto henki. Isä oli raitis. Olin hyvin iloinen, kun isä osti mi-
nulle raittiusjuhlassa raittiuden tunnuksen, sinineulan. Se oli olosuhteisiin 
nähden aika kallis, viisi markkaa.376

 

Toisen maailmansodan jälkeinen rakennemuutos monipuolisti kansakoulunopetta-
jien rekrytointialustaa. Moniarvoisemmat arvopohjat tulivat myös miesopettajien 
osaksi. Vanhimmalla miesopettajalla, jonka seminaariaika osuu sodan tienoille, 
kuvastuu vielä vanhan arvopohjan taustalla oleva voimakas kristillinen arvomaa-
ilma. Jalmarin kerronnassa uskonnollisuus värittää hyvin muitakin elämän osa-
alueita ja kristillinen maailmankuva 377  on keskeistä kerronnassa. Hän käyttää 
kerronnassaan paljon opettavaisia esimerkkejä. Esimerkit pohjaavat pääosin 
Raamatun esimerkkeihin ja Jeesuksen esikuvaan. Jalmari kunnioittaa valinnois-
saan Jumalaa ja äitiään: 

                                                        
374 SKS KRA. Mieselämäkerrat 14403–404. 1993. 
375 Rinne 1986a, 128–158. 
376 SKS KRA. Mieselämäkerrat 14394. 1993.  
377 Maailmankuvan käsitteestä, Envall 1989, 113–127. 
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Minäkin pääsin joskus sellaisiin iltamiin, joissa oli lopussa tanssia. En oppi-
nut kunnolla muuta kuin jenkan, mutta sitä voin mennä hakemaan rohkeasti. 
Kotiin palasin huonolla tunnolla, sillä tiesin äitini murehtivan. Hän tiesi ko-
kemuksesta, että siellä oli helppo poikien joutua viinan viettelyksiin. Opistos-
sa pohdittiin tuota asiaa. Vastasin otsakkeen (Onko tanssi syntiä?) kysymyk-
seen myönteisesti. Perustelut löytyvät Raamatusta. Herodian tytär tanssi ja 
sen seurauksena Johannes Kastaja menetti päänsä. Nuoren vaimoni oli oma 
isä opettanut tanssimaan, eikä hän käsittänyt puhetta tanssin synnillisyydestä, 
piti minun tuomitsevaa kantaani jopa yksilönvapauteen puuttumisena. Hän 
koki tanssin hauskana liikunnallisena seurusteluna378.  

Omaelämäkertojen on havaittu painottavan juurien ja kadonneen maailman poh-
timista379. Suomalaiselle kadonnutta maailmaa edustavat esimerkiksi muistojen 
Karjala ja sodassa menetetyt rajaseudut380. Jalmari palaa useissa kerronnan koh-
dissa Karjalaan ja Sortavalan seminaariin. Hänen kertomuksestaan puuttuu kui-
tenkin suruvoittoisuus, joka usein on mukana suomalaisessa kerronnassa menetet-
tyjä kotiseutuja kuvattaessa. 

Jalmari on kertojana tyyppiesimerkki omaelämäkertakirjoittajien joukossa, 
sillä Jalmari tarkastelee elämää eläkeläisen näkökulmasta. Heidän joukkonsa oli 
runsaslukuisesti edustettuna Miehen elämää -koonnissa.381 Uskonnollisuus, lievä 
huumorisävy ja yleinen valoisuus ovat keskeistä koko kertomuksessa. Ikävätkin 
asiat Jalmari pyrkii tarkastelemaan valoisassa sävyssä, joskin ikäviin asioihin 
tulee mukaan lievää dramatisointia.  

Isäni kuoli talvella 1945. Matka oli samantapainen kuin muulloinkin. Lähetin 
pyhävaatteet edeltä postihevosella, itse lähdin seuraavana päivänä hiihtäen 
kirkolle ja yövyin siellä. Mutta sinä yönä myrskytuuli tukki tiet, autot eivät 
kulkeneet. Onnistuin pääsemään ainoaan mahdolliseen. Aurausauto[…].382  

                                                        
378 SKS KRA. Mieselämäkerrat 14398. 1993.  
379 Tigerstedt 1990, 112. 
380 Juhani Leppälä oli (1880–1976) suomalaisen kansakoulun maahenkinen opettaja, kunnallisneuvos 
ja kansanedustaja. Hänen elämäntyönään oli koulun maatalousopetuksen levittäminen ja merkityksen 
korostaminen. Leppälän ajatukset hävisivät kuitenkin sodanjälkeisen kaupungistumisen ja teollistumi-
sen uusille valtavirtauksille. Leppälän taustajuuret olivat menetetyssä Karjalassa. Tällä oli oma vaiku-
tuksensa Leppälän elämätyöhön. Takala 1983, 257; Syväoja 2004, 180–186.  
381 Siimes 1994, 7. 
382 SKS KRA. Mieselämäkerrat 14403–14404. 1993. 
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Kuolema värittyy kerronnassa myrskyllä. Kerronnassa korostuu lisäksi selviyty-
minen viimeiseen mahdolliseen kulkuneuvoon. Jalmarin selviytymiskerronnan 
tapaan loppuratkaisu on onnellinen.  

Jalmarin kertomuksen virallinen ja epävirallinen tila miesopettajana yhdisty-
vät opettajan muuttaessa uuteen koulupiiriin. Opettajuus ja vapaa-aika ovat vah-
vasti sidoksissa luontaisetuisen asumismuodon kautta. 

Jotkut raukoittelivat meitä, kun on vanha koulu vieressä Leppäkoskella uusi, 
suuri ja upea. Meillä oli siellä hyvä olla. Johtokunta, kyläläiset ja oppilaat 
olivat ystävällisiä. Kun vein suuren kelkkakuorman polttopuita jyrkkää mäkeä 
keittiön eteen, oli kuormassa kiinni niin monta kättä kuin vain ympärille mah-
tui.383

 

Malliopettajan esimerkillinen kokonaiskuva tulee esille Jalmarin kerronnassa. 
Taustalla voi osin olla vaikuttimena kertojan korkea ikä suhteessa nuorempiin 
opettajakertojiin, sillä vanhemmalla iällä muistelussa korostuu tehtävä384. Opetta-
jan ura alkoi kansanopettajan hyveiden eetoksessa. Jalmari edustaa vielä itsenäi-
syyden alkuajan malliopettajuutta, ja kertomus on sävyttynyt tämän taustan mu-
kaisesti.  

Epävirallisessa tilassa Jalmari kerronnassaan sitoutuu kaunopuheiseen, mutta 
miehiseen kerrontaan. Tekstissä nousevat esiin tukkilaiskerronta ja naimapuuhat 
sekä henkevä isänmaallis-kristillinen harrastuneisuus.  

Joskus tukki meni poikittain karikossa ja ruuhka oli valmis. Olisi pitänyt saa-
da irrotetuksi avaintukki ja olla katsottuna pakotie rantaan. Siihen minulla ei 
ollut taitoa ja putosin vyötäisiäni myöten toisten virnuillessa rannalla, että 
äijä uitti munansa. Näin oli päästykin monien miesten keskeisimpään pu-
heenaiheeseen ja varsinkin nyt, kun olin lähdössä vihkilomalle. Sain kuulla 
kokemuksia, kysymyksiä ja olettamuksia, vaikka itse pysyttelinkin lähinnä 
kuuntelijana.385

 

Uitossa tapahtuva työ oli monelle suomalaisnuorelle tyypillinen kesätyöpaikka. 
Koskitarinaa on mahdollista katsoa tässä valossa, mutta Jalmarin kerronnassa 
näen myös miehuuskoemerkitystä. Koskitarina on liitettävissä luonnonvoimien 
kesyttämiseen. Se on eräällä tavalla riitti, jonka läpikäynnillä saavutetaan kelpoi-

                                                        
383 SKS KRA. Mieselämäkerrat 14254–14586. 1993. 
384 Valtonen 2004, 27. 
385 SKS KRA. Mieselämäkerrat 14430. 1993.  
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suus ukkomieheksi. Kerronnassa on paljon samaa kuin esimerkiksi suomalaisissa 
niin sanotuissa tukkilaisdraamoissa. Näitä voidaan pitää eräänä suomalaisena 
lajityyppinä, jossa käydään läpi kesyttämisrituaali.  

Jalmarin kohdalla tukkilaisuutta voidaan kuvata myös muussa valossa. Tukki-
laiselokuvien kaksi valtakautta ajoittuvat vuosikymmenille 1920–30 ja sodan 
jälkeen 1940–50 lukujen taitteeseen. Tukkilaisuus sitoutuu vahvasti elokuvien 
tukkilaistarinoihin. Omaelämäkerran mukaan Jalmari harrastaa filmaamista ja 
elokuvan tekoa. Elokuvan taustavaikutus voidaan nähdä myös kerronnassa. Hän 
useassa kohden sivuaa oppitunteja, joissa opetuksessa on käytetty kaitafilmaamis-
ta. Jalmarin kohdalla voidaan puhua myös intermediaalisuudesta, koska hän tuo 
tekstiinsä mukaan valmiuksia ja viitteitä, jotka on omaksunut ”mediaympäristöstä 
ja -tekniikasta”386. 

Suomalaisessa kerronnassa tukkilaisuus yhdistetään vahvasti mieheen. Nai-
nen tavataan lähinnä tukkikämpän hellan ääreltä tai tanssilavan laitamilta. On 
hyvä katsoa asian muitakin taustayhteyksiä. Koivunen ja Laine kertovat tukkilais-
draamoista kuvaavasti: [...]”Niin Turkka (Tukkijoella) kuin Olavikin (Laulu tuli-
punaisesta kukasta) ovat talollisten poikia, jotka ovat vaihtaneet väliaikaisesti 
peltotyön vapaaseen tukkilaiselämään.[...] Lopulta koski kuitenkin ”miehistää” 
heidät ja pojat palaavat pelloille vastuuntuntonsa oppineina.”387 Jalmarin kerto-
muksessa edellisen kerronnan sisältö käy toteen sananmukaisesti. Koskitarinansa 
jälkeen hän menee vihille ja aloittaa opettajanelämän koululla. Asuinpaikan va-
linnassa edesauttavat kansakoulunopettajalle kuuluneet luontaisetuisuudet.388 

Jalmarin kuvaus nuoruusajoilta kertoo ristiriitaisesta suhteesta miehenä ole-
miseen. Tekstissä taistelee ja käy vuoropuhelua kaksi minuutta. Toinen käy mie-
huuskoetta ja toinen pysyttelee sivussa tosijätkien puheesta. Jalmari haluaa erot-
tua perinteisestä tukkilaisjoukosta, mutta kuulua kuitenkin miesyhteisöön ja osoit-
taa miehisyytensä. Jalmari on tuleva kansanopettaja ja esikuva, mutta samalla hän 
joutuu etsimään hyväksynnän rahvaalta tukkilaiselta miessakilta.  

Jalmarin sukupolven miehet kuvaavat myös miehen kipeitä tuntemuksia. Lu-
kemassani aineistossa vuonna 1913 syntynyt miesopettaja kertoo, kuinka riittä-
mättömyys miehen mittoihin tuottaa vaikeuksia. Hän mainitsee, kuinka rahalom-
pakot laitettiin kenkiin, koska morsian moitti sulhoa liian lyhyeksi. 389  Vaikka 

                                                        
386 Intermediaalisuudesta esim. Lehtonen 2000, 182. 
387 Koivunen, Laine 1993, 136–141. 
388 SKS KRA. Mieselämäkerrat 14439. 1993. 
389 SKS KRA. Pe 7120. 1993. 
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lauluntekijä riimitteleekin miehen mitoista, voi sen todeta olleen yksi saavutetta-
vuus myös menneinä vuosikymmeninä eikä vain tämän ajan tuotettu ilmiö. Pieni-
kasvuisuuteen viittaa myös toinen kertoja 41 kertojan joukossa390. 

Jalmari käyttää tekstissään ilmauksia, jotka jossakin ympäristössä loistaisivat 
poissaolollaan häveliäisyyssyistä. Seksuaalisuutta, ja vastakkaiseen sukupuoleen 
liittyviä määritteitä omaelämäkerta julkistaa eri tavoin ja rohkeammin kuin esi-
merkiksi haastattelu391. Jalmari viittaa kirjoittaessaan usein naisjuttuihin, mutta 
ottaa niihin etäisyyttä ilmoittamalla olevansa sivustakatsoja. Tällä tavoin Jalmari 
säilyttää kristillis-hyveellisen elämänmallin samalla ollen kuitenkin miesjoukkoon 
kuuluva, ”yksi meistä”. Pikkurumat toteamukset ovat omaelämäkerran mahdollis-
tama paikka. Suullinen teksti sitä tuskin sallisi Jalmarin kohdalla. Erkki Kujala 
toteaa tutkimuksessaan Sodan pojat haastateltavien olleen muistamattomia esi-
merkiksi vanhempiensa suutelemisesta ja toisten jopa kieltäneen puhumasta sel-
laisesta392. Näkemykset vastakkaisesta sukupuolesta Jalmari nostaa esiin vaimo-
kuvauksissaan, mutta myös sota-aikaisen tapaamisen yhteydessä. Hän on jopa 
kertomuksessaan nimennyt yhden naiskohtaamisen vuodelta 1943 ”Sitä en kerro 
kenellekään” -otsakkeella393. Jalmari vahvistaa omaelämäkerran paikkaa ”rippi-
tuolina”, mutta myös sen mahdollistamaa sijaa tehdä tiliä itsensä ja muiden kans-
sa394.  

Varsinaisen opetustyön ulkopuolinen harrastustoimintojen ylläpito maaseutu-
kouluilla on osaltaan asettanut miesopettajan asemaan, josta poikkeamat ovat 
aiheuttaneet kitkaa kyläyhteisön keskellä. Harrastustoiminta itsenäisen Suomen 
ikäkumppanille jatkuu myös arvomaailman osilta samoilla linjoilla kuin muukin 
elämäntapa. Jalmari on muun muassa aktiivinen veteraanijärjestöaktivisti:  

Näin muodostui veteraanien hengellinen toimikunta, kuusi miestä, heistä yksi 
seurakunnan pappi. Me käymme ”tuntemattoman” (ulkopuolella veteraani-

                                                        
390 SKS KRA. Mieselämäkerrat 23666. 1993. 
391  Esimerkiksi haastattelemani ihmiset Vuostimon kylältä olivat ikäihmisiä. Vaati huomattavaa 
hienotunteisuutta haastattelutilanteessa kysellä opettaja-Kulpakon henkilökohtaisista ominaisuuksista. 
Koro-Ljungberg varmisti haastattelussaan haastattelunsa validiteettia kysymällä haastatteluiden jäl-
keen haastateltavien näkemyksiä haastattelutilanteesta ja -kysymyksistä. Yksi haastateltavista kuvasi, 
kuinka oli hyvä päästä haastattelutilanteen kautta jakamaan näkemyksiä asiastaan. Koro-Ljungberg 
2001, 23. 
392 Kujala 2003. 
393 SKS KRA. Mieselämäkerrat 14459. 1993.  
394 Vilkko 1997, 76. 
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järjestöjen) veteraanin siunaustilaisuudessa. Minä yhdysmiehenä hankin ha-
vuseppeleen, partion ja soitin lähiomaiselle.395  

Jalmarin muistikuvauksissa korostuvat ryhmät: seminaarin opiskelijat, veteraanit, 
kuorot ja kyläyhteisö. Tarkasteltaessa Jalmaria sukupolviajattelun näkökulmasta 
voidaan ”itsenäisen Suomen ikäkumppanin” ryhmien olevan taustoiltaan toisiaan 
tukevia, joten Jalmarin kerrontaan ei tule säröjä. Kertomus on eheän siveä ja 
Suomen vanhemman polven kristillisen malliopettajan ajatuksia tukeva. Kollek-
tiivinen muisti ryhmien välillä ja ryhmissä tukee eheyttä ja kristillis-siveellistä 
mallikertomusta.396 

Jalmarin elämä miesopettajana 

Jalmarin tie kansakoulunopettajaksi kulki prosessina, johon kuuluivat niin kutsut-
tu kokelasselektio ja opettajavirkaselektio. Kokelasselektiossa suljettiin osa haki-
joista ulos. Hylkäämiskriteereinä olivat esimerkiksi pohjakoulutus, ruumiilliset, 
kielelliset tai elämäntavalliset tekijät. Opettajavirkaselektiossa hakijat asetettiin 
paremmuusjärjestykseen ja valittiin virkavaalikriteereillä koevuosiksi. Ensimmäi-
nen selektioista tapahtui toiseen maailmansotaan saakka lainsäädännön ja kes-
kushallinnon viranomaisten ohjeistuksen perusteella. Virkaselektio tapahtui lain-
säädännön ja ohjeistuksen ohjaamana. Kansakouluntarkastajat valvoivat vir-
kaselektiota ja johtokunnat toteuttivat.  

Seminaareista valmistuneilla kansakoulunopettajilla oli yleensä pitkä matka 
siirtyä opettajaksi oppikouluun. Siirtyminen edellytti ylioppilastutkintoa, uutta 
kelpoisuutta ja usein loppututkintoa yliopistossa.397 Tältä osin opettajakunta oli 
eriytyneempää kuin nykyisin yhtenäistyneessä peruskoulussa, jossa koulutusoh-
jelmien pituudet ovat melko yhtenäiset kaikilla asteilla. Kansanopettajan urakehi-
tyksen huipentumana on pidetty tarkastajan virkaa, josta harvoin siirryttiin enää 
muualle kuin eläkkeelle tai sitten virasta poistuttiin kuoleman kautta kesken vir-
kakauden398.  

                                                        
395 SKS KRA. Mieselämäkerrat 14461. 1993.  
396 Kollektiivinen muisti perustuu yhteisille kokemuksille ja samat kokemukset jakaneet ihmiset 
muodostavat samankaltaisia muistikuvia. Valtonen 2004, 27. 
397 Isosaari 1989, 78. 
398 Nikander 1998, 82. 
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Jalmarin opiskelun alku tapahtui alkuun Sortavalan seminaarissa399. Sota kui-
tenkin muutti seminaarin toimintaa400. Jalmari kuvaa omaelämäkerrassaan semi-
naarin pommitusta ja henkilövahinkoja401. Samoin hän kertoo opiskeluaikaansa 
Kajaanissa. Kertomusta sävyttävät seminaariajan tiukat säännökset ja persoonalli-
set, tiukkamoraaliset opettajat402. Jalmari kuvaa seminaarin tiukkoja käytänteitä 
seuraavaan tapaan:  

Oppilasaikanamme valittiin Heinolan seminaarin oppilas Sirkka Salonen 
miss Euroopaksi ja tyttö meinattiin erottaa koulusta. Ylijärjestäjä, komea Yrjö, 
sanoi ruokailua valvovalle tohtori Laitiselle: 

-Meillä johtaja pitää jo pääsykokeissa huolen, ettei tällaista pääse tapahtu-
maan.403

 

Kauppilan ja Tuomaisen tutkimuksen vanhemman kategorian kertojat kuvasivat 
samoin seminaarien kurikokemuksia ja opettajankoulutuksen sisältöjen käytän-
nöllisyyttä.404 Komulainen kertoo koulutuksen muokkaavan käsitystä itsestä suh-
teessa elämänkulkuun, työhön ja perheeseen405. Seminaarikasvatus oli merkittä-
vän kurinalaista ja tiukkaa. Tällä on oletettavasti ollut Jalmarinkin kerrontaa sä-
vyttävää vaikutusta. Seminaariajan tarjoama miesopettajamalli toimii ikään kuin 
suodattimena kerronnassa vielä 40–50 vuotta seminaariajan jälkeen. Jalmarin 
kertojan ”minä” on muovautunut vahvasti seminaarin edellyttämään malliin. 

                                                        
399 Helmikuussa 1940 pommitus tuhosi seminaaria. Miesten osaston luokat 1.-4. sijoitettiin Kajaaniin. 
Nurmi 1989, 30. 
400 Sortavalan seminaarin vuosiluokan 1940 miehistä kaatui maamme sodissa 46,4 %. Isosaari 1989, 
130. 
401 Veli Nurmi Kansakoulunopettajaseminaarien historiassa kertoo Sortavalan seminaarin pommitus-
vahingoista, jossa naisten luokkarakennus, poikaharjoituskouluja osastokoulun rakennus tuhoutuivat. 
Alituiset pommitukset estivät päivän työt ja yön rauhan. Nurmi, 1995, 188–189. Sortavalan seminaa-
rista myös Isosaari 1989. 
402 Syväojan kansakoulututkimuksessa vahvistetaan seminaariajan tiukkaa kuria ja erityisesti maini-
taan Kajaanin seminaarin kurinpalautuskäytänteiden jatkuneen pitkälle sodan jälkeen. Syväoja 2004, 
88. 
403 SKS KRA. Mieselämäkerrat 14407. 1993. Seminaarioppilaan missikiertue liittyy mielenkiintoi-
sesti miesopettajaelokuvaan, sillä Suomen Filmiteollisuus tuotti Sirkasta lyhytelokuvan Heinäniityn 
tyttö. Elokuvassa seurattiin neidin missitaivalta ja paluuta kotimaahan. Filmiä esitettiin yhdessä Syyl-
lisiäkö?-elokuvan kanssa Viipurin Kinolinnassa vuonna 1938. Sirkka, opettajakoulutettava lausui 
kilpailun jälkeen Suomeen saavuttuaan: ”Halusin näyttää, että ei me kaikki suomalaiset olla vinosil-
mäisiä mongooleja”. Kansan työ 28.9.1938, ilmoitus; Uusi Suomi 26.9.1938, S.S.  
404 Kauppila & Tuomainen 1996, 194.  
405 Komulainen 1998, 19. 
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Seuraavassa Risto Rinteen Mallikansalaisen valikointimekanismi -kuviossa 
näkyy hyvin vanhemman opettajasukupolven tie virkaan406.  

VALTION KONTROLLOIMA 

MALLIKANSALAISUUS, 

KANSANOPETTAJUUS 

10. Virkakoeaikasäädökset 

9. Virkavaalikriteerit 

8. Viranhakupaperimääritykset 

7. Opettajakelpoisuusehdot 

6. Opettajakoulutusprosessi ja 

kelpoisuusehdot 

5. Opettajankoulutuksen koeai-

kasäädökset 

4. Kokelaaksipääsytutkinta 

3. Kokelashakupaperimääritykset 

2. Kokelaskelpoisuusehdot 

1. Pohjakoulutus 

SOSIAALISEN JA KULTTUURISEN 

ELÄMÄNTAVAN TAUSTA 

(HABITUS) 

Kaavio 2. Mallikansalaisuus ja kansanopettajuus407
 

                                                        
406 Ks. seminaarien kurinpitomenettelyistä ja periaatteista. Kerkkonen 1916, 87–89. 
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Jalmari kuvaa tiukkaa ensimmäistä virkavalintaprosessiaan seuraavaan tapaan:  

Valmistumisemme aikoihin saimme toisenkin ilosanoman. Myös asepalveluk-
sessa olevat voivat hakea koevuosivirkoja. (käytännössä sama kuin vakinai-
nen). Ensimmäiset hakemukseni lähetin Jyväskylään. Tuonkokoiseen kaupun-
kiin pääseminen ei toki alentaisi näin hyvän opettajan arvoa. Ei tullut vasta-
usta, ei kirkonkylistä ja kauppaloistakaan. Alkoi jo vähän huolettaa. Jos ei tu-
le valituksi hyvissä ajoin ennen heinäkuun loppua, ei voi päästä koevuosille 
ja menettää mahdollisuuden saada osapalkkaa virkavapaudenkin aikana.408

 

Kotikylältä aukeaa ensimmäinen virka 1.8.1943 alkaen409. Valtion kontrolloima 
opettajaselektio on Jalmarin kohdalla läpäisty onnistuneesti.  

Rinne kirjoittaa kansakoulunopettajauran olevan vahvasti sitoutunutta keski-
luokkaiseen ja lähellä keskiluokkaa olevien väestökerrosten koulutustiehen. Kul-
kiessaan tarkkojen rekrytointi- ja valikointiseulojen läpi kansanopettajat kohtasi-
vat lopulta koulutyössään oman keskiluokkaisen elämäntapansa ja arvomaailman-
sa. Tämä koski etenkin sosiaalisesti alempien luokkien jälkeläisiä eli työväen-
luokkataustaisia lapsia. Tästä aiheutui yhteentörmäyksiä kielenkäytön, ajatusten 
ja erilaisten elämänmallien muodossa. 410  Kansanopettajuus nimenomaan pyrki 
vahvistamaan korkeakulttuurillisesti määriteltyjä, sivistyksellisiä päämääriä ja 
toimintatottumuksia. Se pyrki myös muuttamaan koulun vaikutuspiirissä toimivi-
en lasten elämää kyseiseen suuntaan.411  

Kansanopettajille asetettiin myös kontrollitehtäviä. Edellisestä on hyvä esi-
merkki kansalaisten rotuhygieniaan liittyvä ilmoittamis- ja kontrollointitehtävä. 
Luukkosen mukaan osa kansanopettajista raportoi eteenpäin tietoja henkilöistä, 
joiden oikeus suvunjatkamiseen oli kyseenalaista. 412  Punaväriä ei ennen sotia 
hyväksytty opettajan poliittiseksi taustaväriksi. Kansalaisen malli ei voinut olla 
kansalaissodan hävinneen osapuolen edustaja. Jalmari ilmaisee tämän kerronnas-
saan, mutta korostaa myös maltillista ajattelutapaa ja tehdaskotitaustaansa:  

                                                                                                                                    
407 Rinne 1986a, 132. 
408 SKS KRA. Mieselämäkerrat 14424. 1993. 
409 SKS KRA. Mieselämäkerrat 14424. 1993. 
410 Rinne 1986a, 153–154. Willis totesi brittiläisen työväenluokan poikien kulttuurin ja kouluvastai-
suuden vahvistavaksi vastarinnaksi, joka johti nuoret heikosti palkattuun ruumiilliseen työhön. Tutki-
musta voidaan pitää työväenluokan kouluvastaisten muotojen etnografiana. Willis 1984; Raatikainen 
2005, 56–57. 
411 Halila, A. 1949, 425–426; Nurmi, V. 1995, 174, 192; Rinne 1986a, 153–154. 
412 Luukkonen, Jaakko, Oulu, henkilökohtainen tiedonanto 16.2.2007. 
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Jo Sortavalassa perustettiin seminaariin oma suojeluskunta. Harjoituksia 
johtivat opettajat ja jo sotaväen käyneet reservin aliupseerit ja upseerit. Mo-
nilta luokilta liittyivät kaikki, meiltä ei. Olimme varmasti yhtä isänmaallisia, 
mutta tuota sanaa on varsinkin lapualaisvuosina käytetty väärin. Tehdasko-
tiympäristömmekin sitä vierasti413.  

Jalmarin arvomaailma näkyi myös koulun arjessa: ”Tunnilla ja juhlissa opettajat 
puhuivat isänmaasta kiihkotta ja lämmöllä. Maamme, Kuulkaa korpeimme kuis-
kintaa tai Siniristilippumme sai sisukset värisemään414. ”  

Vaikka koulu oli ennen sotavuosia oikeistohenkinen ympäristö, sillä oli myös 
kansaa kokoava ja eri taustaisia opettajia yhdistäviä päämääriä415. Kouluhallitus 
pyrki suojelemaan kansalaissodan jälkeen vasemmistosyytöksiin joutuneita, jotta 
kansan eheytyminen jatkuisi. Heti kansalaissodan jälkeen erotettiin 15 opettajaa 
virasta ja kaksi sai varoituksen. Rauman seminaariin vuonna 1915 valituista oppi-
laista erotettiin edellä mainituista syistä johtuen joka kolmas.416 Uusi sota muutti 
asetelmat. Sodan jälkeen muun muassa SKDL pyrki puhdistamaan virkakoneiston. 
Ainakin suojeluskunnassa tai lottajärjestössä toimiminen saattoi johtaa erottamis-
vaatimuksiin. Äärivasemmistomielisten vähäinen määrä tosin vesitti toimenpi-
teet.417 

Kansankynttiläkäsitteessä piilevät taustatekijät sisältävät paljon ulkoa johdet-
tua arvopohjaa. Tämä opettajien on täytynyt työssään jakaa. Vastineeksi opettaja 
sai arvostusta, kohtuullisen palkan ja muita luontaisetuja, kuten Jalmari kertoo 
alla olevassa tekstissä418: 

                                                        
413 SKS KRA. Mieselämäkerrat 14415. 1993. 
414 SKS KRA. Mieselämäkerrat 14415–14416. 1993. 
415 Esim. Nikander 1998. 
416 Rinne 1986a, 129. 
417 Syväoja 2004, 93–94. 
418 Ulkomaita varten laadittu Suomen koululaitosta käsittelevä kirjanen kertoo opettajan luon-
taiseduista seuraavaa: ”Luontaisetuna maalaiskunnan opettajalle kuuluu asunto valoineen ja lämpöi-
neen, sauna, puuvaja, kellari jne. sekä viljelys- ja puutarhamaata. Kunta voi kuitenkin korvata luon-
taisetujen puuttuessa ne rahalla. Kaupunkikunnat saavat vapaasti määrätä opettajiensa palkat. Niitten 
täytyy kuitenkin olla, riippuen kalleusluokasta, vähintään 50, 56 tai 62 % suuremmat kuin maalais-
kunnan kansakoulunopettajille maksettavat rahapalkat. Kaupungit suorittavat palkkauksen yksin-
omaan rahana.” Kallio 1955, 28. 
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Paikanhakua suunnittelimme kartan ja tietokirjojen kanssa. Taavetin Halla-
aapa täytti minimivaatimukset, vaikka nimi pelotti. Vaimo ihastui vesijohtoon 
ja sisävessaan, isäntä navettaan ja laitumeen.419

 

Historiantutkimuksessa muisti on eräällä tavalla esineellinen. Caseyn käsittele-
män fenomenologisen muistamisteorian mukaan muisti on sitoutunut paikkaan, ei 
aikaan420. Persoonallinen muisti sisältää tyypillisesti tietoa toiminnasta, paikasta 
ja ajatuksista, mutta harvoin täsmällistä tietoa ajasta421. Paikka voidaan myös 
kuvata esineellisenä tai materiaalisena tilana422. Useissa miesopettajien kertomuk-
sissa kuvataan laajalti koulurakennuksia ja niihin liittyvää esineistöä. Paikallisuus 
on kiintoisa opettajien kohdalla. Kansanopettajien palkka oli sidottu kouluympä-
ristön tarjoamiin luontaisetuihin. Vaikka rahapalkkaus on nykyisin yhtenäinen 
koko peruskoulussa, on opettajakertomuksissa kiintoisa havaita työympäristön 
korostunut merkitys. Tämä nousee Jalmarin kerronnassa useassa kohdassa esille.  

Jalmarin koki myös urakehitystä. Hänet valittiin koulunjohtajaksi. Jalmari 
kertoo: ”Miesopettajahan joutui tavallisesti koulunjohtajaksi. Hänet valittiin aina 
koulun opettajista, eikä paikka ollut koskaan auki. Työtä oli hyvin paljon, johtaja-
palkkaa hyvin vähän.”423

 

Jalmarin kerronta-ajankohtana oli synkkä taloustilanne. Opettajat olivat mo-
nissa kunnissa ja kaupungeissa lomautettuna. Tähän talkoointoisella Jalmarilla on 
näkemys, jota ainakin opettajien ammattijärjestö vieroksuisi424. Talkoohenki oli 
Jalmarin nuoruusajan hyve ja se vaikuttaa myös vanhemman iän näkemyksissä:  

Peruskoulun tullessa 1970-luvulla järjestöintoilijat paasasivat, ettei mitään 
saanut tehdä ilman palkkaa. Nyt 1993 Suomi on katastrofaalisessa taloudelli-
sessa ahdingossa. Opettajia ei saisi lomauttaa kesäloman aikana, joka on 
varsinaisen vuosiloman ulkopuolella, vaan kouluaikana, jotta siitä olisi kou-

                                                        
419 SKS KRA. Mieselämäkerrat 14254–14465. 1993. 
420 Casey 1987, 182. 
421 Yow 2005, 49. 
422 Kalela 2000, 137. 
423 SKS KRA. Mieselämäkerrat 14443. 1993.  
424  Suomalaiset opettajat eri paikkakunnilla joutuivat 1990-luvun heikon taloustilanteen vuoksi 
lomautetuiksi. Usein kuntien päättäjät pyrkivät opettajien kesäaikaisiin lomautuksiin ja muuhun tal-
kootyöhön, jotta kuntien talous paranisi. Lomautukset ovat vähentyneet tultaessa uudelle vuosikym-
menelle. 
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lutyössä mahdollisimman paljon haittaa. Kukaan ei haluaisi tinkiä ”saavute-
tuista eduista.”425

 

Jalmari elää kerronnassaan voimakkaasti nuoruutensa arvoja ja hyveitä. Hän ei 
poikkea suuntiin, joissa opettajuuden arvo tai asema tulisi kyseenalaiseksi. Kris-
tillis-siveelliset arvot pysyvät mukana, olkoonpa kerronta sitten kotiin, opettajuu-
teen tai harrastustoimintaan liittyvää. Jalmarin omaksumia arvoja ei romuta edes 
kerronta-ajankohdan mahdollistama vapaamielisyys ja suomalaisen arvomaail-
man muuttuminen. Jalmari kuvaa myös suomalaisen kansanopettajan kokonais-
valtaista sitoutumista työhön, jossa ammattiin sisältyi joskus yllättäviä tapahtumia: 

Eräänä käsityöpäivänä tuli ohjelmaan poikkeus. Tultiin pyytämään, että opet-
taja tulisi kastamaan heiveröisen poikavauvan. Sukset jalkaan ja hiihtelin yli 
järven Naavasille. Äiti oli lähellä viittäkymmentä. Hätäkasteessa annettiin 
pojalle nimeksi Paavo Jalmari, minun puolikaimani. Ajattelin, olinko minä 
kelvollinen suorittamaan tällaista tehtävää. Elämä päättyi seuraavana aamu-
na. Koulultaan hakemastaan laudasta setä teki arkun, jossa pienoinen vietiin 
kirkonkylän multiin.426

 

Kastekertomus on kuvaus, joka paljastaa suomalaisen opettajuuden varhaisem-
pien vuosien työnkuvaa. Opettaja oli kyläyhteisön henkisessä arvoasteikossa 
usein papista seuraava ja pätevä suorittamaan tarvittaessa edellä kuvatun kaltaisia 
toimituksia. Siksi opettajan tuli sitoutua nuhteettomuuteen ja kristilliseen elä-
mänmalliin. Kiintoisaa on todeta, että Jalmari kysyy omaa soveliaisuuttaan suorit-
taa tehtävää. Kysymystä voidaan selittää perisuomalaisella itsensä aliarvioimisella 
tai luterilaiseen eetokseen kuuluvalla nöyryydellä pyhien asioiden edessä. Toisaal-
ta siirtyminen kirkolliseen tehtävään voi maallikosta tuntua suurelta muutokselta. 
Tämä kuvastuu Jalmarin tekstissä. Kokonaisuutena teksti osoittaa, että miesopet-
tajan elämä oli kokonaisvaltaisesti sidottu julkiseen minään, eikä raja virallisen ja 
epävirallisen tilan välillä ollut suuri.  

Toinen Jalmarin sukupolven miesopettaja (s.1910) kuvaa omaelämäkerras-
saan uskontoon liittyvää rippikoulutyötään ja urkuritehtäväänsä Jalmarin tavoin427. 
Kokemisen siirtyminen minäkuvaan on perustellusti vaikuttanut miesopettajan 
myöhempään elämään. Jalmarin omaelämäkerta kuvastaa tätä vaikuttavaa proses-

                                                        
425 SKS KRA. Mieselämäkerrat 14442. 1993.  
426 SKS KRA. Mieselämäkerrat 14426. 1993.  
427 SKS KRA. Pe 5467–5558. 1985. 
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sia. On huomioitava, että koulu oli paikka, josta saatiin tarveaineet pienokaisen 
arkkuun. Se kertoo koulun merkityksestä maaseutuelämän keskeisenä paikkana, 
olkoonkin kysymys tällä kertaa lautatavaran varastoimisesta. Koulu on ollut 
Suomen kansalle ensimmäinen vaihe opintiellä. Se on ollut juhlien pitopaikka, 
liikekannallepanon kokoontumiskeskus, sotasairaala ja evakuointikeskus. Vaikka 
kyläkouluja lakkautetaan, ne edelleen elävät kyläkeskuksina, maaseutuyrittäjien 
toimitiloina ja matkailukäytössä.  

Elokuva paikansi nuoren kansakunnan opettajiston ylä- ja keskiluokkaan sekä 
ei-vasemmistoon kuuluvaksi. Jalmari hahmottaa myös paikkansa kertomalla opet-
tajiston omaleimaisuudesta ”Eiköhän me opettajat sentään” -otsakkeella 428  ja 
esittelemällä itsensä eri tapahtumien keskellä mielellään ylevässä seurassa 429 . 
Jalmari muistaa myös nimetä opettajille vihamielisen sosiaalidemokraattisen 
(”demarikunnan”) sihteerin ja hänen vaimonsa. Oppilassuhteensa Jalmari kuittaa 
luettelemalla oppilaiden aineista lainattuja sitaatteja, joissa Jalmaria kehutaan. 
Jalmari on myös valottanut negatiivisia kirjoitelmia, joissa häntä ivataan ikävistä 
liikuntatunneista, kaljuuntumisesta ja vääristä sääristä. Kaljuuntumisen esiin nos-
taminen lienee yksi miehenä olemisen kipeiden tuntojen ilmaisu. ”Sisäkumin” 
paljastuminen on keskeinen miehen alemmuuden tunteen kiinnekohta, jota muun 
muassa markkinavoimat säälimättä ulosmittaavat. 

Jalmari on vahvasti sitoutunut kirjallisuusharrastukseen ja kirjoittamiseen. 
Vaikka teos on osin epäyhtenäinen, se alkaa äidistä ja päättyy lastenlapsiin. Jal-
mari sijoittaa kerrotun elämänsä näiden kuvausten välille. Jalmari vahvistaa var-
hemman miesopettajapolven sitoutumista yhteiskunnan opettajalle asettamaan 
asemaan. Se ei sulje pois miehenä olemista, jota kertoja korostaa ”isä kuoli saap-
paat jalassa-” tai tukkilaistarinoilla. Jalmarin mieskertomus on ollut alkuun sotaa 
ja kovaa työtä, mutta opettajuus on nostanut Jalmarin seurustelemaan kirkkoher-
rojen ja kirjailijoiden ylevään kaartiin. Sota jakaa Jalmarin elämän lapsuuden ja 
nuoruuden jäsentymättömyyden aikaan ja sodan jälkeiseen opettajuuden sidottuun 
aikaan. Sota on avainkokemus, joka heijastuu aina eläkepäivien veteraaniaikaan 
saakka430.  

Työläiskotitausta on vaihtunut virkamiesasemaksi ja turvatuksi vanhuudeksi, 
jolloin voi harrastaa ja olla lastenlapsien parissa. Hyvärinen on todennut: ”Van-

                                                        
428 SKS KRA. Mieselämäkerrat 14448. 1993 
429 SKS KRA. Mieselämäkerrat 14449, 14452, 14455. 1993. 
430 Avainkokemuksesta Soikkanen - Vares 1998, 38–39. 
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hempi, ennen sotia syntynyt ikäpolvi saavutti selvästi maailmassa”431. Jalmarin 
kohdalla tämä on selkeästi todennettavissa. Kansakoulussa opettajauran tehneen 
miesopettajan ei tekstin mukaan ole tarvinnut kamppailla moniarvoisuuden risti-
aallokossa. Jalmarille on riittänyt matkamarssi isänmaallisuudessa, uskonnossa ja 
Karjalaa muistelevassa kotiseutuihanteessa. Julkinen ja yksityinen ovat vahvasti 
yhteensulautuneet Jalmarin kerrotussa identiteetissä. Ne vahvistavat kansallisesti 
korostuneen ajan ihmiselle aiemmin määritettyä identiteettikuvausta432.  

Ymmärrän, että osa identiteetin muodostuksesta on tapahtunut tiedostamat-
tomasti ja aikaa myöten433. Jalmarilla kerrottu identiteetti pysyy yhdenmukaisena 
ja koossa huolimatta kertomuksen pitkästä taaksepäin ulottuvasta tarkastelujak-
sosta. Narratiivinen identiteetti on avoin, ja sitä voidaan rakentaa uudelleen. Jal-
marin kertomus on esimerkki kertomuksellisen aineiston tuottamasta menneisyys-
tiedosta. Emme voi saadun tiedon kautta tuoda menneisyyttä nykyhetkeen täsmäl-
leen yhdenmukaisena kopiona. Muuttuva identiteetti muuttaa myös näkemystä 
menneisyydestä. Jalmarin elämä on ollut vakiintunutta ja tietyssä suunnassa kat-
sottuna myös eheää ja onnistunutta. Jos elämä olisi ollut erilaista ja ”epäonnistu-
nutta”, millainen olisi ollut Jalmarin antama kuva menneisyydestä? 

Pohtiessani Jalmarin kohdalla, mikä kuuluu viralliseen ja mikä epäviralliseen 
elämänkokemukseen, minun oli vaikea hahmottaa eroa näiden välillä. Sen verran 
opettajaelämä oli siviiliminään sitoutunutta. Jotta Jalmarin ajan miesopettajakuva 
ei jäisi täysin yksipuoliseksi, haluan valottaa malliopettajuuden takana elänyttä 
inhimillisyyttä ja janus-kasvoisuutta seuraavan kansakoulunopettaja Emil Kulpa-
kon lähettämän kirjetekstin434 kautta. Miehenä ja opettajana elämisen kaksijakoi-
suudesta vuonna 1937 se kertoo jotain.  

                                                        
431 Hyvärinen 1994, 65. Hyvärinen viittaa saavutettuun koulutukseen, ammattiin ja perheeseen. 
432 Hall 1999. 
433 Vrt. Hall 1999, 38–39; Lehtonen 2000, 218–219. 
434 Liite 7 
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 Vuostimossa, joulukuun 15 päivänä 1937 

 Rakkaat Telle, Timo Juhani ja Topi 

Topille 

Tervehdyksemme! 

Nyt saa vävypoika tehdä apelleen muutamia pieniä palveluksia. Tulen Ouluun 
ensi lauantaina, t. k 18 päivänä klo 16 junassa ja toivon sinun olevan asemal-
la, jos suinkin pääset. 

 Sitten saat heti tämän saatuasi tilata yllämainituksi ajaksi huoneen Seura-
huoneelta yhtä henkeä varten. (Huom. Ei Pihlajaniemeä varten) Hänen takia 
pitää mennä ikään kuin piiloon. On tärkeitä ja kiireellisiä asioita, joten täytyy 
saada rauhallinen paikka. Sitten saat mukana olevalla rahalla hankkia val-
miiksi minulle kaksi puolikasta kolmen tähden Jaloviinaa ja neljä puolikasta 
pöytäviinaa Alkosta. En ehdi sitä itse saada, kun pyhä on vastassa ja tarvit-
sen ne erinäisten lainopillisten tietojen hankkimista varten. Toivon, että toi-
mitat nämä kaikki valmiiksi. Ne voit viedä tilaamaasi huoneeseen. Sen huo-
neen ei tarvitse olla kalleimpia, riittää siinä 30–40 markan välillä, mutta yk-
sityinen, hätätilassa hieman kalliimpikin, jos et halvempaa saa, mutta siihen 
voi lisävuoteella majoittaa toisenkin. Kylläpähän kuulet sitten kun tavataan. 

 Muuten ei tällä kertaa kummempaa kuulu. Koulu loppuu ensi perjantaina ja 
käräjäasiat (metsätila) riidat kiirehtävät. Äiti ei nyt jouda eikä pääse tule-
maan, on reumatismia selässä, kun ei muuta vaivaa ole nykyisin ollut. Puhu-
taan sitten niistä enempi sitten kun tavataan. Tellen ei ennen sunnuntaita tar-
vitse ruveta erityisiin valmistuksiin isän tuloa varten, sillä lauantaina tuskin 
on mahdollista tulla Teille. Mukana on kaksi satalappusta tilauksia varten. 

 Näkemiin. Isä Eemeli 

Omaelämäkertojen analyysissä olen eritellyt miesopettajan kerronnan virallisessa 
ja epävirallisessa tilassa. Kulpakon kerronta 1930-luvulta paljastaa opettajuuden 
kaksia kasvoja. Opettajalla oli viralliset kasvot kyläyhteisön edessä. Vapaa-ajalla 
osa opettajistosta jatkoi virallista opettajaeetosta ”siviilipyrkimyksissään”, mutta 
osa eli toisenlaista maailmaa epävirallisessa tilassa. Vuostimon kylän miesopetta-
ja Emil Kulpakko kertoo kirjeessään tulevasta Oulun matkasta. Vävypojalle oli 
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annettu tehtäväksi järjestää viinaa ja hotellihuone. Lisäksi matkaan liittyi riita-
asian selvittelyä. Riita koski metsäasioita435. Emil Kulpakon omaiset kertovat 
Kulpakon tulleen ”tuulettumaan” Oulun kaupunkiin aika-ajoin436. Kaupungissa 
hänellä oli sukulaisia, muun muassa tytär asui Oulussa. 

Kuva 1 Opettajaperhe aterialla437. 

Haastatelin Eemil Kulpakon entisiä oppilaita Kemijärven Vuostimon kylässä 
kesällä 2004. He mainitsivat, että olisi ollut mahdotonta ajatella kylän mies-
opettajan juopottelevan julkisesti tai esiintyvän alkoholin vaikutuksen alaisena. 
Tältä osin Jalmarin kertomus alkoholikielteisyydestä vahvistaa opettajan ihanne-
kuvaa. Mauno Jankkila kertoi, että Kulpakon alkoholinkäyttö ei ollut julkista. 
Lisäksi Kulpakon vaimon kielteinen suhde alkoholiin rajoitti alkoholin käytön 
kodin ulkopuolelle.438 Virallinen alkoholipuhe koululaitoksen sisällä sotaa edeltä-
neellä ajalla on nähtävissä Reinilä-Koposen Omatoimisen Koulun luonnontieto-
oppikirjassa vuodelta 1938. Kirjaa käytettiin kansakoulun oppikirjana. Seuraava 
lainaus kuvaa hyvin opettajan käyttämää oppimateriaalia kyseessä olevana ajan-
kohtana: ”Jos ihminen on nauttinut alkoholia enemmän, hän joutuu lopulta täydel-
lisen tunnottomuuden tilaan. Tällöin hän voi avuttomana raukkana jäädä makaa-
maan katuojan rapakkoon tai keskelle rautatietä. Näin hän on langennut pitämään 

                                                        
435 Kulpakko, Kemijärvi 22.6.2004. 
436 Kulpakko, Kemijärvi 22.6.2004.  
437 Anni ja Emil Kulpakko perheineen ja palvelustyttö Kemijärven Vuostimon koululla. Valokuva: 
Timo Kujala. 
438 Jankkila, Kemijärvi 22.6.2004. 
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halpana korkeinta Luojaltaan saamaansa maallista lahjaa, järkeään, ja hän on 
vajonnut eläintä alemmaksi.”439  

Kirjeen kirjoittaja Emil Kulpakko toimi Kemijärven Levärannalla ja Vuosti-
mossa opettajana noin 20 vuotta. Hän oli tyypillinen aikansa kyläkansakoulun-
opettaja ja maanviljelijä. Kulpakko osallistui moniin kylän luottamustoimiin. Hän 
aloitti nuorisoseuratoiminnan Vuostimossa ja oli mukana Kemijärven kirkkoval-
tuustossa440. Lisäksi hän oli osakkaana ja toimitusjohtajana paikallisessa sahayh-
tiössä441. Emil Kulpakon vaimo, uusherännyttä suuntaa edustava Anni Kulpakko 
toimi muun muassa maallikkosaarnaajana, kiertokoulunopettajana, hautajaisluk-
karina ja katekeettana pohjoisessa Suomessa442. Virsilaulut ja kirkonmenot olivat 
osa kodin elämää.443 Vaikka perhettä leimasi uskonnollisuus, oli kristillisyys ensi-
sijaisesti naisväen osana, kuten seuraava kirje tyttärelle Ouluun vuonna 1936 
todentaa:  

Äiti menee Hilja-tädin kanssa seuroihin Kairalaan, mutta minä ”itse” menen 
metsäpäiville Pelkosenniemelle. Olisin jo eilen mennyt Savukoskelle, mutta 
kiireellinen johtokunnan kokous esti sen. Meillä on nyt sellainen kulkurituuri. 
Viime sunnuntaina kävimme Joutsijärven koululla opettajakokouksessa ja 
vierailimme kunnalliskodilla myöskin. Meitä oli kolmattakymmentä kansan-
valistajaa kemijärveläisiä opettajia.444  

                                                        
439 Reinilä, Koponen, 1938, 262. Ks. myös Maalaiskansakoulun opetussuunnitelman yläkansakoulun 
Terveys- ja raittiusoppi, jossa kymmenportaisesti opettajaa kehotetaan valistamaan oppilasta esimer-
keillä juopposuvuista, juoppoperheiden lasten kuolevaisuudesta, rikoksista, murhista, juoppohulluu-
desta ja tunteiden tylsymisestä. Maalaiskansakoulun opetussuunnitelma, 1925, 187–188. 
440 Ervasti 2002, 499. 
441 Kuosmanen 1978, 298, 323. 
442 Ervasti 2002, 255, 350, 357, 435. 
443 Jankkila & Kulpakko, Kemijärvi 22.6.2004. 
444 Emil Kulpakon kirje Tellervolle 20.9.1936. 
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Kuva 2 Vuostimon koulu 1936445. 

Kulpakko edustaa ajalle kuuluvaa kansanopettajuutta esimerkillisesti. Haasta-
telin Vuostimon kylässä kesäkuussa 2004 Emil Kulpakon entisiä oppilaita, jotka 
olivat iältään 76–91-vuotiaita. Heitä oli vaikeaa saada kertomaan negatiivisia 
seikkoja entisestä opettajasta. Kyseiselle ikäluokalle opettaja on edelleen kunnioi-
tusta ansaitseva henkilö. Opettaja Kulpakon elämään liittyvä ennen avioliittoa 
syntynyt lapsi ei tullut missään yhteydessä mainituksi, vaikka kyseinen henkilö 
haudattiin haastattelua edeltävänä viikonloppuna. Koko kyläyhteisö oli aina tien-
nyt, että opettajalla on nuoruusvuosina syntynyt lehtolapsi. 

Kansanopettajuuteen liittyi vahva lataus nuoren kansakunnan rakentamiseen 
liittyvää henkeä, joka on tunnistettavissa aikaan liittyvissä teksteissä. Risto Rinne 
kuvaa kansanopettajuuteen liittyneen filantrooppisen 446  perusajatuksen, jossa 
oppimaton ja sivistymätön kansa kohotetaan opetuksen ja kansakoulun tuella 
tiedon valoon ja sivistykseen447. Kansanopettaja oli aikansa moniosaaja ja yrittä-
jä448. Kaupunkiopettajat kansa- ja oppikouluissa olivat tässä suhteessa eri asemas-
sa verrattuna maaseutuopettajiin. Esimerkiksi palkkaus oli eriperustainen ja pa-
rempi. Maaseudun opettajuuden moniosaajuudessa oli taustalla toimeentulon 
pakko. Taloutta ylläpidettiin lisäansioiden kautta. Puhuttiin muun muassa, että 
kansanopettaja maaseudulla ansaitsee palkkaa vähemmän kuin maalaistalon apu-
lainen.449

 

                                                        
445 Vuostimon koulu 1936. Valokuva: Timo Kujala. 
446 Filantropiaan kuuluukin osuvasti: ihmisystävällisyys, ihmisten yleisen edun ajaminen ja etenkin 
vaikeuksissa olevien auttaminen. Korpela, J. elektroninen sanakirja. 
447 Rinne 1986a, 136. 
448 Ks. esim. Syväoja 2004, 99–104. 
449 Männistö 1994, 210; Kiuasmaa 1982, 268–270. 
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Jalmarin sukupolven kerronta paljastaa tutkijalle kuvaa, että alkuajan opetta-
juuden leima on vahvasti sitoutettu opettajan viralliseen minään. Eri tekijöiden 
kautta malliopettajuus ulottuu myös vahvasti yksityiseen elämään aina eläkeikään 
saakka. Kulpakon elämästä löytyneet lyhyet kuvaukset toisaalta tasapainottavat 
Jalmarin ylevää puhdasoppisuutta. Miehen elämän mallina opettajuus on tuonut 
asemaa, tunnustusta ja vakautta, mutta samalla pakottanut peittoamaan kansan 
silmiltä opettajaeetokseen soveltumattomia elämänarvoja ja elämän käytänteitä. 

2.1.2 Paavo 1933, miesopettaja sodan jälkeisen ajan Suomessa 

Olen mies, minä en turhia huohottele!450
 

 Paavo 

Kirjoittaja syntyi vuonna 1933 iltatähtenä oikeistolaiseen pikkupiian kotiin isän 
toisesta avioliitosta. Hänellä on mukavat muistot lapsuudesta. Isä halusi kasvattaa 
pojasta kirvesmiehen ja äiti lyseolaisen. Isän koulutusmallissa lienee ollut taustal-
la monen muun kertojan tavoin ajatus: ”Fyysinen työ on ahkeruutta, lukeminen 
laiskuutta”451. Paavo kuvaa kertomuksessaan paljon mieheksi kasvamisen merkki-
tapahtumista ja vaiheista pohjoissuomalaisessa kaupungissa.  

Paavon tarina on kamppailua, väärinymmärrystä, sairautta ja yksinäisyyttä 
sekä lopulta tyytyväisyyttä uuden vaimon ja ohitusleikkauksen ansiosta. Hänni-
nen ja Valkonen ovat todenneet sairaskokemuksen hallintaan saamista käsitteel-
lä ”tarinallinen kuntoutuminen452”. Kertomuksen päähenkilön kohdalla Hännisen 
ja Valkosen ajatus elämäntarinan jatkuvuudesta, arvokkuudesta ja merkitykselli-
syydestä sairaskokemuksen jälkitilassa ovat enemmän kuin yhtäpitäviä.453 Paavo 
on käynyt taistelun ahtaassa opettajakehyksessä, joutunut paheksutuksi ja yliaje-
tuksi. Lopulta oma miehinen sisu ja oikeudentaju ovat johdattaneet voittoon. Paa-
vo kuvaa kerrontansa lopussa suomalaisen työttömän miehen kyyneleitä ja kiittää 
onneaan, ettei ole koskaan joutunut alennetuksi työttömäksi yhteisön toimesta. 

                                                        
450 SKS KRA. 12130. 1993. 
451 Latvala 2005, 223; Hyvärinen 1994, 65. 
452 Tarinallisesta kuntoutumisesta, ks. Hänninen & Valkonen 1998 teoksessa Hänninen 1999, 144. 
453 Hänninen & Valkonen 1998 teoksessa Hänninen 1999, 144. 
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Kirjoittamishetkellä Paavo on täyttämässä 60 vuotta. Hän ei aio viettää sitä, 
eikä ota vastaan lahjoja. Paavo ei halua keneltäkään mitään. Kenelläkään ympäril-
lä olevalla ei ole mitään Paavolle annettavaa.454  

Paavon elämä työn ulkopuolella 

Paavon kerronnassa korostuu perisuomalainen miehinen näkökulma. Paavon 
epävirallinen ja virallinen opettajaelämä ovat täynnä kohtaamisia voimakkaiden 
miespersoonien kanssa. Edellä mainittuja edustavat nuoruuden poikasakki, mies-
opettaja, appiukko ja lahkolaissaarnaaja. Koulutietään ja miesopettajaansa Paavo 
muistelee jyrkin mutta positiivisen sanakääntein: 

Neljännelle luokalle saimme Ruohotorin koulussa opettajaksi jo miehen. Koi-
vulan Kalle oli kova ukko! Ei hänelle kummempia nimiä tarjoteltu. Samalla 
luokalla oli ärsyjä Koivulan jätkiä. Kalle piti kovan kurin tosin sitä huumoril-
la höystäen. Lähti siinä halut nahistella, kun opettaja saattoi rangaistukseksi 
hieroa riitapukarien nenänpäitä vastakkain. Se taas ei tuntunut mukavalta, 
etenkin jos toinen sattui olemaan luokan räkänokka.455  

Samaisella Kalle Koivulalla oli vaikutuksensa myös Paavon myöhempään koulu-
tiehen:  

Päättäjäisissä eli tutkinnossa, kuten paikkakunnan vanhan tavan mukaan 
ruukattiin kevätjuhlaa nimitellä, painoi Koivulan Kalle kouraani todistuksen, 
jossa sanoi olevan vain yhden ala-arvoisen numeron. ”Hyvästi! Menet sitten 
syksyllä lyseoon.” Se ala-arvoinen oli voimistelun kahdeksikko.456

 

Kerronnallaan Paavo vahvistaa Puurulan näkemyksiä, että koulusta muistetaan 
jälkeenpäin mieliinpainuvat koulukokemukset ja persoonalliset opettajat457. Yksi 

                                                        
454 SKS KRA. 12043. 1993. 
455 SKS KRA. Mieselämäkerrat 12074. 1993. 
456 SKS KRA. Mieselämäkerrat 12074. 1993.  
457  Puurula 1992, 98–99; Lahdes 1997, 258. Kemijärvellä kesällä 2004 haastatelemani henkilöt 
kertoivat Emil Kulpakon kurinpitotoimista 1920–30 luvulla: Opettaja oli nostanut pullikoivan oppi-
laan seinälle rinnuksista tai vaihtoehtoisesti napanneen oppilaan mukaansa viereiseen luokkaan, jossa 
lyötiin ovi kiinni. Takaisin palasi nöyrä oppilas, joka ei enää hangoitellut vastaan. Mitä suljettujen 
ovien takana tapahtui, ei kukaan julkisesti tiennyt, eivätkä haastatellut tarkkoja kuvauksia vielä noin 
70 vuotta jälkeenpäinkään halunneet arvailla. Ilmeisen tehokas oli menetelmä haastateltujen mielestä! 
Mitään katkeruutta eivät vanhemman sukupolven miehet opettajansa menetelmistä kertoneet, pelkkää 
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vuonna 1955 syntynyt omaelämäkertoja kuvaa persoonallisuuden merkitystä ope-
tustyössä sanomalla, että hän kilpailee sen avulla oppilaiden huomiosta medialäh-
teiden kanssa458 . Paavo yhdistää miesopettajaansa kurinpidon. Miesopettajalta 
odotetaan kuria ja järjestystä. Oppilasryhmäänsä hallitsematon ”luuserimies” 
opettajana on kaksin verroin heikompi kuin naisopettaja, jolla luokan hallinta 
kurinpidollisesti ei onnistu. Kuri yhdistettynä oikeudenmukaisuuteen ei Paavon 
kerronnan mukaan ole jättänyt katkeruutta. Tiukkoja opettajia on myös viimeai-
kaisessa koulututkimuksessa muisteltu ”lämmöllä”459.  

Paavon mainitsema Kalle Koivula tunnetaan myös kirjallisuuden kuvaamana. 
Opettaja Kalle Koivulaa muistelee toisesta näkökulmasta lehtori Eero Koivula, 
edellisen poika:  

Kun ajattelen nykyistä, muuttuvaa koulua, sen oppilaskeskeisyyttä, kouluneu-
vostoja, opintodemokratiaa ja tasapäisyyden vaatimusta, huomaan etten pys-
ty kuvittelemaan isäukkoa siihen kouluun ollenkaan. Hän oli ärjy vanhan 
kansan opettaja, tai oikeastaan voinkin kuvitella. Voin kuvitella hänet pudis-
telemassa päätään nykyisille touhuille ja sanomassa: ”Eiköhän ala kansat 
kohta ymmärtää, kenen kelekkaan ovat lähteneet”[...]460.  

Miehisen kasvutaustan merkittävyys korostuu nuoruutensa 1940–50-luvun elä-
neiden miesten kerronnassa. Kasvuympäristöksi miesopettajakertojat löytävät 
militaarisen ympäristön, poikasakit, metsätyömaat ja tukinuittoympäristöt. Nuo-
ruusajan kovat Koivulan jätkät liittyvät pojaksi ja mieheksi kasvamisen prosessiin. 
Heiltä Paavo sai tekstin mukaan muun muassa seksivalistuksen. Paavo lisää toi-
sen kaupunginosan poikien olleen siivompaa ja kesympää sakkia. Poikasakit nä-
kyvät myös elokuvassa, rakentuuhan Pojat-elokuva suurelta osin Raksilan poi-
kasakille ja poikien maailmalle. 

Kaupungin poikasakkien jyrkät ja omintakeiset arvot käyvät ilmi muussakin 
yhteydessä: naapurilähiöön muuttaneita uustalolaisia vastaan käytiin seipäin ja 
kivenmurikoin, kuten asiaa kuvaa kaupungissa nuoruuden kokenut Kari Koske-

                                                                                                                                    
positiivista oli oppien perillemeno kovienkin menetelmien kautta. Jankkila & Kulpakko, Kemijärvi 
22.6.2004 
458 THA 3/18, 1998. 
459 Lahelma & Gordon 2003, 53; Omaan opettajuuteenikin liittyy kohtaaminen, jossa oppilasta rajoi-
tettuani sain huoltajalta kiukkuisen soiton, jossa minua uhattiin asianajajalla. Hetken keskustelun 
jälkeen naispuolinen soittaja leppyi ja muisteli hyvällä entisiä tiukkalinjaisia opettajiaan. 
460 Haapala 1974, 163–165. 
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la461. Paavon kerronta kaupungin poikasakeista on ymmärrettävä myös sukupuoli-
teknologiana, jossa jäsennetään kuvaa miehenä olemisesta. Edellinen kertoja 
Jalmari kuvasi tukkilaisuuttaan osana miestodistelua. Kun omaelämäkerran kir-
joittajana on opettaja, työn ulkopuolisen kerronnan tilassa kertojan teksti kuvastaa 
näkökantaa, jonka mukaan kerronnassa täytyy korostua sukupuolinen paikka 
jossakin muodossa. Paavon epävirallista opettajuuden ulkopuolista tilaa kuvaava 
kertomus nostaa esiin määrätyn mieskertojan mallin. Päinvastaisia kertojia löytyy 
myös miesopettajista. Kun yksi kertoo, kuinka mielikuvissaan leikki keijukaisten 
kanssa metsässä isän tehdessä metsätöitä, kuvaa toinen taas runollista maailmaan-
sa ja miesmallin kaipuutaan462.  

Karu miehenä olemisen korostus yhdessä malliopettajuuden kanssa nostaa 
kysymyksen elämänmallin ja identiteetin ristiriitaisuudesta. Jos 1920–1940-
luvulla syntynyt mies korostaa ja paikantaa itsensä miesryhmään karkean kerron-
nan aineksilla, vaikuttaa se ristiriitaiselta, koska hän opettajuuden yhteydessä 
joutuu elämään toista minuutta. Useilla kertojilla raskaat työt, naisjutut, viina ja 
puhumaton puurtaminen erottavat miehen naisten ja ”hameväen” maailmasta - 
jopa vanhimmalla tutkimuksen kertojista, 1906 syntyneellä Urholla463.  

Toiset kertojista ovat yksityisessä ja julkisessa identiteetissään vähemmän ris-
tiriitaisessa tilassa. Karski miesmalli ei kaikissa ristivedoissaan sovellu opettajuu-
den viralliseen identiteettiin. Hall kuvaa epävirallista tilaa ja näkemystä sanomalla, 
että omaelämäkerrassa identiteetit muotoutuvat suhteessa ympäröivään kulttuuriin 
ja kerrottuun taustaan464. Minuuksia on yksi, mutta identiteetit vaihtelevat ja ovat 
usein ristiriitaisia, kuten miesopettajan virallinen opettajaelämä ja epäviralli-
nen ”siviiliminä”.  

Paavon ikäpolven miesopettaja (s.1933) kuvaa kertomuksessaan, kuinka ei 
tavoita alkuun hyväksyttävää miehen minuutta. Hänen kertomuksessaan isä jättää 
äidin pian häiden jälkeen eikä maksa ruokkoja. Esikuvat ovat uskovaisia kana-
emotyyppisiä holhoajia, jotka kuvaavat helvetin loppumattomuutta pienen isättö-
män pojan eteen. Heiveröinen ruumiin rakenne lisää pienuutta mieheksi haluavan 
suuressa taistelussa. Miessakki ja yhteenkuuluvuuden tunne löytyvät kuitenkin 
kalastusharrastuksen parista. Kirjallisuuden kautta saavutettu maailmankuvan 

                                                        
461 Koskela 2002, 7. 
462 SKS KRA. Mieselämäkerrat 21154–21215. 1993; Pe 1573–1911. 1985. 
463 SKS KRA. Pe 4601. 1985. 
464 Hall 1999, 22–23, 153–157, 247–252; Hall 1996, 4–6. 
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avartuminen auttaa saavuttamaan humanistisen ja liberaalin maailmankatsomuk-
sen ja hyväksytyn paikan elämässä465. 

Paavo kertoo myös menemisistä ja tulemisista. Paavolla menemiseen liittyvät 
avioero, taloudelliset vaikeudet, sairastuminen ja uuden elämänmuodon etsintä 
epäonnistumisten jälkeen. Menemisen näen miesten kertomuksissa vaihtelun 
hakemisena tai kriisitilana, josta palataan tasapainotilaan, usein onneen tai ”koh-
taloon”: 

Lukuvuoden lopussa matkasin pohjoiseen. Sieltä hain uuden viran. Asunnon 
sain vasta syksyllä. Mutta kyllähän tekevälle miehelle aina joitakin paikkoja 
elämässä. Kesä oli lämmin, joskus tuli nukuttua kuusenperseessä. Kuutamo-
hommien tienat menivät ulosottomiehelle, koska palkasta ei jäänyt tarpeek-
si.466  

Lehtola tulkitsee mieheyden rakentumisen kuvaa seuraavasti: ”Jotta miehinen 
mies ei muuttuisi ”ämmämäisen heikoksi”, hän joutuu käymään loputonta taiste-
lua. Mieheys hankitaan ennen kaikkea itseä vastaan käydyn kamppailun kaut-
ta.”467 Paavolla kerronta on paljon edellisen mukaista. Hän eroaa ensimmäisestä 
vaimostaan, saa osakseen verovelat, tekee pimeää työkeikkaa ja maksaa velkansa 
tunnollisesti. Hoikkala on todennut miehen pyrkimyksen kunnollisuuden osoitta-
miseen, vaikka taustalla olisi syvä ja vakava perhekriisi. Esimerkissään Hoikkala 
kuvaa miesopettajan avioitumista uudelleen, jotta lapset näkisivät hänen olevan 
erosta huolimatta kunnollinen isä. Hän ei pohdi kunnollisuuspyrkimystä opetta-
juuden näkökulmasta, mutta itse näen opettajuuden lyövän leimaa miesopettajan 
elämänkululle myös työn ulkopuolisina hetkinä.468  

Perinteistä miehisyyttä korostavat lajityyppielokuvat eli lännen-, sota-, seik-
kailu- ja poliisielokuvat nostavat esiin miehen riippumattomuutta. Nainen koetaan 
jopa uhaksi, joka vakiinnuttaa vapaudessa liikkuvan miehen. Omaelämäkerrassa 
miehen riippumattomuus nousee esiin samalla tavoin. Hietala kuvaa kuinka län-
nensankari mieluummin ratsastaa auringonlaskuun kuin kesyyntyy perustamaan 
perhettä ja tunteilemaan.469  

                                                        
465 SKS KRA. Pe 1573–1911. 1985. 
466 SKS KRA. Mieselämäkerrat 12127. 1993.  
467 Lehtola 1998, 229. 
468 Hoikkala 1994, 94–95. 
469 Hietala 1993, 126. 
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Paavo kertoo avoimesti epäonnestaan, jota hän kohtasi eri elämän vaiheissa. 
Verrattuna ensimmäisen tarkastelujakson Jalmarin kerrontaan, puuttuu Paavon 
kerronnasta kaunopuheisuus. Kaupunkilaistaustaisen nuoren opettajan elämä on 
kaukana tukkilaisromanttisuudesta:  

Häiden päätyttyä oli sulhanen ainoa henkilö, jolle ei löytynyt sijaa häätalos-
sa. Toukokuinen yö oli kylmä. Klo 7.00 aloin levittää sontaa häätalon pottu-
maalle. Käskyn antoi appiukko. Jo vain siinä ruppi lämpeni.470  

Ensimmäinen vaimo Varpu oli liian rikas vaimoksi. Paavo sai kertomuksensa 
mukaan kokea avioliitossa jatkuvaa alemmuutta. Vaimo nukkui pitkään ja nyrpis-
teli koulujen asunnoille. Ero ja uusi ihmissuhde muuttavat Paavon elämän suun-
nan kohti tulevaisuususkoa:  

Minun kohdalleni sattui ihminen, jota arvostin heti ensimmäisestä hetkestä 
lähtien. Hän vietti säännöllistä elämää, kävi töissä, teki työnsä hyvin eikä ol-
lut tippaakaan pahansuopa.471

 

Elämän varrella kirjoittaja kohtasi nälkää, rahapulaa ja muita vastoinkäymisiä. 
Uusi alku koittaa Paavolle ja elämän tilinpäätöstä Paavo tekee sanoilla:  

Erikoisen onnellinen olen perheestäni. Tässä uudessa elämässä sain viettää 
rauhallista elämää myös naapureiden kanssa. Onnellinen olen arkipäivistä ja 
siitä, ettei minua koskaan alennetty työttömäksi yhteisön toimesta.472 

Paavon elämä miesopettajana 

Paavo sitoi siviiliminässään elämän onnistumisen määritteeksi velvollisuuksien 
kaikkinaisen täyttämisen. Työhön Paavo suhtautuu samalla asenteella. Paavo ei 
syntymäaikansa perusteella ole saanut vanhaa kansanopettajuuteen johtavaa opet-
tajakoulutusta. Kerronnassa opettajuuden hyveen puuttuminen on luettavissa ja 
kertoo sukupolvisesta muutoksesta. Kouluun ei miesopettajien kerronnassa liitetä 
vahvaa kansan kasvattamisen leimaa. Uskonto on yksityisasia tai kritiikin kohde. 
Kouluun liitetään enenevästi epäkohtia kuvaavia piirteitä ja isänmaan hehkutta-
minen rajoittuu lähinnä armeijan käyntiin liittyviin kuvauksiin. Aika on muuttunut 

                                                        
470 SKS KRA. Mieselämäkerrat 12097. 1993. 
471 SKS KRA. Mieselämäkerrat 12125. 1993. 
472 SKS KRA. Mieselämäkerrat 12140. 1993. 
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edellisestä opettajapolvesta. Perinteinen maaseutukoulun monitaituriopettajuus 
saa Paavon kerronnassa osuutensa:  

Koulupiiri oli valitettavan riitainen. Ennen tuloani erotettu talonmies käräjöi 
johtokunnan kanssa. Kähinän seurauksena kylässä oli jos minkälaista kuppi-
kuntaa. Oman osansa riitojen jatkumisessa teki myös naispuolinen, terveydel-
tään horjuva opettaja sekä hänen mustasukkainen vihtorinsa. Kyläläiset tun-
sivat hänen heikkoutensa ja tekivät usein hyvin karkeaa pilaa miehen kustan-
nuksella. Nyt sen aikaista tilannetta arvioidessani päädyn olettamukseen, että 
kotona annettu laillisuuskasvatus ei minun persoonaani nivottuna mitenkään 
soveltunut sen koulupiirin tapoihin saati vaimoni perheen näkemyksiin siitä, 
millaiset teot ovat hyväksyttäviä. Kerta toisensa jälkeen sain huomata, että 
kunnan omaisuutta pidettiin yhteisenä. Veistokalusto näytti todella surkealta. 
Ei niillä puuhun pystytty. Teroitus ja kunnostus kuului talonmiehen toimenku-
vaan. Opettajalle se työ lankesi. Kaapeista puuttui huomattava määrä kalus-
toa. Osan sain keräiltyä kylältä. Mutta luvaton lainailu jatkui tietämättäni. 
Laitoin kaappeihin lukot. Se herätti pahaa verta kyläkunnassa. Mutta oppi-
laat tykästyivät pian kunnon vehkeisiin. Useimmille veisto antoi mieluista 
puuhailua ja onnistumisen tunteen nautintoa.473  

Edellinen kertoja Jalmari kuvasi, kuinka suuri määrä käsiä oli auttamassa, kun 
uusi opettaja saapui kylään. Paavon puhe katsoo aikaan, jossa koulun paikka ky-
län keskuksena on romuttumassa. Jäljellä on ihanteellisen ajan muisto ja rippei-
den varassa eläminen. Moraali ei enää ole yhteiskunnallinen ja kouluun paikan-
nettu. Siitä on tullut yksilön asia. Paavo kuvaa moraalipohjansa perustuvan kotoa 
saatuun laillisuuskasvatukseen. Se ei rakennu puhtaasti kristillisille arvoille, joita 
edellisen jakson Jalmari useassa kohden korostaa, vaan oikeistolaisessa työläis-
kodissa saatuun elämän arvopohjaan.  

Kun Paavo aloitti opettajana 1950-luvun puolivälissä, oli aika vielä vahvaa 
kansakouluaikaa. Ristiriita opettajan ja kyläyhteisön pyrkimysten välillä on huo-
mionarvoista, sillä maaseutuopettajan asema oli muutoksessa kaikkitietävästä 
kohden virkamiesopettajaa, eikä opettajan kaikkitietävyys välttämättä enää ollut 
relevantti maaseudullakaan474. Paavon paikka kyläyhteisössä on monimuotoisem-
pi kuin aiemmalla itsenäisen Suomen pioneeriopettajapolvilla. Kylä ei arvosta 

                                                        
473 SKS KRA. Mieselämäkerrat 12104–12105. 1993. 
474 Säntti 2002, 180. 
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opettajaansa, mutta opettajan tulisi kuitenkin edelleen täyttää viran viralliset ole-
tukset. Simola (1995) tulkitsee sodan jälkeistä kansanopettajaa 1960-luvun mie-
tinnön pohjalta, että virkamieheltä edellytetään lahjomattomuutta, vastuuntuntoa 
ja oikeamielisyyttä sekä virkavelvollisuuksien tinkimätöntä noudattamista.475 Jos 
opettajan virallinen identiteetti nojasi vahvasti menneiden polvien opettajakuvaan 
ja moraaliarvoihin, yhteentörmäys muuttuneeseen ympäristöön oli odotettavissa.  

Paavo kertoo miesopettajalle langenneista niin sanotuista ”muista töistä”. Eri-
tyisesti pienillä kouluilla teknisyyteen viittaavat tehtävät osoitetaan miesopettajil-
le. Suurissa kouluissa on käytettävissä erityistä teknistä henkilöstöä näihin tehtä-
viin. Odotusarvo ”osata kaikkea” ei ole poistunut täysin peruskoulun miesopetta-
juudestakaan. Opettajuuden ahtaassa liikkumatilassa eläminen ei kertojasta ole 
helppoa:  

Koulun rehtori soitti työpaikalleni. Hän moitti minua perheen laiminlyönnistä, 
kevytmielisestä elämästä sekä lukukausimaksun viivästymisestä. Siitä hän oli 
huomauttanut myös tyttärelleni luokan kuullen. Otin pari tuntia vapaata. Vein 
rehtorin nähtäviksi maksulaput, jotka pankki oli kuitannut ennen eräpäivää. 
Näytin myös työjärjestykseni. Sanoin hyvin selkeästi, että niiden 11. työtunnin 
lisäksi meni kotimatkoihin pari tuntia lisää. Vietän kotonani joka vuorokausi 
siis 11 tuntia, paitsi tietysti pyhäisin, jolloin olin aina paikalla. Esitin kokei-
lua! Puhelinsoitto milloin tahansa joko kotiin tai kolmeen työpisteeseen kävi-
si minulle hyvin. Olisin aina paikalla476. 

Paavon kerronnassa kuvastuu opettajan yksityiselämän julkisuus. Kansakoulussa 
opettajan elämä ei rajoittunut luokkahuoneeseen, vaan säädyllisyyttä ja aseman 
edellyttämää elämää vaadittiin myös luokan ulkopuolella. Säntti toteaa muuttuvaa 
opettajuutta käsittelevässä artikkelissaan, kuinka nykyopettaja haluaa olla opettaja, 
mutta ainoastaan kouluyhteisössä ja siihen liittyvissä toiminnoissa477. Sotien jäl-
keinen opettaja sen sijaan tiesi opettajalta vaadittavat rooliodotukset. Vaikeudet 
elää niissä kuvastuivat Paavon kertomalla tavalla.  

Suomen poliittinen ilmapiiri koki täyskäännöksen sotien jälkeen. Opettaja-
kunta Suomessa on aina ollut keskiluokkavoittoista. Sekä työväestö että yläluok-
kaisuus ovat olleet vähemmistöosassa478. Kehitys opettajakunnan yläluokkaistu-

                                                        
475 Simola 1995, 245. 
476 SKS KRA. Mieselämäkerrat 12121. 1993.  
477 Säntti 2002, 17. 
478 Rinne 1989, 193. 
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miseen on kuitenkin nähtävissä seuraavassa taulukossa. Siinä on nähtävillä kan-
sanopettajaksi opiskelevien miesten sosiaalinen tausta itsenäisyyden ajalla vuo-
teen 1985 saakka. 

Taulukko 6. Opettajaksi opiskelevien miesten sosiaalinen tausta479. 

Vuosi Yläluokka Keskiluokka Työväenluokka Maanviljelijät 

1915  3,6 % 22,9 % 28,5 % 45,7 % 

1925  4,6 % 54,5 % 24,9 % 15,9 % 

1935 11,1 % 63,0 % - 25,9 % 

1945  3,0 % 30,3 % 24,3 % 42,4 % 

1955  2,2 % 35,5 % 33,3 % 28,9 % 

1965  6,6 % 51,1 % 24,4 % 17,8 % 

1975  6,9 % 55,1 % 31,0 %  6,9 % 

1985 38,9 % 22,2 % 38,9 % - 

Paavo edustaa määrätyllä tavalla uutta miessukupolvea, joka opiskeli opettajaksi 
sotien jälkeen. Ennen sotia kansanopettajiston rekrytointi oli suunnattu ja suun-
tautui pääsääntöisesti maaseututaustaisiin väestöryhmiin, joille kutsumuksen ensi-
sijaisina arvoina olivat uskonto ja isänmaa. Maaseutu näkyy voimakkaasti myös 
opetussuunnitelmissa. Yksi esimerkki on Aukusti Salon vuonna 1935 julkistama 
Alakansakoulun opetussuunnitelma kokonaisopetusperiaatteen mukaan. Siinä 
todetaan: 

Maamme on ennen muuta maanviljelysvaltio maanviljelykseen läheisesti liit-
tyvine metsänhoitoineen, karjatalouksineen ja pienkarjatalouksineen. Tämän 
mukaisesti opetussuunnitelmankin on oltava ensi kädessä maanviljelysyhteis-
kuntaa varten kasvattava.480  

Sotien jälkeen tapahtui muutos ja jumalallis-kansallinen kutsumuksellisuus opet-
tajakunnassa koki muutoksen. Kaupunkien keski- ja yläluokat kiinnostuivat opet-
tajan ammatista. 481  Vaikka Paavo täyttääkin vain kaupunkilaistaustansa osalta 
edellisen väitteen tuntomerkit, on hänen kerronnassaan kuultavana uusi aika ja 
siihen liittyviä tuntomerkkejä.  

Sairaslomani aikana tehtiin minusta kantelu piirin kansakouluntarkastajalle. 
En ollut itse kuultavana. Minua syytettiin Neuvostoliittoa ylistävän propa-

                                                        
479 Rinne 1989, liite 12. 
480 Salo 1937, 16. 
481 Rinne 1989, 194–195; Rantala 1997, 45–46. 
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gandan harjoittamisesta, vappukulkueeseen osallistumisesta kaupungissa 
edellisenä keväänä ja homoseksualismista. Asiaa oli tutkittu. Ensimmäinen 
syyte raukesi, kun todettiin, että olin vain käsitellyt hyväksytyn oppikirjan 
mukaisesti Neuvostoliiton talousjärjestelmää maantiedon tunnilla. Lisäksi to-
disti joku, etten ollut mitenkään ihastunut Neuvostoliittoa ylistämään. Tiedet-
tiin, etten kouluiässä saanut viisumia naapurivaltioon Leningradiin, kun yri-
tin joukkueeni mukana sinne pelimatkalle. Vappukulkueessa en taas voinut ol-
la mukana, koska erään isännän kertoman mukaan olin kyseisenä päivänä 
perkkaillut suuhuni muutamia hyvänkokoisia ahvenia heidän ruokapöydäs-
sään. Homoutta koskeva syyte tutkittiin erikoisen vakavasti. Löytyi yksi todis-
taja. Hän, lahkolaisten saarnamies oli vakuuttanut tarkastajalle kunniansa 
kautta, että on se opettaja niin selvästi homon näköinen.482  

Paavo ei ilmaise kerronnassaan poliittista taustaansa. Kerrontaa voisi jopa kuvata 
epäpoliittiseksi. Sota-ajan jälkeinen aika toi koulun opetukseen positiivisen kuvan 
luomisen neuvostojärjestelmästä. Uusi poliittinen tilanne vaihtoi muun muassa 
kouluhallituksen pääjohtajan poliittisista syistä ja vaikutti vaatimuksiin uudistaa 
virkamieskuntaa 483 . Ajatellen opettajiston sosiaalisia taustoja ja edelleen siitä 
juontuvaa poliittista taustaa, ei opetussisältöjen opettaminen aina ollut kitkaton-
ta484. Virkamiehenä virallinen identiteetti oli ilmaistava etusijaisesti. Kommunis-
min, lahkolaisuuden ja homouden nivominen yhteen tekstiin kuvastaa Paavon 
jyrkkää suhdetta edellä mainittuihin. Paavon kerronnan yleissävy on useassa koh-
den vastakkaisten arvojen käsittelyä ja asettaa lukijalle vaatimuksen ymmärtää 
näkökantojensa oikeutusta. 

Tekstissä on maininta kansakoulutarkastajan toiminnasta, jolla hän valvoi 
opettajan työtä. Tarkastajien merkitys väheni oleellisesti peruskouluun siirryttäes-
sä485. Vanhemman sukupolven kansanopettajat muistavat ja osaavat kertoa heistä 
mitä merkillisimpiä kertomuksia486. Kuitenkin he olivat ja ovat yksi osa yhteis-

                                                        
482 SKS KRA. Mieselämäkerrat 12108–12109. 1993.  
483 Nurmi 1989, 82. 
484 Itse muistan kritisoineeni historian oppikirjassa 1970–1980 lukujen vaihteessa ollutta virheellistä 
kuvaa Neuvostoliiton ja Suomen sodista sekä kuvaa sosialismin ja Neuvostoliiton ylivertaisuudesta.. 
Miespuolinen historianopettaja väitti kirjan olevan totuudenmukainen. Sama opettaja pyysi vuonna 
1990 minulta anteeksi virheellistä väitettään ja sanoi, että oli pakko opettaa silloisen poliittisen ilma-
piirin mukaan. 
485 Säntti 2002, 175. 
486 Olen itse myös omakohtaisesti kokenut pienellä maalaiskansakoululla 1990-luvun alussa tarkasta-
jan vierailun. Tarkastuksessa kaksi arvonsa tuntevaa virkamiestä saapui sovittuun aikaan koululle. He 
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kunnan suorittamasta koulu- ja opettajakontrollista. Virallinen valvonta kenttäta-
solla tapahtui erityisesti tarkastajien toimesta. Tämä osaltaan liittyi malliopetta-
juuden ylläpitoon ja uusintamiseen. Tarkastuksesta kertoivat myös haastattelema-
ni 1930-luvulla kansakoulua käyneet oppilaat. Kylän naisopettajan perunat olivat 
paleltuneet koulun kellarissa. Opettaja valitti tapauksesta. Tarkastaja saapui tar-
kastamaan tapahtuneen vahingon. Naisopettajan ja tarkastajan välille kehkeytyi 
tapahtuman kautta intiimi suhde, ja tarkastaja tavoitteli naisopettajaa jopa vai-
mokseen siinä kuitenkaan onnistumatta.487  

Opettajakunnan ja tarkastajien välillä on perinteisesti ollut melkoinen juopa. 
Paavon kerronta vahvistaa sen, että yhteiskunnan suorittama opettajatyön kontrol-
li koettiin epämiellyttävänä. Opettajakunta on kokenut perinteisesti tarkastajien 
vierailut kouluhallinnon virkavaltaisuuden ilmentymänä488. Ensimmäisessä opet-
tajanpaikassani pienellä maaseutukoululla tarkastajat olivat vanhempien opettaji-
en kertomusten mukaan muun muassa laskeneet ompelusormustimien lukumäärän 
ja verranneet niitä kalustoluettelossa ilmoitettuun.  

Opettajakunnan ja valtakoneistoa palvelevien tarkastajien välillä tapahtui va-
kavia yhteenottoja. Itsenäisyyden alkuaikoina käytiin tarkastaja Roineen tapauk-
sessa voimakas opettajien ja kouluhallituksen yhteenotto, jolla oli valtakunnallisia 
vaikutuksia keskusviraston valta-aseman vakiintumiseen koulutoimessa489. Paa-
voa ei voi omaelämäkerran perusteella pitää innokkaana virkamiestyyppinä mis-
sään mielessä. Hän mieluummin paikantaa itsensä opettajana oppilaiden auttami-
seen kuin virkamiehenä olemiseen.  

                                                                                                                                    
kuuntelivat yhden kuvaamataitotunnin. Välitunnilla kahviteltiin ja opettajan päiväkirjaan tuli tarkasta-
jan merkintä, että koululla on suoritettu tarkastus kyseisellä päivämäärällä. Mietin nuorena opettajana 
tarkastuksen ja tarkastajavirkojen mielekkyyttä. 
487 Jankkila & Kulpakko, Kemijärvi 22.6.2004. Omaelämäkertojissa tarkastajien toimia käsitellään 
samaan tapaan. Yksi kertojista kuvaa, kuinka tarkastaja piti koulua opettajan hakiessa hänelle mustan 
pörssin voita. SKS KRA. Pe 7166. 1985. Maaseudun kansakoulun piiritarkastajia tutkineen Nikande-
rin mukaan kansakouluntarkastajat ennen sotavuosia olivat usein pitkäikäisiä ja tarkkoja elämäntapo-
jensa suhteen. Pitkää ikää selittävät yleinen raittius ja tupakoimattomuus. Elinvoimaisuutta kuvaa 
sekin, että yksi tuli isäksi täytettyään 70 vuotta. Nikander 1998, 83–84. 
488 Koskenniemen kansakoulun opetussuunnitelmassa lempein sanoin opastettiin tarkastajia opettaji-
en ohjaamiseen. ”Muun opettajiin kohdistuvan ohjauksen ohella ja osaksi edelläkin on kiinnitettävä 
huomiota siihen tehokkaaseen vaikutukseen, mikä tarkastuksissa tapahtuvalla persoonallisella koske-
tuksella ja neuvonpidolla on opettajaan. Henkilö, joka näkee opettajan saavutukset ja vaikeudet, voi 
parhaiten ohjata häntä kehittymään, antaa neuvoja ja tukea. Mutta tämä on mahdollista vain, jos tar-
kastuksen suorittaja itse on selvillä opetusta koskevista asioista ja ymmärtää opetustyön jatkuvan 
kehityksen merkityksen.” Komiteanmietintö 1952:3, 61. 
489 Rantala 2003b, 79–106. 
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Suomalaisessa koulupuheessa mainitaan usein liian suurien opetusryhmien 
ongelma. Tästä myös löytyy Paavon kerronnassa maininta. Iiro Viinanen tunnet-
tiin valtionvarainministerinä, joka oli tiukka talousihminen. Seuraavassa on ku-
vaava esimerkki siitä, kuinka yleinen 1990-luvun niukkuuspuhe siirtyy Paavon 
kerrontaan. Kertoja peilaa 1990-luvun tiukan taloustilanteen ilmapiirin varhem-
piin opettajamuistoihinsa. 

Luokkani koostui 1.-6. luokan oppilaista. Jo oppilaiden ikätaso, sekä eri vuo-
sikurssien erilaisuus tekivät normaalin vuoroluvun käytön mahdottomaksi. 
Pienimmillä oli lisäksi vähäisempi tuntimäärä. Viimeisillä päivän tunneilla 
saattoi opetettavana olla yksi tai kaksi oppilasta. Sitä saattaisi nykyministeri 
Iiro Viinanen kutsua perin julkeaksi kulutusjuhlaksi.490

 

Paavon huomio on mielenkiintoinen, sillä vuonna 1981 tehdyssä Opettajien stres-
si -tutkimukseen sisältyneessä vapaan sanan -osiossa opetusryhmien pienentämi-
nen oli eniten esiintynyt yksittäinen muutostoive, jolla työpaineita voitaisiin vä-
hentää491. Sukupolviajatteluun liittyen tulkitsen Paavon edustavan vielä ikäpolvia, 
joille pyyteettömän työn tekeminen oli sisäinen velvoite. Samalla suuren luokka-
ryhmän hallinta antaa mahdollisuuden korostaa minuutta ja tuo miehenä olemisen 
todistamiseen vahvistusta. 

Paavo käsittelee myös suhdettaan uskontoon. Moni omaelämäkertojen mies-
kirjoittajista mainitsee koulujen sisällä tapahtuvan uskonnollisen kähminnän ja 
siitä juontuvan epäoikeudenmukaisuuden esimerkiksi opettajien virkavalinnoissa. 
Kertojien mukaan Suomessa on kouluja, joihin herätysliikkeeseen kuulumattomil-
la opettajilla on pienemmät mahdollisuudet tulla valituksi virkaan. He saavat 
kokea neutraalin uskontotaustansa vuoksi painostusta uskonnollisesti suuntautu-
neiden taholta492.  

Olipa kysymyksessä sotareissu, erämatka, työpaikan vaihto tai opiskeluru-
peama keskellä työelämää, on niissä kaikissa nähtävissä miehen lähtemisen halu 
joko ulkoisen pakotteen tai omaehtoisen kaipuun vuoksi. Miesopettajalla edelli-
seen liittyy myös tiukka ympäristön kontrolli, malliopettajuuden vaatimus, joka 
näyttää tekstien mukaan erityisesti korostuvan maaseutuympäristössä työskennel-
täessä. Sodanjälkeinen miesopettaja kertoo vapautuneesti ja Paavo erityisesti 

                                                        
490 SKS KRA. Mieselämäkerrat 12113. 1993. 
491 Ojanen 1982, 117. 
492 Ks. esim. THA, 3 kertojaa, ei julkaistavia tunnistetietoja, SKS KRA Pe 7076. 1985; SKS KRA. 
Mieselämäkerrat 12108–12109. 1993.  
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korostaa miehuuden rakentumisen elementtejä. Syytä tähän voi etsiä esimerkiksi 
perinteisten miesarvojen romuttumisesta viime vuosikymmeninä. Paavon puhe 
voi olla puolustustaisto tätä ilmiötä vastaan. 

2.1.3 Juha 1952, peruskouluajan miesopettaja 

Juhan tarina on selviytymistarina. Kirjoittamisajankohtana lama oli Suomessa 
vaihtunut taloudelliseen nousuun. Tämä näkyy myös Juhan kirjoittamassa oma-
elämäkerrassa. Hän on selvinnyt voittajana kohdalleen osuneista vastoinkäymisis-
tä. Kertomuksessa kuvastuu hyvin 1990-luvun talousahdinko ja sen vaikutukset 
kirjoittajan elämään. Juhan kerronta on suomalaista miesopettajan lamaelämää 
parhaimmillaan ja pahimmillaan. 

Juhan elämä työn ulkopuolella 

Yksityisasioissa minun elämässäni on kai käänteitä  
ollut enemmänkin kuin ammatin puolella493. 

Juha syntyi olympiavuonna 1952 Kanta-Hämeessä. Juhan lapsuus oli kiertolai-
suutta paikasta paikkaan. Kekkosen presidentiksi valinnan ääntenlaskun Juha 
muistaa yhtenä lapsuusmuistonaan. Kertoja kuvaa Koillismaalla vietettyä lap-
suusaikaansa. Isä menestyi hetkellisesti ja yritti omaa kauppaliikettä. Tämä vaihe 
päätyi vararikkoon. Paikkakunnan vaihdokset seurasivat toistaan, ja lopulta Juha 
kuvaa, että hän ei kauniin Koillismaan maiseman jälkeen ole viihtynyt missään. 
Paikkakunnan vaihdoksien taustalla oli kertojan mukaan velkojien pakoilu. Ta-
loudellinen epävarmuus oli perheelle tuttua ja aina läsnä olevaa. Koulun alkuvuo-
det olivat alituista muuttoa. Kertojan isä joi, vaihtoi alituisesti työpaikkaa ja kato-
si 1960-luvulla Ruotsiin. Juha tilittää isäsuhdettaan kuvatessaan lukioaikaan-
sa: ”Tuossa vaiheessa olin käytännössä melkein isätön, ja rehtori ja matematii-
kanopettaja Paavo Karhulasta tuli minulle merkittävä mies494.” Juha liittää tietoi-
sesti tai tiedostamattaan kasvuriittiinsä vahvan ja selkeän miehen esikuvan. Vaik-
ka olen tähdentänyt omaelämäkerran paikkaa miehen rippituolina, on avautumi-
sella todettu olevan muutakin ulottuvuutta kuin sisäisen ”höyryventtiilin” purkaus. 

                                                        
493 THA, 4/13, 1998. 
494 THA, 4/13, 1998 
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Hänninen on muun muassa todennut sisäisen tarinan vilpittömällä ilmaisulla haet-
tavan luottamusta ja tunnusmerkkiä läheisille ihmissuhteille495.  

Juha menestyi koulussa. Vaikka koulutie välillä alituisten muuttojen vuoksi 
katkesikin, olivat kirjat ja lukeminen mukana Juhan lapsuudessa ja nuoruusvai-
heissa. Lukemisen ja teknillisen osaamisen alkeet Juha kuvaa saaneensa Pikkujät-
tiläisestä. Koulutietään ja opettajiaan Juha muistelee negatiivisin tunnoin: 

Haukivuorella oli taas isot luokat. Sain tutustua koulukiusaamiseen oikein 
kunnolla. Mustalais-Matti, kuollut jo parikymmentä vuotta sitten, ei voinut 
sietää älykköä. Polvilleni jouduin hänen edessään. Tosi sankari, monta vuotta 
vanhempi kuin minä. Pahemmin hän kuulemma kiusasi nuorta opettajaansa: 
löi kettingillä. Juttujen mukaan eräs meidän luokan poikakin löi meidän opet-
tajaamme jälki-istunnossa. Meidän opettaja oli vielä nainen ja odotti lasta, 
Matin opettaja oli nuori reserviupseri, jota sopi pieksääkin. Vittumaisena 
ämmänä meidän opettajaamme kyllä pidettiin, eikä lyömistä säälitelty. Hän 
jäikin talon emännäksi kohta perheen kasvaessa, mikä olikin oikein kaikkien 
mielestä.496

 

Eletään kansakouluaikaa. Juhan kerronnassa koulu ei saa kovin korkeita arvosa-
noja. Kerronta sisältää lukuisia väärinymmärryksiä ja koulukiusaamista. Kiintoisa 
on Juhan maininta nuoresta reserviupseeriopettajasta, että tätä ”sopi pieksääkin”. 
Kapiaiskäytännöt opetuksessa on mainittu ikävässä valossa myös muussa yhtey-
dessä 497 . Opettajanäkemys armeijan käytännöistä käy ilmi Juhan armeija-
aikakuvauksesta:  

Opetusmenetelmätkin tuntuivat järjettömiltä armeijassa. Ensin käskettiin, 
vaadittiin ja huudettiin. Epäonnistumisten jälkeen vittuiltiin ja ehkä vähän 
neuvottiin samalla. Järkeviä selityksiä ei kuunneltu. Näin vierestä tupakave-
rin sekoamisen tuon takia. 498  

Opettajan työtä kuvatessaan Juha ilmaisee, että opetustyössään hän ei käytä ar-
meijassa toteamiaan opetusmenetelmiä. Miestenkoulu on kasvattanut Juhaa aina-
kin tältä osin. 

                                                        
495 Hänninen 1999, 43. 
496 THA, 4/13, 1998 
497 Kivirauma 1995, 50, 74. 
498 THA, 4/13, 1998. 
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Juha pääsi ylioppilaaksi vuonna 1971. Keskikoulussa Juha siirtyi suoraan 
kolmannelta viidennelle, mutta reputti lukion toisen luokan kielten takia. Mate-
matiikka kiinnosti kertojaa, ja arvosanat olivat pelkkiä kymppejä. Juhan elämän-
vaiheisiin kuuluvat nuorena solmittu avioliitto, sisarpuolen kuolema 13-vuotiaana, 
kehitysvammainen lapsi, erkaantuminen vaimosta ja avioero. Juha kuvaa, kuinka 
elämätön nuoruus kaivertaa mieltä. Avioeron jälkeen hän asuu välillä äitinsä olo-
huoneessa ja kuvaa elämistään levottomaksi. Etsintä ja boheemi elämänmalli 
kuitenkin väistyvät uuden ihmissuhteen tieltä, ja Juha solmii uuden avioliiton.  

Juha käy kertomisajankohdan keskeisen kamppailun monen muun suomalai-
sen tavoin asuntovelkaantumisesta. Vaikka alamäki on ilmeinen, kerronnassa 
voittaa silti selviytymisteema. Juha joutuu asuntokaupan tyrehdyttyä ”kahden 
asunnon loukkuun” ja sitä kautta maksuvaikeuksiin. Vaikeuksiaan ja selviytymis-
tään hän kuvaa kerronnassaan seuraavasti:  

Syksyllä -92 olin pitkällä masennuslomalla, katselin jo ”kiikun paikkaa” Uusi 
velkajärjestelylaki pelasti meidät. Pääsimme ensimmäisten joukossa velkajär-
jestelyyn. 499  

Juha kuvaa useissa kohdin masennuksiaan. Sekä siviilielämä että työ kärsivät 
ajoittain masennuskausista. Juha saa voiton sairauksistaan urheiluharrastuksen 
uudelleen heräämisen kautta. Henkireikä ahdistukseen löytyy politiikasta ja kuva-
taiteesta. Juha kertoo myös lähtemisistä ja tulemisista. Urheilu ja politiikan teke-
minen vaativat matkustamista. Juhan kertoo: ”Lähtöjä se vaatii, mutta onpahan 
saanut nähdä Suomea ja ihmisiä. Minusta tuntuu, että perhekin arvostaa sitä, 
vaikka niitä poissaoloja kertyy.”500  

Kun lukee Juhan lapsuuskokemuksia ja alituisia muuttoja, tulee niitä pakos-
takin rinnastaneeksi Juhan myöhempiin elämänvaiheisiin. Juha kiinnittää kerron-
tansa eri paikkakuntiin ja niissä tapahtuvaan toimintaan. Lapsuuden muutot seura-
sivat isän ja äidin työpaikan vaihdoksia, ja Juhan oma elämä osin rakentuu saman 
kaavan mukaan. Virkahakuja seuraavat paikkakunnan vaihdokset, ja muuttoja 
kertyy useita. Uusi avioliitto rauhoittaa ympäristön vaihtamisia, mutta Juha ei 
kiinnity määrättyyn tilaan vaan jatkaa jo lapsuudessa alkanutta liikettä. Goodson 
tähdentää, että omaelämäkerrassa nousevat vaiheet hyödyntävät ihmisen myö-

                                                        
499 THA, 4/13, 1998. 
500 THA, 4/13, 1998. 



 114 

hemmän elämän selittämistä. Tältä osin Juhan kerronta vahvistaa erityisesti 
Goodsonin näkemyksiä elämäntarinan hyödynnettävyydestä.501

 

Hänninen on esittänyt ”narratiiviseen perussävyyn” liittyen, että optimistisen 
perussävyn kautta kirjoittaja ohjaa sisäisen sankaritarinansa siten, että kaikki 
kääntyy lopulta parhain päin502. Vaikka lukemassani omaelämäkerta-aineistossa 
vaikuttavana teemana ovat miehen kokemien epäkohtien purku tekstimuotoon, 
jättää harva kertoja katkeran ja negatiivisen lopputuloksen lukijalle. Kerronta 
noudattaa sulkeutuvaa kerronnan muotoa. Juha vastaa tekstillään keruuilmoituk-
sen esittämään haasteeseen. Lopputulos sekä yksityisen elämän että julkisen vi-
ranhoidon osalta ovat eheitä. Tutkimuksessa on hyvä rinnastaa elokuva omaelä-
mäkerran kerrontaan. Siinä näkyy omaelämäkerran kerronnan rakenteen läheinen 
sukulaisuussuhde elokuvan kerronnan rakenteeseen. Juha puhuu itsekin elämän 
käänteistä, joita siviilielämä sisältää työelämää enemmän. Juha on puoliammatti-
lainen kirjoittamisessa. Kertomuksensa lopussa hän kuvaa, kuinka yleensä aina on 
joku teksti odottamassa julkaisua. Hän sanoo kirjoittavansa ”mistä tahansa maan 
ja taivaan välillä”503.  

Juhan elämä miesopettajana 

Juhan opettajaura alkaa kerronnan mukaan sattumalta, tavallaan vahingossa. Hän 
kertoo opiskelusuunnitelmistaan ja päätymisestään matematiikanopettajaksi, kos-
ka ei muuta keksinyt. Juha heräsi nuoruudessaan vasemmistolaisuuteen, ja opis-
kelu yliopistossa oli kertojan mukaan ”lähinnä vallankumouksen tekemistä504”. 
Opettajakoulutusvaihettaan Juha kuvaa samoin sanakääntein kuin itsekin muistan 
opettajakoulutusaikaisen puheen harjoittelujaksoista. Vapaa järki ja ajattelu sivuu-
tetaan kellon ja tuntisuunnitelman mahdin edessä:  

Monet ovat katkerina muistelleet näytetuntien kritiikkiä. Kerronpa minäkin 
esimerkin: Pidin fysiikan tuntia aiheesta, jonka edellinen harjoittelija oli 
aloittanut. Huomasin kesken kaiken, että porukka ei ollut tajunnut yhtään mi-
tään, joten palasin edellisen tunnin aiheeseen. Se kävi helposti, olihan minul-

                                                        
501 Goodson & Sikes 2001. 
502 Hänninen 1999, 74. 
503 THA, 4/13, 1998. 
504 THA, 4/13, 1998. 
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la seitsemän vuoden kokemus. Oikeudenmukaisena pitämämme lehtori Auvo 
Metsälä sitten moitti minua siitä, että poikkesin tuntisuunnitelmasta.505  

Omaelämäkerran sisällön valikoinnissa kirjoittajalla on valta valikoida kerrontan-
sa ainekset. Opettajamuistokeruu, johon Juhan teksti osallistui, kehotti tuo-
maan ”tulevaisuuden historiaan” aineksia opettajauralta 506 . Harjoitteluaikana 
purnaamiskykyiset nuoret miehet soimasivat jatkuvasti orjallisia vaatimuksia ja 
sidonnaisuuksia. Miehen elämässä opiskeluun ajoittuva vaihe on irtautumisriittien 
aikaa. Mies eroaa ”isästään ja äidistään” ja yrittää sopeuttaa epävirallista ja viral-
lista identiteettiään ristiriidattomaksi minuudeksi. Virallisessa tilassa miehen voi 
olla vaikea hyväksyä auktoriteettien ja erityisesti saman sukupuolen edustajan 
esittämiä vaateita. Nämä voivat opettajalle tulla vastaan esimerkiksi Juhan ku-
vaamassa harjoittelukoulujaksossa. Juhan kohdalla voi pohtia, onko ristiriitojen 
taustalla radikaali poliittinen katsantokanta. Juhan kerronnassa on mukana myös 
kapinaa. Juha esimerkiksi kieltäytyy hakemasta RUK:iin. 

Juha aloittaa opettajan työnsä sijaisena. Kahden ja puolen vuoden opiskelun 
jälkeen oli menossa laudatur-vaihe ja kertojan entinen rehtori ja matematiikan 
opettaja pyysi Juhaa sairaslomansa sijaiseksi. Juha kuvaa miesopettajaansa:  

Pentti oli leppoisuudestaan huolimatta vanhan ajan auktoriteetti, jonka ei 
tarvinnut neuvotella mistään kenenkään kanssa. Joskus mietin, miten hän oli-
si peruskoulun klaarannut, mutta hänen elinaikanaan ei koskaan jäänyt ke-
nellekään mitään lisättävää. Kuria hänen ei tarvinnut pitää, sillä se oli hänen 
leppoisan arvokkaassa olemuksessaan. Meille pitkän matikan pojille hän an-
toi evästyksiä: kannattaa teettää pukunsa hyvästä kankaasta räätälillä eikä 
ostaa tavaratalosta, sillä kallis tulee lopulta halvemmaksi, ja että kannattaa 
ottaa hyvätuloinen lääkärivaimo. 

Juha jatkaa vielä vahvoja miesopettajakuvauksia:  

Hän oli tiukka johtaja. Kun olin minuutin myöhässä välituntivalvonnasta atk-
luokan tunninlopetustoiminnassa, oli Vatanen ovella ”myrskyn merkkinä”. 
Tunneillekin lähdettiin ajallaan. Ahvenkoskella lipsutaan molemmissa. Pidän 

                                                        
505 THA, 4/13, 1998. 
506 Opettaja-lehti 5/1998, ilmoitus, 66–67. 
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enemmän jämptistä meiningistä, vaikka olenkin vähän taiteilijaluonne. Eipä-
hän omatunto kolkuttele jos ei suotta lorvailla.507  

Tiukkojen opettajapersoonien myönteinen kuvaus toistaa aiemmin mainittua508. 
Rajat ilmoittava opettajapersoona yhdistettynä oikeudenmukaisuuteen on koulu-
työssä ajaton ja myönteisen jäljen jättävä subjekti.  

Opettajan työssä kohtaa täsmällisyysvaatimuksen välituntihetkien ja tuntien 
vuorottelussa509. Oppitunnin pituus on opetuslainsäädännössä uusien säännösten 
myötä muuttunut suhteelliseksi käsitteeksi. Enää puhutaan lähinnä vakiintuneesta 
käytännöstä. Juha pohtii taiteilijaluonteen yhteensopivuutta suhteessa ”jämptiin 
meininkiin”. Hän nostaa esiin työmoraalisen omantunnon käsitteen. Juhalla mo-
raali muodostuu ymmärrettävästi ensi sijaisesti muusta aineksesta kuin luterilais-
pohjaisesta moraalin rakentamisaineksesta. 

Juha hyväksyy esimieheksi vahvat auktoriteetit. Hän kuvaa suhdettaan esi-
miehiin ja ilmaisee tulleensa toimeen vahvasti uskonnollisen esimiehen kanssa, 
vaikka itse onkin ateisti. Juha näkee esimiehellään oikeudenmukaisen työotteen ja 
hyväksyy tätä kautta erilaisten maailmankatsomusten rinnakkaiselon. Muitakin 
ulottuvuuksia on havainnoitu opettaja-esimiessuhteista. Jyrki Huusko käsittelee 
tutkimuksessaan rehtorin ja opettajakunnan suhteita. Hän kuvaa rehtorin toimin-
nallaan luovan hengen, joka koulussa tulisi olla. Ongelmaksi kouluissa koetaan 
kuitenkin kriittisen kulttuurin puuttuminen. Esimerkiksi pidettyä ja arvostettua 
rehtoria ei haluta loukata arvostelemalla hänen toimintaansa.510 Rehtorin arvoste-
luun liittyy koulutyön tiivis henkilöstöyhteistyö. Rehtorit ovat mukana koulun 
arkityössä ja ovat pääsääntöisesti läsnä fyysisesti koulun eri hetkissä. Tällä on 
osin vaikutusta Huuskon mainitsemaan arvostelun vähäisyyteen. 

Opettaja kohtaa työssään kurinpidon merkityksen. Levoton luokka ja oppilai-
den rauhattomuus ovat jokaiselle opettajalle haaste ja usein työn varjopuoli. Auk-
toriteetti rinnastetaan usein kurinpitoon. Juha kuvaa suuresti opettajuuteensa vai-
kuttanutta Penttiä persoonalähtöisen auktoriteettikuvan kautta. Persoonallinen 

                                                        
507 THA, 4/13, 1998 
508 SKS KRA. Mieselämäkerrat 12074. 1993; Lahelma & Gordon 2003, 53 
509 Perusopetusasetus N:o 852/1998 1 § -9 § määrittävät koulun työmääriä ja aikoja. Täsmällisyyden 
vaatimus on lientynyt esimerkiksi Peruskouluasetus 12.10.1984/718:n säädöksistä, mutta edelleen 
opettajan työhön kuuluu paljon huomioitavaa työaikoihin liittyvää säädöstekstiä. FINLEX®-Valtion 
säädöstietopankki.  
510 Huusko 1999, 168–175. 
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arvokkuus muodosti miesopettajan auktoriteetin, jota ei tarvinnut selittää millään 
muulla määritteellä.  

Tällä vuosikymmenellä kaivataan kouluun kuria511. Kuri terminä voi olla ne-
gatiivinen ja johtaa helposti vanhakantaisen koulunpidon mielikuviin. Rajojen 
asettamisen käsite tässä kohdin lienee opettajan työssä nykymuotoisempi termi 
oppilaiden ja luokan hallinnan kuvaamiseen. Juha esittää tiukat auktoriteetit 
mieskasvoisina. Kuitenkin hän liittää persoonan merkityksen auktoriteetin muo-
dostumiseen. Koska sukupuolittunut auktoriteetti on katoamassa koulusta, on 
korostettava persoonalähtöistä auktoriteettimuodostusta. Juhan mukaan kurinpito 
voidaan lukea tekstien perusteella enemmän persoona- kuin sukupuolikysymyk-
senä, joskin Juhan esittämät esimerkit ovat miehiä512. 

Peruskoulu on Juhan opettajapolvelle opetusympäristönä itseisarvo. Aiemmat 
opettajapolvet kohtasivat kansa- ja oppikoulukauden jälkeen uusimuotoisen kou-
lun. Siirtyminen onkin kuvattu useassa omaelämäkerrassa. Juhan kohdalla siirty-
mävaihe osuu opettajauran alkuvaiheisiin. Hän kuvaa siirtymäkautta seuraavan 
tekstin sanoin:  

Kesällä 1974 täälläpäin siirryttiin peruskouluun ja kunnan koululaitokseen 
kuuluvaan lukioon. Edelliskevääni opetin kunnallisessa keskikoulussa ja yksi-
tyisessä lukiossa. Eihän siinä tietysti kovin suurta eroa olisi ollut, ellei opet-
tajakunta olisi sattumalta ollut uusiutumassa. Tuona lukuvuonna opettajakun-
tamme keski-ikä oli noin 25 vuotta. Me nuorimmat olimme korostuneen tietoi-
sia peruskoulun opetussuunnitelmasta, kouludemokratiasta ja kouluhallituk-
sen ohjeista. Jompikumpi rehtoreista - uusia molemmat – suvaitsi nimittää 
minua kouluhallituksen agentiksi. Koulua pidettiin kuitenkin aikalailla van-
haan malliin, eihän meillä uusia malleja ollut.513

 

Kahden erilaisen koulumuodon yhteen liittäminen jakoi opettajakuntaa. Osa opet-
tajista kannatti edelleen erilliskoulujärjestelmää, mutta yhteiskunnallinen paine 
ajoi yhdistymään. Enää ei voinut ikäluokkia heti koulutien alkupäästä lähtien 

                                                        
511 Uutinen Ruotsin 1 kanavan aamutelevisiossa 5.7.2006. Uutisessa kerrottiin, kuinka väestö ja 
opettajjat kaipaavat lisää kuria koulun. Nykyiset opettajat eivät voi mennä riitelevien oppilaiden väliin 
saamatta itse pahoinpitelysyytettä. Kännyköiden käyttö oppitunneilla on suuri ongelma kouluissa. 
Suomessa tiukennettiin kurinpitomenettelyä ja –keinoja perusopetuslaissa 36 §, 36 a §-36c § 
(13.6.2003/477). FINLEX®-Valtion säädöstietopankki.  
512 Vrt. tutkimus tanskalaisten opettajien parissa tehdystä kyselytutkimuksesta, Laursen 2005, 7-18; 
Myös Ryans D.G. 1960. 
513 THA, 4/13, 1998 
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jakaa lyhyen koulutustien väestönosaan ja ylempien kansankerrosten oppikoulu-
tiehen.514 Juha kirjoittaa tekstissään, että opettajakunnan jakautuneisuudella olisi 
ollut ikään liittyvä yhteys. Vanhempi opettajakunta vastusti muutosta ja nuorempi 
toivotti uuden koulun tervetulleeksi. Juhan kuvaa muutoksen vaikeutta sanomalla, 
että vanhan koulun aika jatkui, koska mallia uudesta ei ollut. Teksti on merkittävä 
kannanotto sen puolesta, että koulussa on päällekkäisesti menneen ajan vaikutteita. 
Valtaosa 1970-luvun opettajakunnasta oli vanhan koulun opettajistoa ja vasta 
vuosituhannen vaihteessa alkoi tilanne olla se, että kansa- ja oppikouluajan opet-
tajisto oli lähes täysin vaihtunut peruskouluaikana opettaneeseen opettajakuntaan. 

Opettajapuheen muutos ja kannanotto suhteessa opettajamalliin kuvastuu 
1970-luvun alun mietinnössä, jossa mainetodistusten ja käytösvaatimusten viitteet 
olivat lientyneet sanamuotoon:  

Kehittyäkseen demokraattinen yhteiskunta tarvitsee henkisesti itsenäisiä, 
kriittisiä, aktiivisia, vastuuntuntoisia, tietorikkaita ja yhteisvastuullisuuteen 
pystyviä kansalaisia. Opettaja on aina ainakin jossain määrin mallina oppi-
lailleen. Siksi on toivottavaa, että hänessä itsessään toteutuisivat em. ominai-
suudet mahdollisimman suuressa määrin. Opettajien tulee ohjata oppilaitaan 
demokraattisiin toimintoihin ja asenteisiin.515  

Juhan kuvauksen mukaan peruskoulumuutos vaati henkilöstön vaihdosta. Kerron-
ta tukee ajatusta, että opetuksen sisällöt ja yhteiskunnan tavoitteet ovat saavutet-
tavissa opettajakunnan muuntumisen myötä516. Peruskouluun siirryttäessä kan-
sanopettajista suuri osa oli seminaarin käynyttä vanhempaa opettajapolvea. Semi-
naariopetuksen painotukset olivat sidoksissa vanhoihin opetusoppeihin. Keski- ja 
oppikoulujen opettajakunnalta löytyi enemmän kaupunkilaistaustaa ja yliopisto-
koulutusta. Tässä suhteessa siirtyminen peruskouluun oli opettajakunnalle pie-
nempi muutos kuin alempien asteiden opettajille, joiden opettajankoulutukseen 
yliopisto-opetus tuli myöhemmin. 

                                                        
514 Välijärvi 2006, 17. 
515 Komiteanmietintö 1975:75, 29.  
516 Olen ollut opettajana maaseutukunnassa, jossa osa opettajakunnasta vastusti useita kouluun tuota-
via uudistuksia. Niin sanottu ”akvaarioprojekti” tuli tyrmätyksi, samoin POPS 1994 sai voimakasta 
vastustusta tarpeettomana paperityönä. Samassa muutoskeskustelussa osansa saivat niin tietotekniikka 
kuin virkansa puolesta uudistuksia ajavat koulua ymmärtämättömät virkamiehetkin. Vastustajat olivat 
useimmiten tietotekniikkaa hallitsematonta vanhempaa opettajakuntaa. POPS= Peruskoulun opetus-
suunnitelman perusteet 1994. Acrobat Reader elektroninen dokumentti. Akvaarioprojekti oli vuosina 
1995–1998 toteutettu, opetushallituksen koordinoima koulujen kehittämisverkko. Helström 2004. 
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Juhan kerronnassa heijastuu peruskoulun mukanaan tuoma virkaopettajuus. 
Martti T. Kuikan opettajatyypittelyn mukaan virkamiesopettajuus vahvistui 1970–
1980-luvuilla. Kuikka näin vahvistaa Juhan kerrontaa samansuuntaisella to-
teamuksella. Juha kertoo asiaa koulun sisältä, Kuikka tutkijana. Kuikka pitää 
osasyynä vahvistunutta ammattijärjestöjen roolia ja palkkapolitiikkaa. Hän kuvaa, 
kuinka nuoremmat opettajat omaksuivat sen helpommin, koska 1960-luvun radi-
kalismi kosketti nimenomaan nuorisoa, joka vaati yhteiskunnallista muutosta517  

Lukuvuonna 1977–1978 Juha ”löytää” peruskoulun Jyväskylää lähellä ole-
vasta kunnasta. Hän erityisesti korostaa, että peruskoulun toiminta kyseisella 
paikkakunnalla oli vakiintunutta. Tällä perusteella hän valitsee työpaikan kysei-
seltä paikkakunnalta toisen paikkakunnan sijaan. Kunta oli ollut peruskoulun 
kokeilukunta. Peruskoulu oli vakiintunut koulutoimeen uutta vuosikymmentä 
lähestyttäessä.  

Kerronnassaan Juha ei viittaa ympäristön malliopettajuusvaatimukseen. Opet-
tajan arvostuksesta maaseutupitäjässä hän sen sijaan kertoo seuraavassa:  

Asuimme Hakolan ala-asteen yläkerrassa 10 kilometrin päässä kirkonkylältä. 
Kerran siellä oli Osuuskaupan ja jonkun lannoitemyyjän tupailta. Vaimoni ja 
minä kun olimme mm. kemian opettajia, niin menimme kuuntelemaan, mitä 
vierailija lannoitteista puhuu. Tuli sitten kahvitarjoilun aika. Kaikki vain kur-
sailivat. Kukaan ei rohjennut aloittaa. Lopulta naapurin vanhaemäntä sanoi 
23-vuotiasta vaimoani tarkoittaen: ”Jos opettaja ottais, että muutkin saa 
[…]” 518

 

Opettajan arvostus maaseudulla on edelleen säilynyt, vaikka yhteiskunnallinen 
murros on koskettanut maaseutua519. Kaupunkien ohella maaseutupaikkakunnilta 
löytyy koulutettua väestöä apteekkarin, opettajan, papin ja kunnanlääkärin lisäksi.  

Juhan kerronnassa tulee ilmi maaseudun poliittinen värittyneisyys. Edellisen 
tarkastelujakson Paavo kertoi tulleensa syytetyksi vasemmistolaisuuden vuoksi. 
Juha toistaa kokee samankaltaista eriarvoisuutta poliittisilla perusteilla:  

                                                        
517 Kuikka 1993, 108. Opettajatyypittelystä ks. myös Asp 1968, 67–69. Asp käytti tyypittelyn pohja-
na Ronald Corwinin sairanhoitajista laatimaa typologiaa. 
518 THA, 6/18, 1998. 
519 Oma opettajaurani alkoi syksyllä 1990. Kaupunkilaistaustaisessa ymmärtämättömyydessäni en 
osannut arvostaa kylätoimikunnan järjestämää kyläjuhlaa, jossa oli tarkoituksena esitellä uudet opetta-
jat. Torjuin kutsun ja herätin mielipahaa. Ymmärsin meneväni pelkästään työhön kyläkouluun, en 
kokonaisvaltaisesti kylän monitoimimieheksi kuten kansakoulunopettajalta aikoinaan odotettiin. 
Kansakouluaikainen opettajan monitoimisuus eli edelleen kyläkunnan perinteissä. 



 120 

Valituksi tuli Keskustan jäsenkortin omaava, jolla oli heikommat paperit. Va-
litin lääninhallituksen kouluosastoon, jolloin valittu perui hakemuksensa ja 
lautakunnan oli pakko valita minut. Onhan se hienoa kun ei ole kiitollisuu-
denvelassa valitsijoille.520

 

Juha on poliittisesti valveutunut ja saa siitä osansa opettajan työssään. Politiikan 

vaikutus opettajavirkojen saamiseen on ollut vallalla pitkälle peruskouluaikaan.  

Koulu on mahdollistanut myös politikoinnin. Tutkimuksen omaelämäkertojen 
opettajista vuonna 1936 syntynyt mies kertoo opettajakunnan poliittisesta keskus-
telusta. Vasemmisto ajoi koulujen muuttamista työväen kouluiksi virkavalintojen 
kautta. Sama henkilö kertoo voimakkaista stalinististen opettajien mielipiteenil-
maisuista, joita toteutettiin myös oppilaiden kautta.521 Varhemman polven mies-
opettajat puhuvat vähän poliittisesta kannastaan. Poliittinen toiminta on ennem-
minkin kanavoitunut myöhemmin poliittisin perustein kiellettyihin järjestöihin 
IKL:seen ja suojeluskuntaan, naisopettajilla lottatyöhön522.  

Peruskoulunopettajana Juha kuvaa tulevaisuuttaan miesopettajana. Samalla 
hän kertoo opettajantyön yleisistä muutoksista:  

Lähivuosina tulemme siirtymään kokonaistyöaikaan ja kokonaispalkkaukseen. 
Opettajan uusi ammattikuva vaatii sitä. Monet elävät jo siinä todellisuudessa, 
mutta harvat palkkauksessa. Se tulee olemaan suuri edistysaskel. Kalkkikset-
kin joutuvat vähin erin taipumaan tai lähtemään. Tässä on mahdollisuus pa-
rantaa opetus- ja kasvatustyön laatua uudelle tasolle[...]Mahtaakohan minun 
aikanani oppiainerajainen opetus vähetä merkittävästi. Ongelma- ja projekti-
keskeinen opiskelu tulisi tilalle pääosaan. Minulla on eläkkeeseen vielä 17 
vuotta. Se on lyhyt aika koululaitoksessa. Tyyli muuttuu vasta kun ihmiset 
vaihtuvat523. Muuttuva ihminen on vielä valitettavan harvinainen.524

 

                                                        
520 THA, 6/18, 1998. 
521 THA, 14/18, 1998. 
522 Jukka Rantalan opettajien kiertokirjeisiin perustuvassa kirjassa Kansaa kasvattamassa todetaan 
opettajien usein käsitelleen lottatyötä ja suojeluskuntatoimintaa kiertokirjeissään. Poliittisesti opettajat 
edustivat ”poikkeuksetta valkoisen Suomen aatemaailmaa.” Rantala 2005, 8. 
523  Opetussuunnitelmakomitean mietintö valistaa menneisyyttä edustavaa opettajakuntaa sanoil-
la: ”Opettajan tehtävä sosiaalisen kasvatuksen ohjaajana vaikeutuu siksi, että hän usein edustaa men-
nyttä yhteiskuntaa ja silti hänen tulisi johdattaa oppilaitaan tulevaisuuden yhteiskuntaan. Tässä kohdin 
opettajaa auttaa oman aikansa virtausten seuraaminen ja osallistuminen yhteiskunnan elämään.” Ko-
miteanmietintö 1970:A 4, 53. 
524 THS, 6/18, 1998. 
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Juhan pohdinta peruskoulun tulevaisuudesta tapahtui 1990-luvun alkupuolella. 
Juhan ennuste kokonaispalkkauksesta ei peruskoulun osalta ole toteutunut kokei-
luista huolimatta. Valtion koulujen opettajat ovat siirtyneet uuteen palkkausjärjes-
telmään (UPJ), mutta työaikamuutoksia sekään ei suuresti tuo mukanaan. Kunnal-
listen koulujen opettajat ovat siirtyneet elokuussa 2005 euromääräiseen palkkauk-
seen, mutta kokonaistyöaika ei sielläkään ole käytäntönä. Tutkimusta kirjoitetta-
essa ei uudesta palkkausjärjestelmästä ole vielä suurta käytännön kokemusta. 
Alustavasti siihen sisältyy tekijöitä, jotka kannustavat opetushenkilöstöä muun 
muassa jatko-opiskeluun ja lisäpätevöitymiseen525. UPJ on saanut myös suurta 
vastustusta. Valtion palkkasektorilla moni taho on yrittänyt torjua uutta järjestel-
mää.  

Juha pohtii oppiainerajaisen koulun muutosta. Peruskoulut ovat saaneet ope-
tussuunnitelmat. Perusteet tämän hetkisille suunnitelmille ovat vuodelta 2004526. 
Tämän kertaisessa uudistuksessa muuttuivat muun muassa oppiaineiden tuntijako, 
ja uusia aineita tuli opettavien aineiden joukkoon. Uudistus jatkaa peruskoulussa 
alkanutta opettajien sitouttamista sisältöjen luomiseen. Pitkän työuran tehneet 
opettajat ovat virkavuosinaan nähneet useiden uusien opetussuunnitelmien käyt-
töönoton. Juha jatkaa tekstissään opettajakunnan muutoksen tarvetta uudistuksia 
ajatellen. Pohdinnan taustalla näen olevan todellisen kokemuspohjan koululaitok-
sen sisäisen muutoksen vaikeudesta.  

Peruskoulun opettajaa kuvatessaan Juha päättää tiiviin, mutta selkeän opetta-
japohdinnan seuraavaan tekstiin:  

Mielestäni opettaja on nykyisin esimerkki ihmisestä. Hänellä ei pidä olla eri-
koisemmin virkaroolia. Hän on avoin ja rehellinen, humaani ja tasapuolinen.  

Tekee selväksi myös sen, ettei tiedä kaikkea eikä ole muutenkaan täydelli-
nen527, ja että muut opettajat ovat erilaisia kuin hän. Niinhän ovat oppilaat-
kin kaikki erilaisia. Käyttäytymisellään ja neuvoillaan hän kasvattaa oppi-

                                                        
525 Valtion työmarkkinalaitoksen asiaa koskeva Acrobat Reader-elektroninen dokumentti. 
526  Opetushallitus, perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteet 2004, Acrobat Reader -
elektroninen dokumentti. 
527 Teksti on kuin suoraan peruskoulun opetussuunnitelmakomitean mietinnöstä. Vrt: ”Yhä yleisim-
min ymmärretään, ettei opettajan ole aihetta pingottautua erehtymättömäksi esikuvaksi, vaan että 
oppilaiden persoonallisuuden kehityksen kannalta on suotavampaa opettajan aitous: opettajan tulisi 
voida myöntää erehdyksensä ja puutteensa luonnollisina asioina. Komiteanmietintö 1970:A 4, 53. 
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laista toimeen tarttuvia ujostelemattomia ihmisiä, jotka antavat tilaa toisille-
kin, ja ymmärtävät, että jos tekee työnsä hyvin ei voi enempää vaatia.528

 

Tutkijankäsityksenä näen tekstissä olevan kerroksellisuutta henkilön omaelämä-
kertomuksista. Ei ole perusteltua väittää, että viittaus humaanisuuteen, tasapuoli-
suuteen tai virkaroolittomuuteen olisi suoraan peruskoulun sisäisestä maailmasta. 
Niissä on kertovan miesopettajan muutakin elämänkatsomuksellista näkemystä. 
Kuitenkin ne ovat sopusointuisia peruskoulun yleisten tavoitteiden suunnassa ja 
kertovat opettajamuistokeruun edellyttämässä raamissa olevan ehyen opettajaker-
tomuksen. 

Juha erittelee käytösesimerkin ja opettajan roolin oppilasta neuvovana ihmi-
senä. Malli ja esimerkki kuuluvat hänen mukaansa opettajuuteen. Juhan puhe on 
tasavertaista oppilas-opettajasuhdetta529. Enää ei ole näkyvissä auktoritatiivista 
henkilösuhdetta, joka muun muassa peruskoulua edeltävissä elokuvissa liitettiin 
miesopettajaan. Riittämättömyyttä ja erehtymättömyyttä on mahdollista selittää 
suomalaisessa kontekstissa protestanttisen etiikan kautta, mutta samalla tapaa 
myös peruskoulun opettajistolle suunnatuilla yleisillä tavoitteilla, jotka ainakin 
osa opettajakunnasta on omaksunut530.  
Juhan tarina on sekä ihmisenä että opettajana olemisen mallikertomus. Ihmisenä 
Juha selviää mitä synkimmistä hetkistä. Opettajana hän kykenee olemaan perus-
koulun odotukset täyttävä miesopettaja. Vaikka oletuksena opettajamuistokeruu-
seen saapuu mallitarinoita, on niistäkin nostettavissa esiin miehen elämää perus-
kouluaikaisessa tilassa. Juha ei kerro elämästä ukkometsoasenteella. Hän ei 
myöskään kuvaa miesopettajan asemaa toivottomana, vaan jättää vihjeitä selviy-
tymiskeinoista. Peltonen ja Roos kuvaavat omaelämäkertatekstiin kätkeytyviä 
elämänasenteita:  

Lukija, joka keskittyy tarkastelemaan pääasiassa sitä, millaisesta elämästä 
tietyssä tarinassa on kerrottu, voi saada aikaan toisenlaisen kuvan kuin lukija, 
joka tarkkailee myös kerronnan tapoja ja muotoja. Omaelämäkerrassa kuvat-
tu elämä saattaa ulkoisten mittapuiden mukaan näyttäytyä varsin ankeana, 
mutta kerrontatapa voi kuitenkin antaa vihiä elämänasenteesta, joka tekee 

                                                        
528 THA, 6/18, 1998. 
529 Ks. esim. Laine 1997, 113. 
530 Max Weberin kirja "Protestanttinen etiikka ja kapitalismin henki" on taustalla usein viitattaessa 
suomalaisten luterilaiseen työmoraaliin. Kirkon tiedotuskeskus, tiedote; Komiteanmietintö 1970: A 4, 
235. 
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mahdolliseksi kerronnan ja elämisen ilon hetket kaiken ulkoisen ankeuden 
keskelläkin.531  

Juhan kohdalla selviytymistarina on paikannettavissa vastakkainasettelusta an-
keuden ja siihen löytyneiden ratkaisukeinojen vuoropuhelusta. Tarinan moraali-
sessa ja emotionaalisessa jännitekentässä vuorottelevat onni, epäonni, vaara, pe-
lastus, tappio ja voitto, yhteys sekä erillisyys. Tällä tavoin Hänninen kuvaa narra-
tiivin dramaattista ulottuvuutta.532 Kertomuksen rakenne ei jätä kuvaa miesopetta-
jan luhistumisesta vaikeuksiinsa, vaan Juhan tarinassa puhuu uusimuotoinen 
miesopettaja, joka on osin rakentunut ajattomasta oikeudenmukaisuudesta ja per-
soonallisuudesta.  

Seuraavassa on lyhyesti esiteltynä jakson teemojen alla tarkasteltavat eloku-
vat. Elokuvat kertovat sekä oppikoulun miesopettajien että kansakoulunopettajien 
elämästä ennen sotaa ja sotavuosina.  

2.2 Miesopettaja itsenäisyyden alkuvuosikymmeninä 1917–1945 

2.2.1 Työtä isänmaan hyväksi ja kasvatusta tuonpuoleista varten 

Kristinuskon opetukselle on kansakoulussamme alusta alkaen annettu keskei-
nen asema. Mielensuuntaa muodostavana aineena on sitä pidetty tärkeimpä-
nä. Mutta jos jolloinkin nuorisomme kasvatustyössä uskonnollista pohjaa on 
tarvittu, niin tarvitaan sitä nykyaikana, jolloin uskonnolle vihamieliset voimat 
pyrkivät horjuttamaan uskonnollisia ja sen ohella monia syvimpiä siveellisiä 
peruskäsityksiä ja jolloin tapojen turmelus ja siveellinen höltyminen peloitta-
vassa määrässä on lisääntynyt kansassamme.533  

Kuten alkukappaleessa todettiin, kristillisyys oli olennaista maatalousyhteiskun-
taan sitoutuneessa opettajuudessa. Alkeisoppilaitosten opettajanvirkaa tekeviltä 
edellytettiin 1920-luvun alun koulussa Oppikoulun-käsikirjan mukaan ”evankelis-
luterilaisen uskon tunnustamista ja nuorison johdattamiseen sopivaa mielenlaatua. 
Luonteen tuli olla tasainen ja vakaa oppilaiden kunnioituksen ja mielihartauden 
saavuttamiseksi.”534

 

                                                        
531 Roos J. P. & Peltonen 1994, 10. 
532 Hänninen 1999, 107. 
533 Maalaiskansakoulun opetussuunnitelma 1925, 67. 
534 Kiuasmaa 1982, 164–165. 
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Mallikansalaisuuden ajatus oli kansanopettajalle olennaista 1800-luvun lopul-
la ja 1900-luvun alkupuolella. Kansa oli alhaisesti koulutettua ja sen sivistäminen 
oli olennaista rakennettaessa kansallista Suomea. 535  Kasvatusihanteina olivat 
saksalaisvaikutteiset luonteenpiirteet: tunteiden hallinta, siveys ja sivistys 536 . 
Suomea lähdettiin muun muassa koululaitoksen kautta rakentamaan kodin, us-
konnon ja isänmaan ihanteisiin nojaten537. Koulutusväylät Suomessa jakaantuivat 
toiseen maailmansotaan saakka seuraavasti: oppikoulut olivat ylä- ja keskiluokan 
väyliä, seminaarit keskiluokan ja kansakoulut keskiluokan ja työväestön koulutus-
teitä538.  

Suomalaisen opettajan malliin ovat vaikuttaneet myös monet muut suuntauk-
set ja ajatukset. Psykologisiin perusteluihin nojaava kasvatus- ja opetusopin pro-
fessori Waldemar Ruinin ajama herbartilaisuus tuli suomalaiseen kouluun Mikael 
Soinisen opetusopissa 1901 ja 1906. Kyseinen ajatussuunta oli jossain määrin 
ristiriidassa kristillisen kasvatustradition kanssa539. Herbartilaisuudessa oli kes-
keistä lujan siveellisen luonteen kasvattaminen. Kasvatuksen keskeisiksi tehtävik-
si Soininen erotti hallinnan, opetuksen ja ohjauksen.540 Herbartilaisuudesta luo-
vuttiin hiljalleen 1920–30-luvuille tultaessa. Kouluhallituksen tarkastajat joutui-
vat jopa jakamaan huomautuksia muun muassa oppikouluissa, jotta siirryttäisiin 
uudempiin opetusmenetelmiin. 541

 

Malliopettajuuden rinnalle voidaan liittää myös kutsumusopettajuus. Opetta-
jan tuli pitäytyä opettajan tehtäviin ja oma persoona sai jäädä taaemmaksi. Tarkka 
säädöskirjaus velvoitti opettajan käyttäytymään määrätyllä tavalla ja hänen työ-
tänsä seurattiin tarkasti542. Opettaja sai osakseen yleistä paheksuntaa, mikäli hän 
poikkesi normeista, rikkoi raittiuden tai hyvän käytöksen malleja.543 Malliopetta-
juuden voidaan ajatella merkinneen ajan opettajalle kansallisen identiteetin omak-
sumista ja elämistä tämän identiteettikuvan mukaan sekä virallisessa että epäviral-

                                                        
535 Rinne 1986a, 136. 
536 Latvala 2005, 208; Tuomaala 2004, 162–166.  
537 Valtonen 2004, 10. 
538 Rinne 1986a, 150. 
539 Sakari Suutarisen mukaan maaseudun opettajien piirikokouksissa olivat kirkonmiehet ja opettajat 
hyvinkin erimielisiä abstraktin kristinopin opettamisesta kansakoululaisille. Ks. Suutarinen 1992, 47–
49. Ahonen 2000, 401–402. Vrt. myös Laamanen 2000, 28. 
540 Soininen 1919, 17; Nurmi 1983, 110–111. 
541 Kiuasmaa 1982, 289; Kiuasmaa 1985, 147. 
542 Latvala 2005, 219. 
543 Kuikka 1993, 105. 
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lisessa yhteydessä544. Malliopettajuus ja siihen kohdistuneet uhkatekijät ovat kes-
keisiä teemoja 1930–1940 luvun miesopettajia kuvaavissa elokuvissa. Lisäksi 
elokuva ottaa kantaa muun muassa mies- ja naisopettajien ammatilliseen epätasa-
arvoon. 

2.2.2 Elokuvien esittely 

Niskavuoren naiset 1938 

Valentin Vaala ohjasi elokuvan Niskavuoren naiset, jonka ensiesitys oli 16.1.1938. 
Miesopettaja joutuu mukaan nuoren, maaseudulle saapuneen kansakoulun Ilona-
opettajattaren asioiden selvittelyyn.545 Elokuvan kouluun liittyvä ennallistus kul-
kee seuraavan juonikaavion mukaan: Niskavuoren Aarne kuuluu suuren talon 
poikana koulun johtokuntaan ja osallistuu opettajan opettajavalintaan. Kokouksen 
asialistalla naisopettajan valintaa pohditaan moraalisin ja ulkonäöllisin perustein. 
Niskavuoren Aarne esittää valinnan pääkriteeriksi, että ”tyttö on nuori ja nätti”546. 
Valinta kohdistuu nuoreen ja kauniiseen helsinkiläiseen Ilona Ahlgreniin. Aarne 
rakastuu Ilonaan, vierailee toistuvasti Ilonan luona ja lopulta Aarnen aviovaimo 
Martta kutsuu koulun johtokunnan koolle Niskavuorelle puimaan asiaa. Kyläyh-
teisön painostus on ankaraa, ja opettajatar ja Aarne lähtevät pois paikkakunnalta.  

Miesopettajaroolissa opettaja Vainiota esittää Topo Leistelä547. Hän toimii 
muun muassa koulunjohtajana sekä johtokunnan esittelijänä. Lisäksi Vainio joh-
taa Ilonan asuntoon sisään tunkeutuvaa Martan seuruetta.548 Elokuva päivitettiin 
kaksi kertaa sodan jälkeen. Toisessa elokuvassa vuonna 1958 Vaala palasi aihee-
seen värielokuvan myötä ja vuonna 1984 Matti Kassila ohjasi Niskavuori-

                                                        
544 Kansallinen identiteetti, ks. esim. Hall 1999, 52–54. 
545 Niskavuoren naiset 1938. 
546 Oman opettajankoulutuksen ajalta muistan, kun tulevat miesopettajat kysyivät opetuskoulutuksen 
lehtorilta, miksi naisopettajaksi opiskelevissa on yllättävän paljon ulkonäöltään kauniita. Persoonalli-
nen opiskelijavalintaan osallistunut mieslehtori vastasi, että lapset katselevat mieluummin kauniita 
kuin rumia opettajia! 
547 Topo Leistelä nähdään uudemman kerran rehtorin roolissa Suomisen perheen elokuvissa vuosilta 
1942, 1944, 1945. Uusitalo et al. 1993 114, 373, 435. 
548 Niskavuoren naiset 1938. 
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elokuvan549. Elokuva sai jo vuonna 1938 arvion mukaan 500 000 katsojaa, eli 
saman verran kuin suosittu Turhapuro-elokuva 1980-luvulla.550  

Syyllisiäkö? 1938 

Joel Rinne esittää keski-ikäistä lehtoria Aarre Einolaa vuonna 1938 valmistunees-
sa Jorma Nortimon ohjaamassa Syyllisiäkö?-elokuvassa. Elokuva pohjautuu Toi-
vo Pekkasen 1933 Sisarukset-näytelmään551. Nortimoa luonnehditaan elokuvante-
kijäksi, joka muun muassa oli uskollinen alkutekstille ja sen elämäntunnoille 
ohjatessaan elokuvaa552. Syyllisiäkö? keskittyy kuvaamaan opettajan ja kangas-
kaupan myyjättären Emmi Hytösen suhdetta. Pikkukaupungin seurapiiri paheksuu 
miesopettajan suhdetta alemman sosiaaliluokan edustajaan. Eri vaiheiden kautta 
elokuva saa ratkaisunsa. Emmin veli puukottaa kuoliaaksi lehtori Einolan.  

Varaventtiili 1942 

Varaventtiili valmistui jatkosodan alkupuolella. Hilja Valtosen553 käsikirjoitukseen 
perustuvassa elokuvassa nuori, vastavalmistunut kansakoulunopettaja Liisa Harju 
(Lea Joutseno) matkustaa ensimmäiseen kouluunsa Latomeren kirkonkylään Ete-
lä-Pohjanmaalla. Elokuvan tapahtumissa esiintyvät miesopettajat: johtajaopettaja 
Taneli Iippo (Eino Jurkka) ja opettaja Oskari Berglund (Olavi Reimas). Elokuva 
ottaa kantaa muun muassa mies- ja naisopettajien epätasa-arvoon koulun päivit-
täisissä käytännöissä. Elokuvan ohjasi talvella 1942 Valentin Vaala. Tuotannosta 
vastasi Suomi-Filmi Oy ja kuvaus toteutettiin kokonaan jatkosodan puhkeamisen 
jälkeen.554 Keskeisenä tapahtumapaikkana elokuvassa on Latomeren kansakoulu. 

                                                        
549 Niskavuori 1984. 
550 Iltalehti 9.8.1986, Raija Parikka.  
551 Pekkanen, 1933. Käsikirjoittajan vanhemmat olivat kivityöläinen isä Taneli Pekkanen ja äiti Ida 
Kärpänen. Isänsä sairastuttua Toivo Pekkanen joutui menemään työhön varhain, jo 13-vuotiaana hän 
tuki perhettään työnteolla. Pekkanen oli kirjoittajana aikalaisistaan poikkeava siten, että hänen tuotan-
toaan luettiin kaikissa yhteiskuntaluokissa. Kuusankosken kaupunki, Pegasos-sivusto, Toivo Pekkanen, 
kokoelma.  
552 Helsingin Sanomat 26.9.1938, Erkki Kivijärvi.  
553 Valtonen oli vihoissaan mies ja naisopettajien palkan eriarvoisuudesta ja miesten vaatimatto-
mimmista velvollisuuksista koulussa kirjoittaessaan Nuoren opettajattaren varaventtiiliä. Hilja Valto-
sen radiohaastattelu 01.10.1977, Ylen Elävä arkisto. 
554 Varaventtiili 1942. Uusitalo et al. 1993, 59. 
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2.2.3 Isänmaan ja siveyden etuvartiossa 

Suomalainen koulu ja opettajuus ovat syntyhetkistä saakka olleet vahvasti sidok-
sissa yhteiskunnallisiin keskusjohtoisesti ohjattuihin tavoitteisiin. Elokuva nousi 
1930-luvun taloudellisen nousun myötä merkittäväksi viihteeksi. Sen moraalia ja 
yhteiskuntaa vahingoittaviin tekijöihin kiinnittivät monet yhteiskuntapiirit huo-
miota jo itsenäisyyden alkuvuosikymmenillä555. 

Kimmo Laine kirjoittaa 1930-luvun suomalaista elokuvaa käsittelevässä tut-
kimuksessaan, että 1930-luvun elokuvakulttuuria on mahdotonta ymmärtää ilman 
yleisempää kulttuuriteoriaa ja elokuvan ulkopuolelle johdattavaa näkemystä ajan 
kulttuurin toimintatavoista. Hän lisää, että aikakauden suomalaisia näytelmäelo-
kuvia tulee tarkastella läpikotaisin yhteiskunnallisina.556 Koulu instituutiona on 
voimakkaasti yhteiskuntasidonnainen. Varsinaisen elokuvan kulttuuripolitiikan 
voidaan katsoa syntyneen vasta 1970-luvulla557 . 

Itsenäisyyden alkuvuosikymmenten elokuvissa on nähtävissä rakennettu, yh-
teiskunnan tavoittelemia arvoja kosiskeleva diskurssi. Se on monimerkityksinen 
kuvaus, jonka takana on yhteiskunnallinen, poliittinen tai kulttuurillinen konteks-
ti.558 Elokuvalla on itsenäisyyden alkuajoista lähtien ollut yhteiskunnallisia ”piilo-
tavoitteita,” jotka nousevat esiin korostetusti sotaa edeltäneen ajan ja sota-ajan 
elokuvista. Elokuva oli kaupallinen, mutta viestitti myös nuoren kansakunnan 
kasvattamiseen tarvittavaa merkistöä. Kuvaava esimerkki on Juurakon Hulda-
elokuva vuodelta 1937559. Elokuvassa karttojen, kirjojen ja karttakeppien avulla 
annetaan katsojalle kuvaa siitä, mitä koulutus ja opiskelu ovat 1930-luvun kon-
tekstissa. Juurakon Hulda kiipeää yhteiskunnallisen korkeakoulun portaita ikään 
kuin tiedonportaita ylöspäin.560 Opettajalla oli tiedonjakajana monta ulottuvuutta. 
Hänen tuli juurruttaa oppilaisiin rakkautta isänmaahan, maaseutuun ja vanhempi-
en työhön561.  

                                                        
555 Komiteanmietintö 1973:121, 18. 
556 Laine 1999, 27. 
557 Komiteanmietintö 1973: 121, 43. 
558 Koivunen 1994, 74. 
559 Juurakon Hulda 1937. 
560  Pääkysymyksenä Minna Vuorio-Lehti pohti elokuvaa ja koulua yhdistäessään: Minkälainen 
koulutuksellinen tila rakennetaan ja miten se rakennetaan elokuvissa. Vuorio-Lehti 2003, 268, 276–
277.  
561 Kaarninen 1995, 15. 
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Niskavuoren naiset -elokuva johtaa 1930-luvun koulumaailman ja miesopet-
tajan tarkasteluun. Ilona-opettajatar saapuu maaseudulle valistamaan kyläkunnan 
lapsia. Ilonan valitsevat paikkakunnan arvostetut miehet. Naisopettaja Ilona Ahl-
gren (Sirkka Sari)562 ja hänen tehtävänsä esitellään katsojille järvikohtauksessa. 
Ilona paljastaa tekstissä opettajuuden ihanteita ja lähetystehtävää563:  

Niskavuoren Aarne: Miksi olette ruvenneet kansakoulunopettajaksi? 

Ilona: Tahdon tulla lähelle ihmisiä. Tutustua heidän arkielämäänsä. Siis et-
tä,…tahdon elää toisten ihmisten elämää, enkä sitä ahdasta omaa elämää.564

 

Ilonan toteamus opettajuutensa vaikuttimista vastaa erittäin hyvin aikakauden 
kansanopettajan kutsumuksellisuutta565. Nais- ja miesopettajilla oli koko kansan 
koulun kasvatustehtävässä oma roolinsa. Kutsumuksellisuuden syvyys suomalai-
sessa opettajuudessa on ollut erittäin vahva ja näkyy useissa tutkimuksen eloku-
vissa. Lähetysaate on todennettavissa myös tarkasteltavana aikana opettaneissa 
omaelämäkertakirjoittajissa566. Itsenäisyyden alkuvuosikymmeninä opettajat saat-
toivat erityisesti maaseudulla harjoittaa konkreettista käännytystyötä puhumalla 
kodeissa koulutuksen puolesta ja murtamalla asenteita567. Lähetysaatteen rinnalla 
sukupuoliroolit olivat myös vahvoja. Hall kuvaa, kuinka kansalliset identiteetit 
ovat olleet vahvasti sukupuolittuneita568. Koulu välitti kahta maailmaa oppilail-
leen. Toisessa oli äitiys, koti ja perhe569. Toiseen kuuluivat miehet, pojat ja kodin 
ulkopuolinen työ.570 Lähetysaate edellyttää myös siveellistä puhtautta. Sukupuo-
littunut opettajuus on siveyden esikuva pienen kyläyhteisön edessä.  

                                                        
562 The Internet movie database, elektroninen elokuvatietokanta. 
563 Itsenäisyyden ensi vuosikymmenenä kansanopettajan tehtävä oli viedä sivistyksen valo kaukai-
simpaan kylään ja torppaan, Välijärvi 2006, 14. 
564 Niskavuoren naiset 1938. Vrt. Hyvästi Eeva -kirjasta Liisa Marttilan naisopettajatarkuvaus vuo-
delta 1923. Marck 1923, 36. 
565 Ks. esim. Kuikka 1993, 104–106; Asp 1968, 65. 
566 Ks. esim. SKS KRA. Mieselämäkerrat 14254–14586. 1993. 
567 Latvala 2005, 222. 
568 Hall 1999, 54. 
569 Keskiluokan naisen tuli harjoittaa valistunutta perheenemännyyttä ja osallistua kansalaistoimin-
taan. Lisäksi tehtävänä oli sivistystehtävä, joka välitti kansallista naiskuvaa, modernia äitiyttä ja per-
heihannetta alemmille luokille. Tuomaala 2004, 49; Pylkkänen 1999, 32; Vrt. myös Siltalan näkemyk-
set Cygnaeuksen opettajattarien abstraktista naisihanteesta. Siltala 1999, 224–225; Velvollisuudet ja 
uhrautuvaisuus, Latvala 2005, 209. 
570 Naisopettajat tuntuivat onnistuneen kansakoulun varhaiskasvatuksessa miehiä paremmin, sillä 
koululääkärin näkemyksen mukaan poikalapset alkoivat miesopettajien käsissä esiintyä epäsiisteinä 
Tampereen kansakouluissa, siirryttyään naisopettajan kasvatuksesta miesopettajan huomaan. Kaarni-
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Ilona unohtaa kuitenkin ammattiinsa liittyvät odotukset ja hyveet. Keskellä 
yötä koulun johtaja Vainio joutuu vaativaan tehtävään tarkastaessaan opettajatta-
ren asuntoa yhdessä epäluuloisen aviovaimon ja muun kylälähetystön kanssa. Oli 
käynyt ilmi, että uudella naisopettajattarella käy luvattomia miesvieraita yöai-
kaan571: 

Ilona: Millä oikeudella tunkeudutte huoneeseeni? 

Martta: Missä on mieheni? 

Ilona: Minä protesteeraan tällaista kotirauhan rikkomista vastaan. 

Martta: Opettaja-Vainiolla on oikeus tarkastaa, harjoitetaanko opettajattaren 
huoneessa haureutta. 

Opettaja Vainio: Neidillä ei ole oikeutta päästää keskellä yötä miehiä huo-
neeseensa. 

Sandra: Niin, niin, niin justiinsa. …572
 

Seurueen johtaja on virkansa puolesta opettaja Vainio. Todellisen johdon valko-
kankaalla ottaa kuitenkin Niskavuoren vanha emäntä. Hän sanelee, kuka tekee ja 

                                                                                                                                    
nen, 1995, 37; Suomalaisessa elokuvassa äitiys korostuu elokuvassa Kirkastettu sydän vuodelta 1943. 
Elokuva näyttää sotavuosien suruvoittoiseen taustaan peilaten 1940-luvun naiskuvaa ja äitiyttä. Kir-
kastettu sydän 1943. 
571 Kansakoulunopettaja Ilona Ahlgrenin käytös elokuvassa sai aikanaan aikaan Filmitarkastamon 
kieltämään filmin. Koululaisten kanssa esiintyvä henkilö ei saa maata vastakkaisen sukupuolen kanssa 
samalla sängyllä. Kohtaus piti poistaa ennen elokuvan levitystä Lopulta filmin katsoja-alaikärajaksi 
tuli 16 vuotta ja se luonnehdittiin taidefilmiksi. Kimmo Laine mainitsee elokuvan tekijöillä olleen 
sanaton sopimus itsesensuurista, jolla tekijät pyrkivät säilyttämään elokuvatarkastamon hyllytykset. 
Niskavuoren naiset elokuvan vuoden 1938 version sänkykohtauksen vaatimus on tästä poikkeava 
tapahtuma ja itsessään poikkeuksellinen suomalaisen elokuvan historiassa. Laine 21.9.2005, henkilö-
kohtainen tiedonanto; Laine 1994b, 62–65; Eteenpäin 13.1.1938; Suomeenkin heijastuneessa amerik-
kalaisessa elokuvatuotannossa filmiyhtiöt ylläpitivät sisällöllistä puhtautta niin sanotun Production 
Coden (Hays Code) kautta. Suuret studiot muodostivat Motion Picture Producers and Distributors of 
America:n (MPPDA). Will H. Hays tuli yhtymän johtoon. Ohjeet asiattomista sisällöistä julkistettiin 
1924 Määräyksiä tiukennettiin vuosina 1927 ja 1930. Motion Picture Production Code oli valmis 1934. 
Ohjeistossa oli yksityiskohtaisia säädöksiä koskien muun muassa elokuvan esittämää alastomuutta, 
rotuerottelua ja uskontoa. Ilman Production Code Administrationin (PCA) hyväksyntää MPPDA:n 
studioiden tuottamia elokuvia ei voinut levittää sakon uhalla. Koodi oli voimassa 1950-luvulle, mutta 
sen vaikutukset heijastuivat myöhempäänkin aikaan, esimerkiksi elokuvan katsojaikäluokitteluun. 
Belton 1996, 135–149.  
572 Niskavuoren naiset 1938. 
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mitä tehdään. Asetelmassa toistuu Hella Wuolijoen573 asetelma vahvoista naisista 
ja vetäytyvistä luuserimiehistä574. Miehet ovat Wuolijoen teksteissä aina taustal-
la575.  

Kansanopettajalle koululla asuminen oli yksi luontaiseduista. Virkavuosiensa 
ajan hän vietti niin työ- kuin vapaa-aikansa pääosin samoissa koulun tiloissa. 
Opettajan julkinen ja yksityinen minä olivat hyvin lähellä toisiaan tässä asumis-
muodossa. Elokuvassa häiriötila horjuttaa koulun miesopettajan elämän mallia ja 
tasapainotilaan pääsemiseksi hän pyrkii korjaamaan tilanteen vahvan painostuk-
sen saattelemana.  

Opettajien siveellisyyskysymys oli huomionarvoista 1920–1930-luvuilla576. 
Lehdistö kiinnitti huomiota tähän erityisesti.577  Johtajaopettaja-Vainion oli siis 
käytettävä vähäistä valtaansa ennen kuin hänen asemansa joutuisi kyseenalaiste-
tuksi. Koulunjohtaja ei aina 1940-luvulle saakka ollut varsinainen esimies vaan 
työnjohtaja. Johtajan roolia kansakouluissa toimitti johtokunta578. Käytäntö oli 
vakiintunut jo ennen itsenäisyyden aikaa olevalta ajalta, jolloin asetukset ja sää-
dökset erityisesti korostivat johtokunnan asemaa koulussa579. Miesopettaja oli 
sekä johtokunnan että kyläläisten silmätikkuna, koska kallis koulurakennus ja 
opetustoimen hallinta oli hänen käsiinsä uskottuna.  

Aikakaudelle sijoittuneissa työmoraalitapauksissa on selkeä sukupuolijako. 
Miesten lipsumiset ammatissaan tapahtuivat suhteessa sivuammatin harjoittami-

                                                        
573  Niskavuori-sarjojen taustalla piilee Wuolijoen persoona. Menestyksellinen kartanonrouva ja 
liikenainen suorittaa rajankäyntiä tunnustuksellisen sosialistin kanssa. Niskavuoren naisissa sosiaali-
demokraattinen Aarne hylkää porvarillisen yhteiskunnan. Niskavuoren naiset syntyi ensimmäisen 
punamultahallituksen aikaan. Nais- ja mieskuvaa on mahdollista etsiä Wuolijoen epäonnisesta pika-
avioliitosta hämäläisen, vasta eronneen Sulo Wuolijoen kanssa. Mies oli pahanlaatuinen kausijuoppo 
ja liitto päättyi eroon vuonna 1923. Hella Wuolijoen tytär Vappu Tuomioja on kiistänyt väitteet, 
joiden mukaan Niskavuori-elokuvien taustalla olevissa näytelmissä olisi esikuvat sellaisenaan elävästä 
elämästä. Filmihullu 7–8/1979, Varjola Markku, 21–24; Me naiset 51/52, 18.12.1984, Rauha Korte, 
74. 
574 Palvelusväkeen kuuluva nainen nousee koulutuksen avulla alhaisesta sosiaaliluokka-asemastaan 
vuonna 1937 tuotetussa Wuolijoen tekstiin perustuvassa Juurakon Huldassa. Juurakon Hulda, 1937. 
Vuorio-Lehti, 2003, 274; Niskavuori-elokuvia on tutkinut muun mussa Anu Koivunen. Koivunen 
2003. 
575 Helsingin Sanomat 16.8.1986, Mikael Fränti. 
576 Kansakoulunopettajien siveellisyysrikkeitä kirjattiin muun muassa kouluhallituksen ylläpitämään 
Mustaan kirjaan. Rantalan mukaan itsenäisyyden aikana kirjaan kirjattiin siveellisyysrikkeiden vuoksi 
kuusi opettajaa. Kirjan ylläpito lopetettiin 1939. Rantala 2000, 155, 159. 
577 Männistö 1994, 130–132. 
578 Mustonen 2003, 87. 
579 Kerkkonen 1916, 12–13. 
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seen tai kunnallisiin luottamustoimiin. Naisten kohdalla ote koulunpitoon lipsui 
avioitumisen tai perheen kasvamisen takia. Tapaukset olivat kansakouluntarkasta-
jien erityisen mielenkiinnon kohteena.580 Koivusen mukaan naisiin kohdistuva 
painostus on ollut perinteisesti siveyteen ja äitiyden esimerkkiin liittyvää, kuten 
esimerkiksi sodan ajan opetukselliset naiselokuvat antavat käsittää581.  

Maine, moraali ja isänmaa tiivistyvät tekstissä. Opettaja-Vainio edustaa yh-
teiskunnan etuvartiota kyläkansakoululla. Aikakauden opettaja oli esikuva. Latva-
la toteaa, että erityisesti tyttölasten opettajaksi pyrkimisen taustalla oli ihanteinen 
käsitys opettajan roolista oikeaoppisen elämäntavan antajana, esivallalle uskolli-
sena ja mallikansalaisena582. Ilona onkin roolissaan ristiriidassa ajatellen naisopet-
tajan asemavaatimusta 1930-luvun isänmaallisessa äitiydessä 583 . Naisopettajan 
odotettiin pian valmistumisensa jälkeen avioituvan584. Ilona ei elokuvan mukaan 
ole onneton, vaan ihannoi vapauttaan ja itsenäisyyttään.  

Miesopettaja Vainio pysyy järkkymättä siveyden etuvartiossa noudattaen yh-
teiskunnan hänelle asettamia odotuksia. Luonteenlujuus ja siveellisyys kuuluivat 
tuona aikakautena hygienian piiriin. Vahvistamalla tätä ajattelua vahvistettiin 
myös isänmaata ja kansakuntaa585. Vahvasti suomalaiseen kansakouluun ja opetta-
jakoulutukseen vaikuttanut kansakoulujen tarkastaja, Jyväskylän seminaarin en-
simmäinen historian ja kasvatusopin lehtori586 luonnehti yleisessä kasvatusopis-
saan 1893 miehen ja naisen (vaimon) eroja: ”Mies vastaanottaa ulkomaailman 
liikutuksia hitaammin, vaan kykenee myös niitä vastustamaan ja voittamaan; hän 
pyrkii ajatuksellaan ja tahdollaan toimintaan ulospäin, elämän ja maailman taiste-
luun; hänessä vallitsee yleensä ajatuksen ja tahdon voima, lujempi päättäväisyys 
ja itsenäinen mieli 587 .” Vuoden 1938 taustaa vasten katsottuna opettaja toi-
mii ”luonteenlaatunsa” mukaan.  

Niskavuoren naiset -elokuvaa on esitetty jälkeenpäin muun muassa televisio-
esityksinä, ja opettajakuvan muutos kuvastuu lehtikirjoituksissa. Iltalehti kom-

                                                        
580 Nikander 1998, 230. 
581 Ks. esimerkiksi Koivunen 1995. 
582 Latvala 2005, 224. 
583 Vrt. Vuorikoski 2003a, 36; Taustaa naisopettajasta ja kansakunnan äiteydestä esim. Uljas 2003, 
137–154. Äitiyden kuvista, Koivunen 1995, 101–106; Suomalainen naiseus ja äitiys, Löyttyniemi 
2004, 244; Tyttöjen kasvatus äitiyteen kansakoulussa, Kaarninen 1995, 245; Opettajattarien taustalla 
piilevä naisihanne, Siltala 1999, 224–225. 
584 Rinne 2005, 8. 
585 Valtonen 2004, 59. 
586 Nurmi 1983, 72–73. 
587 Wallin 1893, 59. 
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mentoi vuonna 1986 miespuolisen johtajaopettajan puuttumista koulun asunnon 
käyttöön koomiseksi tapahtumaksi.588 Noin viidenkymmenen vuoden jakso on 
vesittänyt miesopettajan siveydellisen etuvartiotehtävän komiikaksi.  

Niskavuoren-naiset elokuvassa (1938) yhteiskunnan päämäärät korostuvat, 
koska 1930-luvun johtavissa tuotantoyhtiöissä painottuivat kansalliset ajatukset. 
Sekä Suomi-Filmi että SF ovat tuotantoyhtiöinä esimerkkejä. Molemmilla oli 
voimakkaat kansalliset painotukset. Toinen esitteli agraarista Suomea, toinen taas 
painotti kaupunkimaisuutta. Lisäksi taloudellista hyvinvointia edistävä suomalai-
suus sisältyi julkaistujen elokuvien sanomaan.589

 

Elokuvassa koulua koskeva aitouden tuntu pyrittiin rakentamaan perusteelli-
sen hyvin. Muun muassa kokonainen Haagan kansakoulun luokka pulpetteineen, 
mustine tauluineen, kateedereineen, karttoineen ja oppilaineen kuljetettiin filmi-
studioon. Oppilaita kehotettiin vain katsomaan poispäin kameroista ja kuvaukset 
alkoivat. Kansan lehti vuodelta 1938 kertookin, että ”lapset marssivat siistittyinä, 
ja niistettyinä opettajansa johdolla ihmemaailmaan, jossa tehtiin suomalaisia elo-
kuvia”. Filmauksien jälkeen lapset kommentoivat kansakoulunopettajaa Ilona 
Almgreniä näytelleen Sirkka Sarin olevan varmaan todellinen kansakoulunopetta-
ja590.  

Kolme Niskavuoren tarinaan liittyvää elokuvaa kuvaavat kiintoisalla tavalla 
sota-ajan muutoksen vaikutusta opettaja- ja koulukuvauksiin. Loviisan päivää 
esittävässä kohtauksessa on puhe, jossa luetellaan kansakoulun opettajan tehtäviä 
maaseudulla. Dialogissa näkyvät muutokset, joita yhteiskunnallinen murros on 
aiheuttanut yli neljänkymmenen vuoden aikana. Vuoden 1938 elokuvassa Ko-
koomus on opettajalle sopiva puolue ja lottatyö on arvokasta naisopettajalle. Me-
hiläisten hoito on tullut edellisten sijaan vuoden 1958 elokuvassa. Tällöin poliitti-
nen suunta oli korostetusti Moskova-myönteinen. Maassa vältettiin asioita, joissa 
korostuvat sotaa edeltävät asetelmat. Kielletty lottatyö ja Kokoomus uskalletaan 
jälleen mainita vuoden 1984 elokuvaversiossa. Miesopettajan roolityö arkipäi-
väistyy. Vuoden 1958 elokuvassa hän ei enää pidä puhetta Loviisan juhlapöydässä. 
Samoin miesopettaja ei esiinny yksin istuvana tanssisalissa, kuten vuoden 1938 
elokuvassa. Seuraavassa on Loviisan-päivänä esitetty juhlapuhe ja sen muuttumi-
nen vuosien 1938, 1958 ja 1984 elokuvissa. 

                                                        
588 Iltalehti 9.8.1986, Raija Parikka.  
589 Laine 1999, 34–48. 
590 Kansan Lehti 12.1.1938, ”Kotimaisten elokuvien ’puhdistus’ käynnissä.” s.n. 
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Taulukko 7. Niskavuori-elokuvat. 

Niskavuoren naiset 1938 Niskavuoren naiset 1958 Niskavuori 1984 

Martta: Edeltäjänne oli Marttayh-

distyksen sihteeri, lastensuojelulau-

takunnan jäsen ja lottien johtokun-

nassa. 

Vanhaemäntä: Kokoomuksen 

naisten työvaliokunnassa. 

Opettaja-Vainio: Ylen tärkeä 

velvollisuus. 

Pastori: Pyhäkouluseura.  

Ruustinna: Ompeluseura. 

Sandra: Lukkarin laulukööri591. 

Martta: Maalaisten näytelmäseura. 

Aarne: Henkevää seurustelua 

pitäjän kerman, ennen kaikkea 

rouvasväen kanssa. 

Pastori: Kyllä opettajalla maaseu-

dulla on velvollisuus vaikuttaa 

mahdollisimman monella alalla. 

Vanhaemäntä: Opettakaa katkis-

musta, muusta ei niin ole väliä. 

Martta: Edeltäjänne oli Marttayhdis-

tyksen sihteeri, lastensuojelulauta-

kunnan jäsen, jokin virka myös mehi-

läishoitoyhdistyksessä. 

 

Nikkilä puhuu opettajan repliikit ja 

elokuvassa ei mainita katkismuksen 

opettamista osana opettajan työtä. 

 

Uusimmassa Niskavuorieloku-

vassa opettajan tehtäviin ovat 

palanneet Kokoomukseen 

kuuluminen ja lottatyö. Nämä 

tosin mainitaan eri yhteydessä 

kuin kahdessa ensimmäisessä 

elokuvassa.592  

Elokuva on rakenteellisesti eri 

kuin kaksi aiempaa.  

 

                                                        
591 Niskavuoren naiset -elokuvassa mainittu ”lukkarin laulukööri” on mukana elokuvassa Skandaali 
tyttökoulussa. 
592  Vrt. Komiteanmietintö 1975:75, 51. Opettajankoulutustoimikunnan mietinnössä 1970-luvun 
alussa korostetaan edelleen opettajan aktiivisuutta yhteiskunnallisessa toiminnassa. Mietintö muun 
muassa lausuu: ”Opettajan tulisi olla itse yhteiskunnan aktiivinen jäsen, joka on osaltaan mukana 
kehittämässä kansallista sivistyselämää ja moniarvoista kulttuuria sopusoinnussa yhteiskuntaelämän 
vaatiman yhteisvastuullisuuden sekä kulttuurin kansainvälisen kehityksen kanssa ottaen huomioon 
myös koko maapallon laajuiset ongelmat ja kansainvälisyyskasvatuksen tarpeet.” 
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Kuva 3 Anni ja Emil Kulpakko sekä perheen tytär 1920-luvulla593. 

Vuoden 1938 elokuvan opettajan tehtävien luettelointi on kuin ajan mallikäy-
töskäsikirjasta. Suuri osa opettajista kuului suojeluskuntaan ja lottajärjestöön 
ennen sotia594. Johtajaopettaja Vainion myötäily naisväen keskustelussa viittaa 
Wuolijoen vahvoihin naiskäsityksiin. Mies myötäilee naisten ollessa äänessä. 
Maaseudulla opettajana toimineita velvoittivat lukuisat kyläyhteisön vaatimat 
tehtävät595. Elokuvassa lueteltavat opettajan tehtävät ovat kuin toistoa johdannon 
Matti Eemil Kulpakon muistokirjoituksesta. Siinä mainittiin opettajan osallistu-
neen ”maamiesseura- ja nuorisoseuratyöhön, kunnalliseen toimintaan ja muihin 
pyrintöihin”596. Kulpakko osallistui myös suojeluskuntatyöhön597. 

Koulu halutaan nähdä vaatimattomana yhteiskunnallisena instituutiona sekä 
ympäristöltään että henkilöstöltään. Elokuva-aitta kommentoi kielteisen sävyisesti 
Miss Suomi Teija Sopasen esiintymistä koululla vuoden 1958 versiossa. Lehti 
totesi: ”Kaunis hän oli kuin päivä, ja liikuskeli koulussaan hienoin kampauksin ja 
nylonsukissa, mutta vuorosanat jättivät toivomisen varaa.598” Lehdistön kommen-
tit opettajaa esittävistä henkilöistä kuvastavat stereotyyppistä ajattelua elokuvan 

                                                        
593 Valokuva Timo Kujala. 
594 Rantala 1997, 32. 
595 Ks. esim. Säntti 2002, 172–173. 
596 Ks. liite 8, Pohjolan Sanomat 2.10.1947, muistokirjoitus.  
597 Niskavuoren-naiset 1938 elokuvan Loviisan-päivän keskustelussa käy ilmi naisopettajalle lange-
tetut tehtävät: Marttayhdistyksen sihteeri, lastensuojelulautakunnan jäsen, lottatyö, Kokoomuksen 
naisten työvaliokunta, pyhäkouluseura, ompeluseura, lukkarin laulukööri, maalaisten näytelmäseura. 
598 Elokuva-Aitta, 12/1958.  
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kuvittamista opettajapersoonista599. Opettajan on näytettävä ”opettajalta”. Stereo-
tyyppinen opettajakuva onkin nähtävä osana sosiaalista tarinavarantoa600. Samalla 
sillä voi olla sosiaalisen ympäristön jäsentämiseen edullinen vaikutus601. 

Johtokunnan kokouksia on kuvattu jokaisessa Niskavuoren kolmessa eloku-
vassa. Elokuvassa kylän miehet nimesivät kokouksen ”akkojen touhuksi”, vaikka 
kokouksessa istuukin kylän merkkihenkilöitä. Elokuvan loppukohtauksessa joh-
tokunta kokoontuu käsittelemään opettajatar Ilona Ahlgrenin luona nähtyä koulun 
johtokuntaan kuuluvan henkilön vierailua. Opettaja Vainio joutuu aloittamaan 
vakavasävytteisen puheen johtokunnan kokouksen alkuun: 

Opettaja Vainio: Velvollisuuteni koulun mainetta kohtaan pakottaa minut pal-
jastamaan eräitä neiti Ahlgrenin suhteen ilmi tulleita seikkoja. Jo usean vii-
kon ajan on kylässä tiedetty puhua, että opettajattaren oven taakse öiseen ai-
kaan on ilmestynyt suksen jäljet ja miehen jäljet, jotka osoittavat, että neiti 
Ahlgren on vastaanottanut miesvieraita. Viime yönä ovat koulun vahtimestari 
Serafiina Lundelin ja puhelinaseman hoitaja Sandra Marjanen nähneet erään 
mieshenkilön avaavan opettajattaren oven ja samat henkilöt ovat luulleet tun-
teneensa, minä huomautan erikseen, luulleet tunteneensa tämän miehen 
erääksi johtokunnan jäseneksi ja ilmiantaneet tämän johtokunnan jäsenen 
hänen rouvalleen, mikä on synnyttänyt sanomatonta mielipahaa. Tapaus vaa-
rantaa koulun mainetta. Johtokunnan on ryhdyttävä toimenpiteisiin, mutta me 
olemme päättäneet olla tuomitsematta teitä, ennen kuin olemme kuulleet 
oman tunnustuksenne.602

 

Jukka Rantalan mukaan johtokuntien vallankäyttö oli merkittävää koulun hallin-
nossa itsenäistymisen alkuvaiheissa. Mikäli opettaja oli väleissä johtokunnan ja 
kylän kanssa, sujuivat asiat hyvin. Johtokunnan mahdollisuudet opettajan virkava-
lintaprosessissa olivat merkittäviä ja mahdollisissa erottamistapauksissa myös 
johtokunnalla oli valta603. Opettaja Vainion rooliin sisällytetty korostunut mal-
                                                        
599 Hall kuvaa stereotyyppiä, että se on yksipuolinen kuvaus, joka syntyy, kun mutkikkaat eroavai-
suudet pelkistetään yksinkertaisiksi ”pahvinukeiksi” ja kohteen erilaiset piirteet sulautetaan yhteen ja 
tiivistetään yhdeksi kuvaksi. Hall 1999, 122. 
600Viskari & Vuorikoski 2003, 79. 
601 Törmä 2003b, 114–115. 
602 Niskavuoren naiset 1938. 
603Vihdin Nummelassa syytettiin Elin ja Uuno Karhumäkeä punakaartin päällikön piilottamisesta, 
uskonnonopetuksen laiminlyönnistä, vallankumouslaulujen laulattamisesta ja rahojen vastaanottami-
sesta punaisilta. Johtokunta ei yhtynyt syytöksiin. Tässä niin sanotussa Karhumäen pariskunnan syy-
töstapauksessa johtokunnan suopeus opettajapariskuntaa kohtaan punasyytöksissä oli vahva. Sen 
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liopettajuus suhteessa koulun maineen vartiointiin säilyy koko elokuvan ajan, 
kuten elokuvan loppukohtaukseen sisältyvä teksti osoittaa. Edellä kuvattua tekstiä 
sävyttävät johtokunnan pappismiespuheenjohtajan kommentit sekä kokouksen 
johtaminen. Koulu ja kristillinen eetos on syvästi juurrettu yhteen. Kahta vahvaa 
instituutiota horjutetaankin kylän naisopettajan käytöksellä ja siitä seuraavalla 
tapahtumasarjalla.  

Niskavuoren naiset -elokuvassa johtokunnan604 rakenne on perinteinen. Ky-
symys on vallasta ja arvon tunteesta pienessä kyläyhteisössä. Omaelämäkertojen 
kirjoittaja Matti kertoo omassa muistelossaan maaseutukoulun johtokunnan mies-
jäsenistä kuvaavasti: ”Koulun johtokunnassa oli tietenkin kylän vakaimmat mie-
het. Mukana oli mm. Virtasen Viljo, armoitettu tarinoija ja vanha jahtimies. Hän 
asusteli pienessä mökissään hiljaisen ja ujon emäntänsä kanssa lähempänä rajaa, 
korkealle vaaralle raivattujen peltotilkkujen keskellä.”605 Vaikka Matin kerronta 
on huomattavasti myöhäisemmän ajan johtokunnan jäsenistöä kuvaavaa, kertoo 
se osaltaan mielikuvista, jollaisina johtokunnan jäsenet on koettu vielä sodan 
jälkeisessäkin Suomessa. Wuolijoen näkemykset kapinoivat vanhakantaista valta-
järjestelmää vastaan. Elokuva jättää katsojalle vaikutelman, että johtokunta tuo-
mitsee syyttömän naisopettajan ”maanpakoon” inhimillisen elämän kuvioiden 
vuoksi. 

Vaikka miesopettaja on sivuosassa Niskavuoren naiset 1938 -elokuvassa, ker-
too elokuvasta esiin nostettava opettaja Vainio paljon ajan opettaja-asemasta ja -
odotuksesta. Malliopettajuuden vaatimusta 1930-luvulla kuvaa koulun moraalisen 
tason ylläpitotehtävä. Malliopettajuuden merkitys korostuu elokuvissa monitasoi-
sesti. Miesopettaja lukeutuu paremmin pappisseuraan kuuluvaksi kuin kylän 

                                                                                                                                    
itsessään katsotaan osoittavan syytösten köykäisyyden. Johtokunnan silmätikuksi joutumisessa yleen-
sä opettajat kyseisenä aikana painostettiin eroamaan, Rantala 2002, 68–69. 
604 Koulujen johtokunnat ovat perinteisesti olleet maaseudulla kyläkunnan eri tahojen muodostamia 
kunnallisia päätäntäelimiä. Johtokuntien valta on ulottunut opettajavalintoihin, koulun hallinnon 
seurantaan ja vastaaviin toimiin. Johtokuntien toiminta on vaihdellut kuntakohtaisesti ja yleiset toi-
mintarajat on määritelty esimerkiksi johtosäännöissä. Jäsenten valinta on ollut poliittista ja jäsenet 
ovat vaihtuneet yleensä kunnallisvaalien jälkeen. Kouluissa johtokunnan esittelijänä on toiminut 
koulunjohtaja. Nykyisin johtokunnat on useissa kunnissa lakkautettu. Tilalle on tulleet esimerkiksi 
vanhempaintoimikunnat. Niillä ei kuitenkaan ole enää ollut johtokunnan tavoin kunnallista päätösval-
taa. Koulun johtokunnasta 1930-luvulla puuttuvat naissukupuolen edustajat, jotka kuuluvat tasa-
arvoperiaatteella nykyiseen julkishallintoon. Samoin johtokunnasta puuttuvat mitä ilmeisimmin puna-
värin edustajat. Vasemmiston merkitys kasvoi vasta sodan jälkeen lukuun ottamatta sosiaalidemo-
kraatteja, jotka olivat mukana jo aiemmin.  
605 THA, 13/18, 1998. 
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miesten rientoihin meneväksi606. Elokuvan juhlaan liittyvässä tanssisalissa mies-
opettaja istuu mieluummin seinustalla, kuin kiitää tanssin pyörteissä. Arvokkuus 
ja pidättyvyys ovat ominaista miesopettajan käytökselle. Elokuvassa miesopettaja 
on koulunjohtaja ja tästä juontuvat koulurakennukseen ja koulun hallintokäytän-
teisiin liittyvät tehtävät. Naisopettaja on luokassa keskellä oppilasjoukkoa.  

Elokuvan opettaja Vainio 1930-luvun miesopettajana kuvaa maaseutuyhteis-
kunnan tavoittamaa opettajuutta toisellakin tapaa. Loppuratkaisu säilytti yhteis-
kunnan etuvartiossa seisovan miesopettajan puhtauskuvan ja rankaisi opettajuu-
den arvoa väheksyvää naisopettajaa ajan arvoihin soveltuvalla tavalla. 

2.2.4 Keski- vai yläluokkaisena? 

Vuosisata sitten ei tarvinnut ajatella, kuinka ihmiset elävät ja ovat. Luokka-asema, 
asuinpaikka ja ammatti sisälsivät riittävän tiedon edellisestä. Luokka määräsi 
kuinka eletään. Tavallisen ihmisen elämä oli avointa, mutta ylempiä luokkia lä-
hestyttäessä julkisuuden verho laskeutui alemmaksi.607  

Opettajan järjestäytymisessä virkamiehen arvoasteikossa on pitkät perinteet 
aina autonomian ajasta saakka608. Autonomisen ajan Suomessa oppikoulunopetta-
jien asema oli sangen korkea. Opettajia oli vähän, koulutus oli arvostettua ja kor-
keaa. Tämän lisäksi heillä oli paljon itsenäistä päätäntävaltaa. Oppikoulun laaje-
neminen ja naisvaltaistuminen myöhemmässä vaiheessa alensivat ammatin arvos-
tusta.609  

Opettajien kohdalla itsenäisyyden ensimmäisinä vuosikymmeninä luokka-
asema oli vahvasti mukana opettajan elämässä. Maaseudulla opettaja oli sivis-
tyneistöä ja kaupungissa opettaja jäi muuta sivistyneistöä alemmaksi sosiaalisessa 
hierarkiassa610.  

                                                        
606 Papin- ja opettajanviralla on tietty yhteys jo keisarillisen Venäjän ajalta. Pappi ja opettaja olivat 
piispan valvonnan alla ja pappi saattoi lukea hyväksi opettajapalvelusvuodet. Syväoja 2004, 27. 
607 Roos J.P. 1988, 13. Opettaja-aseman luokittelusta ks. esim. Kerkkonen 1920, 253–254. 
608 Opettaja-aseman luokittelusta ks. esim. Kerkkonen 1920, 253–254. 
609 Jauhiainen 1995, 19. 
610 Latvala 2005, 224. 
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Kuva 4 Esittelysivu Syyllisiäkö? –elokuvasta vuodelta 1938611 

Syyllisiäkö?-elokuva ottaa kantaa 1930-luvun opettajan luokka-asemaan. 
Nähtävillä on pienen kaupungin lehtori Einolan rakkaussuhde kangaskaupan 
myyjättäreen. Rehtori joutuu puuttumaan koulun mieslehtorin edesottamuksiin: 

Rehtori Notkola: Älkää pitäkö minua tunkeilevana, vaikka teenkin teille 
erään huomautuksen. Teen sen sulasta ystävyydestä. 

Lehtori Einola: Olen hyvin kiitollinen. 

Rehtori Notkola: Minä vain, hmm, katsokaahan vanhempana ammattiveljenä, 
jossa teidän lahjakkuutenne ja todellinen antaumuksenne koulualalta on he-
rättänyt myötätuntoa teitä kohtaan. Minä olen jo pitemmän aikaa ollut henki-
lökohtaisesti pahoillani siitä, että te olette solminut jonkinlaisen, niin sanoak-
seni suhteen erääseen työläispiiristä peräisin olevaan myyjättäreen. 

                                                        
611 SF Uutiset Suomen kansan filmilehti N:o 4 1938, 8-9.  
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Lehtori Einola: Rehtori Notkola, se on kai asia, joka koskee yksinomaan mi-
nua. 

Rehtori Notkola: Niin luonnollisesti. Halusin vain varoittaa sinua, sillä täl-
laisessa pikkukaupungissa ei juuri osaa olla tarpeeksi varovainen siinä suh-
teessa. Rehtori poistuu luokasta ja toteaa vielä Einolalle: Jaa, me kait ta-
paamme vielä tänään Tuomari Isolan luona illallisella.612

 

Huolimatta varoituksesta Einola seurustelee myyjätär Emmi Hytösen (Kaisu Lep-
pänen) kanssa. Elokuvan kohtauksissa hän käy tanssiaisissa ylemmän luokan 
paikassa sekä työväentalolla. Tytön äiti ja velipuoli ovat suhdetta vastaan. Rehtori 
suitsuttaa lehtori Einolan opettajan taitoja ja osaamista. Hän käyttää sanaa ”an-
taumus” luonnehtiessaan Einolaa. Vaikka kysymyksessä on statukseltaan kansan-
opettajia ylempi opettaja, näkyy ajan kuvaan sopiva opettajan uhrimieli tässäkin 
tekstiosassa. Uhrautuvuus kuului elokuvan mukaan oppikoulun opettajille samalla 
tapaa kuin opettajastatukseltaan alemmille kansanopettajille. Opettajaelämän 
yksityisyys on myös rajattu. Pyrkimys ja halu siihen näkyvät Einolan puolustus-
puheesta, jossa hän ilmoittaa suhteensa koskevan yksinomaan itseään. Pienessä 
kaupunkiympäristössä kuvastuu kuitenkin miesopettajan rajoitettu oma elämä, 
koska suhde työläistaustaiseen naiseen on paheksuttu. 

Seurusteluun liittyvät käänteet etenevät aina sanomalehden uutisointiin saak-
ka. Oppilaat kommentoivat terävästi Einolalle uutisointiin ulottunutta välikoh-
tausta työväentalolla. Seurustelun aiheutettua pahennusta puuttuu koulun van-
hempainneuvosto613 tilanteeseen puhuttelemalla ja kuulemalla Einolaa: 

Lehtori Einola: Hyvää iltaa! 

Rehtori Notkola: Istukaa, olkaa hyvä! Lehtori Einola. Jo pitemmän aikaa on 
koulumme vanhempainneuvoston eräiden jäsenten taholta lausuttu huomau-
tuksia sen suhteenne johdosta, josta jo olen varoittanut teitä. 

Lehtori Einola: Minä kai vastasin, että asia koskee yksinomaan minua. 

Rehtori Notkola: Niin, tietysti on olemassa syitä, joita me sivulliset emme ky-
kene arvostelemaan. Onhan meillä kaikilla ehkä nuoruudessamme tehtynä te-
koja, jotka olisi ollut paras jättää tekemättä. 

                                                        
612 Syyllisiäkö? 1938. 
613 Vanhempainneuvoston tehtävänä oli oppikoulussa huolehtia kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä. 
Ks. esim. Mustonen 2003, 89. 
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Neuvoston naisjäsen: Herra rehtori! 

Rehtori Notkola: Jaa, olkaa hyvä neiti! 

Neuvoston naisjäsen: Pyydän vain, ettei herra rehtori yleistäisi omia nuo-
ruudenkokemuksia kaikkiin läsnä oleviin soveltuviksi. 

Rehtori Notkola: Pyydän anteeksi. Tarkoitukseni oli sanoa, että miehen, joka 
joutuu esiintymään julkisuudessa, on välttämätöntä säilyttää moitteeton nimi 
ennen kuin voi toivoa sitä luottamusta, jota ammattimme vaatii. Eilisiltainen 
tapaus oli niin sanoakseni pisara, joka sai astian vuotamaan yli laidan. 

Lehtori Einola: Onko tarkoitus, että minut vapautetaan opettajan toimesta? 

Rehtori Notkola: Ehkä, ellette suostu lopettamaan suhdettanne. Niin, tämän 
kantamme asiassa halusimme etukäteen saattaa tietoonne. Voitte poistua Leh-
tori Einola. Tulen myöhemmin ilmoittamaan teille kokouksen päätöksestä. 

Lehtori Einola: Hyvästi!614
 

Rehtorin keveä viittaus nuoruuteen ja sen aikaisiin hulvattomuuksiin saa pahek-
suntaa vanhempainneuvoston neiti-ihmiseltä. Teksti kuvastaa miesten ja naisten 
maailmojen vastakohtaisuutta. Siveä neiti-opettajatar pitäytyy ajan naisopetta-
jaihanteessa. Rehtori sen sijaan poikkeaa tiukasta opettajaihanteesta. Miehelle 
sallitaan suurempia vapauksia. Rehtori esiintyy elokuvassa ravintolaympäristössä 
reipashenkisessä miesseurassa. Einola on elokuvan mukaan yksi ravintolassa 
kokoontuvan yhteisön jäsen ja tästä yhteisöstä naissuhde on lehtorin etäännyttänyt. 
Rehtorille tilanne on kiusallinen. Hän joutuu ulkopuolisen paineen alla nuhtele-
maan koulun miesopettajaa. Rehtorin sosiaaliset suhteet ovat opettajalle oikeaop-
piset. Einola sen sijaan on sidoksissa työläistaustaiseen naiseen. Einola rikkoo 
opettajuuteen kuuluvaa pitäytymistä oikeistohenkisyyteen ja oman sosiaaliluokan 
hygieenisyysajattelua615.  

Teksti viittaa opettajan ammatin moitteettomuuden vaatimukseen. Samalla 
korostetaan miehen asemaa moitteettoman nimen kantamisessa. Anu Koivunen on 
todennut 1930-luvun lopulla ja sotavuosina naisille suunnatun siveyskasvatuksen 
voimistuneen 616 . Hän on todennut suomalaisen elokuvan välittäneen puhtaan 

                                                        
614 Syyllisiäkö? 1938. 
615 Ks. esim. Rinne 1986a, 152. 
616 Koivunen 1995, 117. 
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naiseuden ihannetta kotimaisissa elokuvissa617. Myös miesopettajalle ajan yhteis-
kunta esitti nuhteettomuuden vaatimuksen ja Einolan kohdalla suhde sosiaaliluo-
kaltaan väärään henkilöön riitti rapauttamaan nuhteettomuuskuvaa. Rakkaussuh-
teen vuoksi lehtori Einola vapautetaan opettajan toimesta. Elokuvan loppuosassa 
Einolan puukottaa kuoliaaksi seurustelukumppanin mustasukkainen veli.618  

Syyllisiäkö?-elokuvan miesopettajakuvaus avaa ikkunan miesopettajan sivii-
lielämään, luokka-asemaan ja asemavaatimukseen pikkukaupunkiyhteisössä. 
Miesopettajan sosiaaliluokka 1930-luvun yhteiskunnassa näkyy hyvin, joskin 
kriitikoiden kautta tullutta luokka-aseman ylikorostusta ei voida sivuuttaa. Eloku-
va esittää lehtorin olevan elintasoltaan hyvin korkeassa asemassa. Miesopettaja 
juo samppanjaa, soittaa flyygeliä ja pukeutuu smokkiin 619 . Luokka-ajatteluun 
suhteutettuna kohtaus vaikuttaa 2000-luvun opettajanäkökulmasta ilmeisen yli-
ampuvalta, olkoonkin kysymyksessä 1930-luvun opettaja. Lehtoreiden siviilielä-
mä ei välttämättä ollut korostetun ylellistä. Yksityisten oppikoulujen opettajat 
usein joutuivat 1930-luvun laman myötä odottamaan palkkojaan, kun koulujen 
taloudet olivat ahtaalla620. 

Oppikoulunopettajien sosiaalinen tausta jakaantui vuoden 1933 tilanteessa 
seuraavasti: ylimmästä sosiaaliluokasta opettajia oli lähtöisin 12 %, keskiluokasta 
76 % (sisältää maanviljelijäperheet), työväestöstä oli noin 9 %.621 Autonomian 
kaudella oppikoulu oli selvästi elitistinen, mutta tilanne tasoittui 1930-luvulla 
ainakin oppilaiden sosiaalisen taustan suhteen. Opettajilla säätyläisyysleima oli 
vankka itsenäisyyden alkuvuosina ja piti yllä myös koulussa tiedon ja sivistyneen 
elämäntavan kasvatusta.622

 

Luokkajakoisessa yhteiskunnassa opettaja joutui usein taiteilemaan pienellä 
palkalla herrasväen elintasossa. Opettajan lapset koulutettiin kalliisti kaupungissa, 
opettajaperheen hankintoihin kuului usein ympäristölle vieraita ylellisyystavaroita, 

                                                        
617 Koivunen 1995. 
618 Syyllisiäkö? 1938. 
619 Miesopettaja on esitetty suomalaisessa elokuvassa myös rahattomana. Skandaali tyttökoulussa -
elokuvan vanhempi opettaja maisteri Einari Lassinen (LeoRiuttu) kertoo nuoremmalle kollegalleen 
Nallelle (Martti Romppanen) vekselin tarpeesta osallistuessaan pankinjohtajan illanistujaisiin. ”Vekse-
livetoisuutta” on usein pidetty vähävaraisuuden merkkinä. Skandaali tyttökoulussa 1960. 
620 Pietiläinen 1995, 121. 
621 Kiuasmaa 1985, 155. 
622 Kiuasmaa 1985, 154. 
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esimerkiksi kirjat, piano ja hienot huonekalut. Nämä vaativat paljon rahaa, jota 
opettajille ei ainakaan ammatinharjoittamisesta paljon tullut.623

 

Vaikka miesopettaja oli vastaavaan naisopettajaan verrattuna paremmin pal-
kattu, ei opettajien palkkataso elokuvan valmistumisvuonna antanut aihetta koh-
tuuttoman näyttävään elämäntyyliin, vaan virkamiehen leipä opettajien kohdalla 
oli pitkä ja kapea624. Oppikoulunopettajan status oli kuitenkin korkeampi kuin 
tavallisen kansanopettajan asema. Einola kuvataan yläluokkaan kuuluvaksi. Op-
pikoulun lehtoreiden asema Suomessa oli vuosisadan alusta aina toiseen maail-
mansotaan saakka keski- tai yläluokkainen625.  

Elokuvassa kuvattua lehtorin kotia arvostelee oululainen Kaiku liian prame-
aksi. Kaiku-lehden mukaan nuoren pikkukaupunkilehtorin asunto on liian komea 
hienoine emännöitsijöineen. Kaiku kuitenkin pohtii elokuvan esittämän lehtorin 
varallisuustaustaa sanoin: ”Ellei ehkä ole ollut kysymyksessä joku perintövaroja 
omaava lehtori626.” Työläiskodin kuvaus sen sijaan saa lehdessä hyväksynnän.627 
Elokuvassa on rinnakkain opettajan ylellinen kylpyhuone- ja työläistytön ankea 
hellahuonekuvaus. Opettaja irrotetaan kärjistetysti ylempään luokka-asemaan 
myös elokuvan kuvauksellisin ja leikkauksellisin keinoin. 

Rehtoria näyttelevästä Yrjö Tuomisesta vuoden 1938 Sosiaalidemokraatti 
kertoo, että hän on henkilökuvaltaan riittävän vanhoillisen ulkokullattu628. Ilta-
Sanomien mukaan hänessä on oivallisesti rehtorin ahdasmielisyyttä, mutta kas-
voilta odottaisi lempeyttä. Opettajaa kuvataan eleettömäsi eikä häneen kohdisteta 
odotuksia rehtorin tavoin. 629  Lehtien näyttelijäarvioinnit kuvastavat ennakko-
odotuksia, joita katsoja etsii kouluammateista. Erityisesti rehtoriin kohdistuvat 
odotukset kuvastavat kiintoisalla tavalla kahden poliittiselta taustaltaan erilaisen 
lehden opettajakuvaa. Sosiaalidemokraattinen lehti odottaa vanhoillisuutta ja 

                                                        
623 Syväoja 2004, 98. 
624 Kasvatustieteiden opintojaksossa vuonna 2001 kerätyssä opiskelija-aineistossa 53 kertojaa kuvasi 
opettajan elintasoa asteikolla keskiluokkainen-askeettinen. Huomio kerronnassa kiinnittyy vaatimat-
tomaan lähiöasuntoon, aamulla auton starttaamisen jännittämiseen tai julkisen liikenteen käyttöön. 
Viskari & Vuorikoski 2003, 60. Opettajan palkkauksen sukupuolisidoksesta ks. myös Syväoja 2004, 
98–99. 
625 Säntti 2002, 173; Rinne 1986a, 150. 
626Kaiku 26.10.1938, "Kotimainen elokuva 'Syyllisiäkö' Germaniassa", H. A.  
627 Kaiku 26.10.1938, "Kotimainen elokuva 'Syyllisiäkö' Germaniassa", H. A. Kaiku-lehden viittaus 
perintöön kuvaa hyvin tilannetta, jossa katsoja alkaa elää elokuvan kuvausta todellisena. Elokuvan 
Einola on mahdollisesti ”saanut perintöjä?” 
628 Suomen Sosiaalidemokraatti 27.9.1938, H.V.  
629 Ilta-Sanomat 27.9.1938, S-ö.  
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tekstin mukaan saa odotuksiinsa täyttymyksen630. Turunmaa pitää rehtorin ulko-
kultaisuutta liioiteltuna631.  

Ahdasmielisyyden ja lempeyden yhdistäminen edustaa mitä ilmeisimmin ku-
vaa, jossa rehtorin on oltava tiukka. Samanaikaisesti rehtorin on oltava oikeu-
denmukainen koulunsa johtaja. Uusi Suomi näkee lehtori Einolaa esittävän Joel 
Rinteen tulkinnassa sekä sympaattisen ihmisen että pikkukaupungin yleisen mie-
lipiteen pelästyttämän virkamiehen. Rehtorin osuus on Uuden Suomen mu-
kaan ”taattua työtä”.632 Vuosisadan vaihteen oppikoulussa rehtoreilla oli aivan 
erityinen asema ja valta. Asema heijastui pitkälle itsenäisen Suomen oppikoului-
hin. Yleisesti oppikoulun historiankirjoituksien muisteloissa heidät muistetaan 
ankarina mutta isällisen turvallisina hahmoina.633  

Suomen Sosiaalidemokraatti kirjoittaa SF-elokuvan kutsuvierasnäytännöstä, 
että yleisö poistui näytännön jälkeen salista vaiteliaana ja ilman tavanomaisia 
kättentaputuksia634. Vuoden 1938 Rea-lehti kuvaa elokuvaa:  

Syyllisiäkö? käsittelee nykyaikaisessa suomalaisessa yhteiskunnassa ja mei-
käläisten mielessä kyteviä ja ilmi leimahtavia kipeitä ristiriitoja ja problee-
moita. Se on sanan täydessä merkityksessä nykyaikainen yhteiskuntadraama. 
Ja lisään: tulevan syksyn ohjelmistossa se tulee olemaan sensaatio.635  

Vaasa-lehti vaati elokuvalta, että sen on oltava aikakautensa heijastin ja tunkeu-
duttava elävään elämään. Edelleen elokuvan on vedettävä esiin yhteiskunnas-
samme liikkuvia kysymyksiä ja ristiriitoja. 636  Kaupungin ahdasmielisyyttä ja 
juorujen kiusaamaa lehtoria pitää vuoden 1938 Kauppalehti oikeaan osuvana637. 
Työläisten ulkonäön kuvauksiin puuttui muun muassa Työn Voima vuonna 1938 
arvostellen Nortimon kykyä kuvata Kotkan työläisiä. Miesopettajien kuvauksia 
sama lehti kuvaa tavanomaiseksi lukuun ottamatta rehtorin esiintymistä, joka 
on ”luokkansa hyvä ilmehtijä ja tulkitsija”.638 Voimakkaat ulkoiset paineet opetta-

                                                        
630 Suomen Sosiaalidemokraatti 27.9.1938, H.V. 
631 Turunmaa 27.9.1938, E.  
632 Uusi Suomi 26.9.1938, S.S. 
633 Kiuasmaa 1982, 106. Oppikoulujen rehtoreista ks. myös Pietiläinen 1995, 124–128. 
634 Suomen Sosiaalidemokraatti 27.9.1938, H.V.  
635 Rea 5/1938, ”Syyllisiäkö?”.  
636 Vaasa 7.10.1938, s.n. 
637 Kauppalehti 27.9.1938, R.  
638 Työn Voima 1.11.1938, -la.  
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jille ovat luettavissa lehtiarvioinneissa. Elokuvan esittämä opettajakäytöksen 
ristiriita ennen sotaa vallinneessa ajassa on tätä kautta myös vahvistettavissa.  
Elokuva siirtyi TV-levitykseen 1980-luvulla. Suomen Sosiaalidemokraatti kiinnit-
tää huomion vuonna 1981 luokkaeroihin: ”Jorma Nortimo ohjasi esikoistyönään 
vuonna 1938 elokuvan ”Syyllisiäkö?”. Se on vakavapohjainen draama kahden eri 
yhteiskuntaluokkiin kuuluvan ihmisen rakkaussuhteesta 1930-luvun Suomessa, 
missä vallitsevat jyrkät luokkaerot ja seurustelu yli luokkarajojen tuomitaan.”639 
Iltasanomat ottaa suoraan kantaa maisterin asemaan: ”Tässä yksittäistapauksessa 
meitä muistutetaan opillisen sivistyksen perusteettomasta yliarvostuksesta joka ei 
vieläkään ole täysin taaksejäänyttä elämää: yhä moni maisteri luulee olevansa 
vaikka mitä vaikkei ole kaulusköyhää kummempi.”640 Jyrkästi vasemmistolainen 
Kansanuutiset nimittää vuoden 1981 TV:ssä esitetyn elokuvan arvioinneissaan 
voimakkaita sanoja suhdetta vastustavista ihmisistä. Kansanuutiset nimittää pik-
kukaupunkia yhteiskunnaksi ja sen ihmisiä ”kaksinaismoraalisiksi ahdaskalloisik-
si pikkuporvareiksi”641. Edelliseen kuvaukseen liittyen lehti puhuu neutraalisti 
lehtorista. Lehdistökeskustelu tuo esiin opettajan ammattiin liitettävien mielikuvi-
en summaa. Huomionarvoisia ovat viittaukset kaksinaismoraalisuudesta ja vuo-
den 1981 kommentti opillisen sivistyksen yliarvostuksesta. Vuonna 1981 maiste-
ritason koulutus alkoi vakiintua koulutettujen alojen perustutkinnoksi, mutta van-
hat mielikuvat maisterin asemasta nostivat ikäviä mielikuvia menneisyydestä.  

Ennen sotaa vallinnutta aikaa todennettaessa elokuva paikantaa selkeästi 
miesopettajan kaupungin ylempien luokkien herraseuraan kuuluvaksi. Miesopet-
tajan sosiaaliset suhteet on tarkoin rajattu ja aatetaustan tulee olla oikeaoppinen. 
Pikkukaupungin miesopettaja ei tanssi ja eikä kuluta kenkiään työväentalon lauta-
lattialla. 

2.2.5 Mies johtaa, nainen opettaa 

Sotavuosina elokuva oli suosittu. Huvitukset olivat vähissä ja muun muassa tans-
sitilaisuudet oli kielletty.642 Noina vuosina jokaista elokuvauutuutta kävi katso-
                                                        
639 Suomen Sosiaalidemokraatti 16.9.1981, "Rakkautta 1930 -luvun Suomessa", s.n.  
640 Iltasanomat 16.9.1981,”Rakkautta luokkarajalla”, s.n.  
641 Kansanuutiset 16.9.1981, Antti Lindqvist.  
642 Neuvostoliittolaisten ja englantilaisten elokuvien esittäminen oli pannassa. Elokuvakopioita oman 
tuotannon lisäksi tuli Saksasta, sillä Yhdysvalloista oli vaikea tuoda materiaalia sodan vuoksi. Kuiten-
kin 38 % uutuuksista vuosina 1940–44 tuli sieltä. Vuosina 1942–44 koettiin myös niin sanottu ”filmi-
riita”, jossa saksalaissuuntausta edustavat suomalaiset elokuvatuottajat erosivat Kansainvälisen Filmi-
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massa keskimäärin arviolta 400 000 henkeä643. Elokuvatuotanto Suomessa oli 
yllättävän voimaperäistä huolimatta sodan tuomasta puutteesta ja ankeudesta. 
Elokuvalla oli tehtävä virkistää sodan masentamaa mielialaa.644 Talvisotaan men-
nessä oli oppivelvollisuus pantu täytäntöön ja koulu oli näin ollen valmis kasvat-
tamaan kansaa yhteiskunnan tavoitteiden suunnassa645 . Sota kuitenkin tavoitti 
kansakunnat ja suomalaiseen koulukasvatukseen tuli vuosia kestävä poikkeuskau-
si.  

1920- ja 1930-luvuilla vallitsi yleinen kouluinnostus. Koulussa viihdyttiin, 
eikä koulun arkipäivään kuulunut suuria häiriötekijöitä, kuten sodan jälkeisessä 
ajassa. Tällöin koulun arkipäivää rasittivat esimerkiksi siirtolaiskysymys tai muun 
muassa kaupungistumisesta johtuva nuorten ja lasten lisääntyvä häiriökäyttäyty-
minen.646  

Sotavuosina tuotetussa elokuvassa ei opettajakuvauksissa ole nähtävissä mi-
tään korostunutta poikkeusaikaa. Latomeren kansakoulu saa uuden naisopettajan. 
Miesopettajat ovat tottuneet tiettyyn miesten sanelemaan koulujärjestykseen ja 
opettaja Liisa Harju tulee järkyttämään kyseistä tasapainotilaa. 

Johtajaopettaja Taneli Iippo (TI): Meillä on täällä ollut sellainen tapa, että 
minä huolehdin musiikista koulumme rukouksissa ja juhlissa. Toiset opettajat 
taasen ovat viljelleet sanaa. Sitten on meillä ollut ainejako. Sekin on vanha 
tapa. Tässä olisi neidille lukujärjestys nähtäväksi. Sinisellä alleviivatut aineet 
ovat minun, punaisella Berglundin ja viivattomat neidin. 

Opettaja Liisa Harju (LH): Siis kieliharjoitukset, aine- ja oikeinkirjoitus. 
Kaikki joutuisivat minulle. 

                                                                                                                                    
kamarin IFK:n suomalaisesta jäsenjärjestöstä Suomen Filmikamarista ja perustivat Filmiliitto ry:n. 
Saksan Valtakunnan Filmikamarilla oli tarkoituksena heikentää suurelta osin juutalaisten hallinnassa 
olevaa yhdysvaltalaista elokuvatuotantoa ja kieltää niiden esittäminen IFK:n jäsenmaissa. Suomen 
olosuhteissa tarkoitus ei ollut niinkään poliittinen kuin oman kansallisen elinkeinon turvaaminen ja 
kilpailijoiden aseman heikentäminen. Sodan jälkeen saksalaismielinen Filmiliitto ajettiin alas ja siihen 
kuuluneet suuret tuottajat otettiin takaisin vuosina 1945–1946 Suomen Filmikamariin. Sodan aikana 
elokuvien aihevalinnat painottuivat romantiikkaan, historiallisiin pukuelokuviin ja komediaan. Vanha 
suomalaiskansallinen aate tuli myös näkyviin, mutta fasismin ja natsismin ihailu oli vähäistä. Sodan 
jälkeen varoitettiin sukupuolitaudeista melodramaattisissa tarinoissa ja katsottiin kohtalokertomuksia. 
Uusitalo 1993, 25–30. 
643 Uusitalo 1975, 141. 
644 Salmi 1999, 140–141. 
645 Nurmi 1983, 113. 
646 Ks. esim. Kari 1977, 50. 
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TI: Niin olisi tarkoitus. 

LH: Siis minulle joutuisi viikossa noin 250 vihkoa korjattaviksi. Miksi ei mi-
nulle annettu laskentoakin? 

TI: Tjaa, se on niin, että Berglund mielellään opettaa laskentoa. 

LH: Täällä siis miesopettajat opettavat ne aineet, joita he mielellään opetta-
vat ja naisopettajat saavat tyytyä siihen, mitä heille määrätään. 

TI: Täällä on ollut sellainen vanha tapa, että aineet on jaettu näin. Luulin 
neidinkin suostuvan siihen. Siinä säästyttäisiin monesta turhasta vaivasta. 

LH: Niin kuka säästyisi? En minä ainakaan suostu sellaiseen vanhaan ta-
paan, joka toisen niskoille kokoaa kaikki vihkotyöt ja toisen vapauttaa niistä 
kokonaan. 

TI: Mutta opettaja, teidän edeltäjännekin teki tämän työsuunnitelman mu-
kaan. 

LH: Minun edeltäjäni ja minä olemme kaksi eri asiaa opettaja hyvä. Ei ihme, 
että hän sairastui. 

TI: Aivan niin, jaa juu. Tarkoitan, jos neiti kumminkin ottaisi, niin pääsisim-
me vähällä koko asiasta. 

LH: Kyllähän opettaja Lippo pääsisi vähällä, mutta minä saisin kokolailla 
enemmän työtä kuin on oikein ja kohtuullista. 

TI: No, nuorilla saa ollakin vähän enemmän puuhaa. Eikä niistä vihkoista 
niin paljon työtä ole. Tunnitkin ovat helppoja. Istua vain itse ja antaa lasten 
kirjoittaa. 

LH: No sittenhän johtaja voi itse ottaa nämä minulle kuuluvat aineet. Minä 
suostun mielelläni vaihtokauppaan. 

TI: Ei, ei se käy laatuun ollenkaan. Mutta mitenkäs tämän nyt järjestäisi? 

Opettaja Oskari Berglund (OB): Voisimmehan ottaa luokkajaon. 

LH: No siinähän on järkeä! 

TI: Olkoon sitten niin. Mutta saanenhan ottaa haltuun ensimmäisen osaston? 

OB: Tietysti! Johtajalla on valinnanvapaus. (Johtaja poistuu opettajanhuo-
neesta tuohtuneena) 
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LH: Taisi suuttua? 

OB: Kovasti Liisa kulta. Oli ikävää, että alussa suututit hänet. Hän on pitkä-
vihainen. 

LH: Ikävämpää olisi korjata iltakaudet vihkoja. Mutta mitenkäs me nyt so-
vimme omista osastoistamme? Opettaja Liisa Harju nousee ylös istuimeltaan 
nojaamaan käsiensä varaan pöytään. Samalla hän imitoi johtajaopettajaan 
sanoen: Saanhan sitten ottaa haltuuni toisen osaston? Nyt sitten alkaa se hi-
kinen urakka.647

 

Edellinen tekstiosuus kuvastaa kiintoisalla tavalla miesten johdolla toteutettavaa 
koulun työsuunnitelmaa. Miehet ovat valinneet mieluisat aineet ja tunnit. Liisa 
Harju puuttuu kuitenkin perinteeseen ja tasa-arvoistunut työsuunnitelma otetaan 
käyttöön.648 Sananviljelykseltä ei tämäkään elokuva välty, mutta johtajaopettajan 
repliikin mukaan opettajakunta toteuttaa sitä yhteistyössä.  

Matematiikka sijoittuu tekstissä ”miesaineeksi”. ”Berglund mielellään opettaa 
laskentoa”[...] kuvastaa ajan ajattelutapaa miehen osaamisalueista. Nainen sidot-
tiin koulutyössä muuhun kuin teknisyyteen viittaavaan kasvatukseen. Kouluai-
neissa oli äidillisen ihanteen mukaisia oppisisältöjä; matematiikka sen sijaan ei 
tukenut yhteiskunnallisen äitiyden ihannekuvaa. Suomalainen naisliike oli sitou-
tunut jo 1800-luvun lopulta alkaen järjestäytyneeseen, henkiseen ja yhteiskunnal-
liseen äitiyteen ja siihen naisopettajankin joko tietoisesti tai tiedostamatta halut-
tiin kuuluvan.649 Miesopettajalle se tarjosi ajan miehen kuvaan sopivien tehtävien 
valikoinnin. Matematiikka tosin on myöhemminkin ollut miesten alaa. Muun 
muassa Puurulan tutkimuksessa (1992) matematiikka oli vielä miesten suosima ja 
arvostama oppiaine650.  

Elokuva ottaa kiintoisalla tavalla kantaa mies- ja naisopettajuuteen. Sukupuo-
linäkökohtainen kannanotto opettajille kuuluvista tehtävistä on esimerkki siitä, 
että naiseen kohdistuneet epäkohtaiset työkäytänteet purkautuvat esiin elokuvassa. 
Koulu on ollut miesten johtama ja naisten kansoittama työyhteisö. Mahdollisesti 
miesten vähälukuisuus on tekijä, joka osaltaan voi ruokkia etuisuuksien ulosmit-
tausta. Ainakin 2000-luvun Suomessa elävä miesopettaja voi olla varma työn-

                                                        
647 Varaventtiili 1942. 
648 Vrt. Hilja Valtosen radiohaastattelu 1.10.1977, Ylen Elävä arkisto. 
649 Koivunen 1995, 68. 
650 Puurula 1992, 91–92. 
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saannista ja mahdollisuudesta tarvittaessa vaihtaa epämieluisa paikka paremmat 
edut tarjoavaan. Toisaalta sukupuoliviittaus Latomeren koulun työtehtävissä on 
myös kuvaus opettajiston tasa-arvoistumispyrkimyksistä. Suuri eriarvoisuustekijä, 
palkkauksellinen eriarvoisuus, korjattiin vasta 1950-luvulla ja monet käytännöt 
ovat nykyisenkin opettajapuheen mukaan vielä miesnäkökulmaisia651. 

Ennen sotia pääosa kansakoulunopettajista valmistui seminaareista. Koulutus 
jatkui sotien jälkeenkin aina 1970-luvun muutokseen, jolloin opettajien valmistus 
siirtyi korkeakouluihin.652 Seminaarien opetus oli huomattavasti käytännönlähei-
sempää kuin esimerkiksi nykyinen yliopistossa suoritettava opettajankoulutus. 
Opettaja taitoineen oli malli ja moniosaaja. Tämä korostuu monitasoisesti ajan 
elokuvateksteissäkin. Kansanopettajien monitaituruusvaatimus 653  osin pohjasi 
opettajalta odotettuun luottamus- ja harrastustoimintaan, jota muun muassa maa-
seudun koulujen opettaja kohtasi työssään. Opettaja kaiken osaajana käy ilmi 
myös omaelämäkertateksteissä:  

Se, että osaan korjata, on täysin eri asia. Tekniset ongelmat ovat kyllä minua 
kiehtoneet. Ratkaisuun havahdun joskus kesken unien. Kello neljä aamuyöstä 
heräsin oivallukseen. Kun auto aamulla jälleen kieltäytyi startista, nöyrryin 
pellin alle kumaraan. Siellä se todella oli. Sen jälkeen oli startin nöyrtymisen 
aika. Kaartelin asioilleni kohta 18 vuotta täyttävällä autollani - kaiken lisäksi 
ilman turhia räminöitä. Appiukkovainaa tapasi aina kertailla, että mikäs se 
sinun on osata. Olethan opettaja. Kiistin väitteen. Korjaamokoulutusta en ole 
saanut. Paremmin voidaan puhua tiedonjanosta, teknisestä uteliaisuudesta 
sekä myöskin tahdosta osata.654

 

Lehdistön kommentit vuodelta 1942 paljastavat opettajan sidottuja sukupuoliroo-
leja. Suomen Sosiaalidemokraatti kuvaa naisopettajaa sanoilla: ”Lea Joutsenon 
nuori opettajatar on pirteä ja viehättävä ja Olavi Reimaksen nuori opettaja miel-
lyttävän miehekäs.”655 Koivunen on saman ajan elokuvien lehdistökommenteissa 
kiinnittänyt huomion ”suomalaisuuden peruskuvastoon”, joka halusi naisen ku-
vattavan lempeänä ja ymmärtäväisenä kalevalaisen Ainon tapaan.656 Miesopetta-

                                                        
651 Syväoja 2004, 99. 
652 Säntti 2002, 183; Nurmi 1983, 120–122. 
653 Simola 1995, 339. 
654 SKS KRA. Mieselämäkerrat 12086. 1993. 
655 Suomen Sosiaalidemokraatti 22.3.1942, s.n.  
656 Koivunen 1995, 65. Vuonna 1913 syntynyt miesopettaja kertoo omaelämäkerrassaan naisopettaji-
en ohjanneen käsityötunneilla tyttöjä sukupuolirooleihin. SKS KRA. Pe 7141. 1985. 
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jakuvassa loistavat samat ainekset, tosin miehekkyyden ja miellyttävyyden sanoil-
la korostettuna. 

Opettajan varallisuustasoon ja opettajana elämisen laatuun viittaa saman leh-
den kirjoitus: ”Suomi-Filmin joistakin aikaisemmista tuotteista tuttu avotakka ei 
maaseutukoulun opettajattaren asunnossa tunnu yhtä uskottavalta kuin kaupunki-
laisneitosen boksissa, eikä elokuvan muukaan hienous oikein elävöitä tavallista 
kirkonkylämiljöötä.”657 Jos kansanopettaja itse lukeutui keskiluokkaisuuteen, niin 
vahvistus tälle on tullut myös ympäristön taholta. Kansanopettajalle ei ole suotu 
pröystäilevää elämäntapaa, vaan hänen on ollut tyytyminen yhteiskunnan tarjoa-
maan palkkaan ja luontaisetuisuuksiin. Sama loistokkuuden liiallisuus kiinnitti 
lehdistön huomiota myös sotaa edeltäneen Syyllisiäkö?-elokuvan miesopettajan 
kohdalla658. Koska palkka tulee julkiselta taholta, taso ja sen mahdollistama elä-
mänmuoto eivät saa ylittää kansan elintasoa. Opettajan on sen tähden mieluiten 
kuuluttava keskiluokkaan.  

Helsingin Sanomat huomioi Irma Seikkulan naisopettajaroolia positiivisesti: 
Seikkulassa on ”kaunista hartautta ja oikein nähtyä yksinkertaisuutta”. Miesopet-
taja sen sijaan kuvataan hapuilevana.659 Kirkkaaseen ja lämpimään naisellisuut-
teen kiinnittää huomionsa Seikkulassa Uusi Suomi, mutta miesopettajaa esittävä 
Reimas saa moitteita roolistaan. Sama lehti kiinnittää huomionsa näyttelijöiden 
rooliin esittämissään ammateissa, sillä elokuvassa esiintyvän Tapio Nurkan ei 
lehden mukaan voi uskoa olevan lääkäri.660 Elokuvan ”todentuntu” näyttää olevan 
keskeistä arvosteluiden sisällöissä.  

Sotavuosien ankeus ei erotu elokuvassa, koska käsikirjoitus juontuu 1920-
luvun romaanista661. Sukupuolellinen eriarvoisuus nousee kuitenkin kiintoisalla 
tavalla esiin ja vahvistaa elokuvan paikkaa opettajan työn kuvastajana. Latomeren 
kansakoulun vakiintuneet työkäytänteet heijastavat nykykoulussakin kohdattavia 
tilanteita. Koulut ovat usein vanhoillisia ja hidasliikkeisiä organisaatioita. Niiden 
kyky muuttua tarvittaessa on vaivalloista ja muutosvastarinta on suurta. Omaelä-
mäkertakirjoittajatkin viestivät muutoksen vaikeudesta ja vastarinnasta662. Myös 

                                                        
657 Suomen Sosiaalidemokraatti, 22.3.1942, s.n.  
658 Kaiku 26.10.1938, ”Kotimainen ’Syyllisiäkö’ Germaniassa, H.A. 
659 Helsingin Sanomat, P. T-vi, 23.3.1942. 
660 Uusi Suomi, A-L-S, 22.3.1942.  
661 Suomen elokuva-arkisto ja Valtion elokuvatarkastamo, Elonet, elektroninen elokuvatietokanta. 
662 Esim. THA 6/18, 1998.  
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päinvastaista myönteistä muutoskuvaa miesopettajat viestivät omaelämäkerta-
aineistossa663.  

Ennen sotaa ja sodan aikana valmistuneet elokuvat kuvaavat ajan miesopetta-
jaa ”tyylipuhtaasti” malliopettajana. Ajan malliopettajuutta vahvistivat toisaalta 
koululainsäädäntö ja vakiintuneet käytänteet, kirkko, aatteelliset ja sotilaalliset 
järjestöt, mutta myös julkinen sana lehdistön, kirjallisuuden ja elokuvan muodos-
sa. Kiintoisaa on yhtenäisyys opettajaihanteissa. Ristiriitaisia puheita ei paljon-
kaan esiinny, vaan kaikessa palataan tasapainotilaan suhteessa ajan malliopetta-
juuteen. Esimerkkikuvasta poikkeavat poistuvat näyttämöltä eri ratkaisumallien 
kautta.  

Elokuvassa esitetään, että opettaja on uskonnollinen, oikeistolainen ja elää 
keskiluokkaisesti, jopa vaatimattomasti. Lehtori Einola tosin poikkeaa viimeisestä 
yläluokkaisella elämäntyylillään. Miesopettaja on nimensä puhtaana pitävä ja 
säädyllinen kaikissa toimissaan. Naisopettaja sen sijaan voi olla käärmeen hedel-
mään lankeava ja heikompi yksilö luonteensa hallitsemisessa. Sotaa edeltävä ja 
sodanaikainen aineisto kertoi paljolti aikaisemman tutkimuksen mukaista tietoa 
miesopettajan aatteellisesta olemuksesta. Sodan päättymisen myötä opetusala ja 
kansan henkinen ilmapiiri siirtyivät uuteen kauteen ja tätä muutosta paljastavat 
seuraavan jakson valkokangaskuvaukset. 

2.3 Kasvatusta yhteiskuntaan ja kohti koulu-uudistusta 

2.3.1 Sodan jälkeinen miesopettaja 1945–1962 

Sodan jälkeen Suomen koululaitos oli voimakkaassa muutospaineessa. Menetetty-
jen alueiden oppilaiden ja opettajien sijoitus vaati yhteiskunnalta huomattavaa 
resursointia. Uudenlaisen valtiollisen aseman myötä poliittiset paineet kohdistui-
vat koulun oppisisältöihin ja opettajistoon664. Vanhat ihanteet ja opettajan asema 
muuttuivat. 

Kristillissiveellisen mielenlaadun vaatimus poistui lakiteksteistä ja mietintö-
jen yleisjaksoista 1940-luvulta lähtien 665 . Kansallisesti koettiin kristillis-
siveellisten ihanteiden hiljalleen etenevä kriisi, joka huipentui 1960-luvun loppu-

                                                        
663 Esim. THA 15/18, 1998. 
664 Rantala 1997; Pietiläinen 1995, 157–161. 
665 Simola 1995, 251. 
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puolelle tultaessa666. Arvojen muutos oli hitaasti etenevä prosessi, jossa väliin 
etsittiin uutta, väliin palattiin vanhaan. Hyviin ja tuttuihin periaatteisiin oli turval-
lista palata etsintöjen keskellä.667 Sotien jälkeisestä ajasta voidaan ainakin kan-
sanopettajien kohdalla todeta, että kristillisyys jäi demokraattisuuden varjoon ja 
kutsumustietoisuus vaihtui päämäärätietoisuudeksi668. Sama pätee osin oppikou-
lunkin opettajistoon, sillä yhteiskunnan oli muututtava uudessa tilanteessa 669 . 
Opettajakunta ilmaisi halunsa samastua tavallisiin, tosin kunnollisiin kansalaisiin 
1960-luvun lopulla670. Erilliskoulun loppupuolella 1960-luvun radikalismin vai-
kutteissa myös opettajakunnassa oli ristiriitaisia vedätyksiä eri suuntiin. 

Yhteiskunnallisesti Suomi oli sodan jälkeen pakotettu muuttumaan. Tiukat 
rauhanehdot sekä toimivien suhteiden luominen Neuvostoliittoon edellyttivät 
kansakunnalta muuttumista. Suuri muutos ulottui myös koululaitokseen. Kulttuu-
ritarjontaankin muutoksella oli vaikutuksensa, koska kulttuurin kautta ei enää 
voinut suhtautua kielteisesti suureen itäiseen naapurimaahan. Keväällä 1945 
eduskunnassa SKDL jätti toivomusaloitteen koulu-uudistuksesta. Sen sisällössä 
esitettiin, että koululaitoksen ja opetustoimen henki ja muoto tuli saattaa vastaa-
maan maan ottamaa uutta demokraattista suuntausta. Perusteluissa esitettiin, että 
koululaitoksessa ilmeni fasistista kiihkoisänmaallisuutta ja koululaitoksen organi-
saatio kaipasi uudistamista.671

 

Edellisessä jaksossa korostuivat koti-, uskonto- ja isänmaakasvatus malliopet-
tajuuden taustavaikuttimina. Sodan jälkeen opettajakunta ei nopeassa tahdissa 
siirtynyt uuteen aikakauteen kasvatusihanteissa, vaan muutos oli hidasta ja vuosi-
kymmenien päähän ulottuvaa. Sodanjälkeisinä vuosina kristillis-siveellisen kasva-
tusihanteen sijaan alkoi nousta demokraattisuutta, humaanisuutta ja tasa-arvoa 
korostava puhe672. Rinnakkaiskoulujärjestelmä piti yllä heikompiosaisten lyhyttä 

                                                        
666 Valtonen 2004, 11. 
667 Valtonen 2004, 11–12; Tuominen 1991, 74–78. 
668 Simola 1995, 239–243. 
669 Oppikoulujen osalta opetussuunnitelmat muuttuivat vähän, muun muassa englannin ja venäjän 
kielen asema vahvistuivat, 1940-luvun loppupuolella myös ruotsi. Vähän hyödynnetty maanpuolus-
tusopetus poistui ja historian oppikirjat saivat Neuvostoliitto-myönteisen sisällön. Oppikoulukomitea 
pohti P. Poijärven johtamana uudistuksia sivistystarpeen muuttumisen pohjalta. Pietiläinen, 1995, 206; 
Isosaari, 1973, 84.; Kiuasmaa, 1982, 359. 
670 Lahdes 1997, 259. 
671 Nurmi 1989, 82; Rantala 1997; Jatko-opetuksen muutospaineista. Jauhianen 2002, 189–193. 
672 Simola 1995, 251. 
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ja työpainotteista kansakoulu-jatkokoululinjaa. Vastaavasti keski-yläluokka-
taustaiset kouluttautuivat oppikoulutiellä. 673

 

Sodan jälkeen uutta opettajamallia rakensivat uuden opetussuunnitelman pe-
rusteet ja yhteiskunnan voimakas muutos674. Saavuttaessa peruskouluaikaan kan-
sakoulu oli sisäisesti joutunut jo muuttumaan eikä enää sotaa edeltänyt opettajaee-
tos voinut sellaisenaan toimia koulun sisällä, vaikka jäänteet siitä elivät pitkään 
eri rakenteissa sodan jälkeenkin.  

Ammattina kansanopettajan työ vuoden 1945 jälkeen alkaa houkutella kau-
punkilaisnuoria. Kuitenkin kaupunkiopettajien suhteellinen osuus kaikista työssä 
käyvistä opettajista vain on 28 % tultaessa peruskouluaikaan.675 Maaseudun vah-
va vaikutus malliopettajuuden rakentumismekanismeihin ja uusintamiseen jatkuu 
merkittävänä koko kansa- ja oppikouluajan. Sotavuodet muuttivat Suomen kan-
saa676. Malliopettajuus muuttui muun yhteiskunnallisen muutoksen ohessa. Yleis-
tä muutosta kuvaa sujuvasti Syyllisiäkö?-elokuvan naispääosan esittäjä Kaisu 
Leppänen lehtihaastattelussa. Hän kertoo: ”Sota on rajapyykki entisille ajoille. 
Sota muutti meidät.”677 Sota muutti, mutta samalla se hiljensi kansan678. Myös 
opettajakunta koki muutoksen, koska opetuksen yleisten päämäärien tuli muuttua 
sodan lopputuloksen suunnassa. 

                                                        
673 Ks. esim. Jauhiainen 2002. 
674 Kansakoulun opetussuunnitelmakomiteanmietintö 1946:10; opetussuunnitelmakomiteanmietintö 
1952:3; Komiteanmietintö 1948:1.  
675 Rinne 1989, 104. 
676 Valtonen kirjoittaa kokemusmaailman radikaalista muuttumisesta 1900-luvun alussa syntyneiden 
toimihenkilöiden kertomusten perusteella. Valtonen 2004, 88. 
677 Katso 38, 1981, Aikki Perttola-Flinck. 
678 Soikkanen - Vares 1998, 49. 
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Kuva 5 Elokuvallisen opettajakunnan joulujuhlaa vuodelta 1955679. 

Tarkasteltavana ajanjaksona suomalainen miesopettaja on matkalla kohti ny-
kymuotoista opettajuutta. Ajanjaksolle sijoittuu maamme kehitys maatalousvaltai-
sesta yhteiskunnasta kohti kaupungistuvaa teollisuusvaltiota, jota ravistelevat 
hävityn sodan poliittiset ja yhteiskunnalliset jännitteet 680 . Malliopettajuudessa 
maaseudun arvopohja, kristillisyys ja uudet pyrkimykset ravistelevat opettajuutta, 
ja seuraavien tekstien mukaisesti miesopettaja on muutoksessa mukana. 

2.3.2 Elokuvien esittely 

Suomisen Olli yllättää 1945 

Orvo Saarikiven vuonna 1945 ohjaama elokuva Suomisen Olli yllättää edustaa 
sodanjälkeisen muuttuvan koulun miesopettajakuvausta parhaimmillaan. Viiden-
nessä Suomisen perheestä681 kertovassa elokuvassa kuvataan valmistumisaikana 
                                                        
679 Valokuva: Neiti talonmies 1955, Suomen Filmiteollisuus. 
680  Elokuvan kannalta yhteiskunnallinen muutos on ollut erityisen merkittävä koko suomalaisen 
elokuvatuotannon aihevalikoimassa ja tuotannossa. Komiteanmietintö 1973:121, 13. 
681 Suomisen perhe -elokuvien sarjaan kuului kuusi elokuvaa. Ensimmäisenä elokuvana valmistui 
vuonna 1941 T. J. Särkän ohjaama elokuva Suomisen perhe. Neljä seuraavaa ohjasi Orvo Saarikivi. 
Suomisen perhe aloitti radiossa jo 1938 ja tuli erittäin suosituksi Suomen kansan parissa. Sarjan käsi-
kirjoituksesta vastasi nimimerkki Tuttu Paristo, jonka takaa löytyvät nimet Seere Salminen ja Elsa 
Soini. Ensimmäinen Suomisen perhe sai ensi-iltansa maaliskuussa 1941. Suomisen Ollin tempaus 
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ajankohtaista ongelmaa: armeijasta ja rintamalta kotiutettavien kouluikäisten 
sijoittumista takaisin yhteiskuntaan. Orvo Saarikiven 1945 ohjaamassa, Oy Suo-
men Filmiteollisuuden tuottamassa elokuvassa Suomisen Olli, näyttelijä Lasse 
Pöysti, kotiutetaan sotapalveluksesta. Hän aloittaa koulunsa lukion viimeisellä 
luokalla armeijakaverinsa mukaan valmiuksilla, jotka vastaavat oppikoulun vii-
dennen luokan taitoja.  

Koulussa Olli ja muut rintamalta kotiutetut oppilaat joutuvat vaikeuksiin. Ma-
tematiikan lehtori Kaisla (Eino Kaipainen) ei onnistu löytämään yhteistä kieltä 
kommunikoidakseen uudelleen kouluun tulevien oppilaiden kanssa. Olli mukau-
tuu koulua vieroksuvien kavereiden seuraan. Koulussa hän kapinoi vallalla olevia 
käytänteitä vastaan ja alkaa pinnata tunneilta. Lisäksi Olli kumppaneineen ajautuu 
tekemään rikollista liiketoimintaa avustaen turkisvaras Zuleimaa. Helppo raha saa 
pojat juhlimaan ja viettämään huoletonta elämää. Pojat kuitenkin saavat opetuk-
sen ja palaavat kaidalle opintielle saaden keväällä valkolakin.682  

Jälkeen syntiinlankeemuksen 1953 

Edvin Laineen ohjaama elokuva Jälkeen syntiinlankeemuksen perustuu Arvi Ki-
vimaan romaaniin Purppuralaahus vuodelta 1948 683 . Elokuvassa keskeistä on 
Klaus-nuorukaisen ja hänen opettajansa lehtori Elsa Tuovin luvaton rakkaussuhde. 
Elokuva alkaa kuvauksella ravintolasta, jossa naisesiintyjä laulaa. Elokuvassa 
maisteri Harjulaa esittävä mies (Kaarlo Halttunen) alkaa kertoa esiintyjään liitty-
vää tarinaa. Ravintolan jälkeinen kuvaus jatkuu kertomuksella Klausista. Vanki-
lasta vapauduttuaan hän palaa kouluun saattaakseen opintonsa päätökseen. On-
gelmia aiheuttaa kuitenkin ankara matematiikan miesopettaja, oppilaiden ivaama 
yksinäinen maisteri Kahari, ”Pukinparta”, joka ei halua Klausia kouluun. Hän 
yrittää kaikin keinoin saada Klausin ulos. Oppilas saa tuekseen luokkatoverinsa, 

                                                                                                                                    
valmistui 1942, Suomisen taiteilijat 1943, Suomisen Olli rakastuu 1944 ja Suomisen Olli yllättää 1945. 
Radiokuunnelmien loputtua 1958 päätti T. J. Särkkä palata aiheeseen elokuvan kautta ja vuonna 1959 
sai ensi-iltansa viimeinen Suomisen perhe -elokuva Taas tapaamme Suomisen perheen. Elokuvat 
perustuivat Suomisen perheen keskiluokkaiseen elämäntapaan ja hauskat tapahtumat olivat lievittä-
mässä sota-ajan yleistä ankeutta. Koulu on merkittävässä asemassa useassa Suomisen perhe -
elokuvassa. Elokuvissa monet tapahtumat rakentuvat ongelmiin koulussa. Ongelmista selvitään ja 
ristiriitaisesta koulukuvasta huolimatta sinne aina palataan. Kaikki arvokas pääoma ja vakava mielen-
laatu ovat koulusta peräisin. Uusitalo et al. 1995, 659–659; Suomisen perheestä, sen edustamasta 
äitikuvasta, elämäntavasta ja perhemallista, Koivunen 1995, 58–65. 
682 Suomisen Olli yllättää 1945. 
683 Kivimaa 1948. 
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mutta ongelmat kasaantuvat naisopettajan vieteltyä Klausin suhteeseen. Vankilas-
ta kouluun palaava Klaus saa Kaharia lukuun ottamatta muulta opettajakunnalta 
pääosin suopean vastaanoton.  

Elokuvassa on useita eri miesopettajakasvoja: ankara ja yksinäinen Pukinpar-
ta, viihteellisyyteen taipuva maisteri Harjula ja oikeudenmukainen miesrehtori. 
Elokuva valmistui 1953. Pääosia esittävät muun muassa Klaus Toivola (Martti 
Katajisto), Anja (Eila Peitsalo), maisteri Elsa Tuovi (Helena Vinkka) ja maisteri 
Kahari, ”Pukinparta” (Edvin Laine).684  

Neiti talonmies 1955 

Usko Kempin ja William Markuksen ohjaama Neiti talonmies -elokuvan tapah-
tumat sijoittuvat maaseudun kouluille. Karjalainen evakkotyttö Irja Katriina Sassi 
alias Kaarina Vale, neiti talonmies (Nelly Lovén) opiskelee, toimii koulun talon-
miehenä ja käy kirjeenvaihtoa. Koulun rehtori Kuusi, alias V. P. K, alias maisteri J. 
J. Ahtojää (Tauno Palo) on tietämättään alaisensa kirjeenvaihtotoveri. Komedial-
linen elokuva perustuu Hilja Valtosen romaaniin. Elokuvan taustalla oleva käsi-
kirjoitus julkaistiin vuosi ennen elokuvan valmistumista685. 

Elokuvassa Irjaa sortaa alkuun räätälipariskunta. Sorto ja kovan työn teettä-
minen siirtyvät kansakoulun vanhapiikaopettajaneidille, joka ottaa Irjan huo-
maansa. Irja pelastuu yhteiskoulun johtokuntaan kuuluvan rovastin ja ruustinnan 
ansiosta. He pestaavat Irjan työhön toiselle koululle.  

Irja tekee töitä ja huoltaa samalla koululla asuvan vanhapoikarehtorin taloutta. 
Neiti talonmies opiskelee salassa ylioppilaaksi ja tulee lopulta rehtorin kosimaksi 
Linnanmäen vuoristoradalla. Elokuvassa vartioidaan koulun moraalia, opettajat 
matkustavat ulkomaille kesälomillaan, kohdataan asiallisia ja kaksimielisiä mies-
opettajia sekä tuodaan julki opettajakunnan ylemmyyttä. 686  Neiti talonmies -
elokuvassa toistuu köyhän tytön kouluttautumisteema687. Kansakoulunopettaja, 
kirjailija Hilja Valtosen alkuperäiskäsikirjoituksesta 688  filmatisoidussa tekstissä 

                                                        
684 Jälkeen syntiinlankeemuksen, 1953; Uusitalo et al. 1989, 81–83. 
685 Valtonen 1954. 
686 Neiti talonmies 1955; Uusitalo et al. 189, 361–364. 
687 Vrt. Juurakon Hulda 1937 ja köyhän tytön kouluttautumisteema. Elokuva kuvaa piian itseopiske-
lua ja aseman muuttumista opiskelun myötä. 
688 Hilja Ester Valtonen, T T1897–1988, Kajaanin seminaari 1920, kirjailija, T Tkansakoulunopettaja, 
opettajana Parikkalassa 1922–29, Imatralla 1929–63, Hilja Valtonen kirjoitti suosituimmat teoksensa 
aikaan, jolloin 20-luvun taloudellisen nousun ja vapaampien tapojen myötä alettiin kirjoittaa entistä 
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kamppailevat kouluun liittyvä säädyllisyys sekä opettajan luokka-asema yhdessä 
elämän luonnollisten kuvioiden kanssa.  

Skandaali tyttökoulussa 1960 

Skandaali tyttökoulussa kuvaa vuosisadan vaihteen689 koulua, oppilaita ja opetta-
jakuntaa. Miesopettajia elokuvassa edustavat muun muassa: maisteri Einari Las-
sinen (Leo Riuttu), pastori Amos Pölkkynen (Kosti Klemelä) sekä maisteri Veik-
ko Vuorela, "Nalle" (Martti Romppanen). Mukana on koululaitoksen ylintä viran-
omaista edustava kouluhallituksen tarkastaja professori Stobenius, näyttelijä 
Kaarlo Halttunen.690  

Tapahtumat keskittyvät koulun arkielämään ja kuvaus on pääosin Sanny 
Kortmanin yksityisellä tyttökoululla tapahtuvaa koulukomiikkaa ja kujeilua. Elo-
kuvan ohjasi Edvin Laine. Serp vastasi käsikirjoituksesta Robert Kiljanderin näy-
telmän alkuperäistekstin pohjalta. Käsikirjoittaja, kirjailija Seere Salminen muutti 
alkuperäistä näytelmäkäsikirjoitusta ja lisäsi siihen koululaiselämää ja romantiik-
kaa.691 

Skandaali tyttökoulussa oli aikanaan suosittu ja sen yleisömenestys oli keski-
tasoa parempi692. Kiljanderin näytelmään perustuva Sanny Kortmanin koulu sai 
ensiesityksensä Helsingissä 29.4.1960.  

Pojat 1962 

Mikko Niskasen ohjaama Pojat-elokuva on sota-ajan kuvaus Oulun nuorisosta 
saksalaisjoukkojen asuttamassa kaupungissa. Elokuvan alkuperäisteos on Paavo 
Rintalan693 romaani Pojat vuodelta 1958.694 Elokuva esittää vahvoin kuvauksin 

                                                                                                                                    
rohkeammin. Valtosen kirjoissa oli selvä eroottinen vire, mutta sitä sääteli siveellinen moraali. Neiti 
talonmies ilmestyi romaanina 1954. Lappeenrannan kaupunki, eteläkarjalaisia kirjailijoita, Hilja 
Valtonen, kokoelma.  
689 Historiaa ja mennyttä aikaa kuvaavat elokuvat sijoittuvat Suomessa pääosin studiokauteen 1930-
luvulta 1960-luvun alkuun. Ennallistuksissa tarvittava lavastus ja koristaminen oli studiokaudella 
helppo toteuttaa Salmi 1993, 202–204, 220.  
690 Skandaali tyttökoulussa 1960. 
691 Uusitalo et al. 1991, 423–428. 
692 Uusitalo et al. 1991, 423–428. 
693 Kirjoittaja osallistui muun muassa sotilaspoikatoimintaan ja koki omakohtaisesti sota-ajan innos-
tuksen ja myös nuoren pelot ja hämmennyksen maan kriisiaikana. Korhonen 2001, 18. 
694 Stranius 1998, 153–160. 
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suomalaisia miesopettajia. Heitä edustavat elokuvassa pastori, uskonnon mies-
opettaja (Olavi Ahonen) sekä poikien kulttuuriharrastuksesta innostunut mies-
opettaja (Tapio Hämäläinen). Paavo Jännes esittää tyyntä ja asiallista rehtoria.  

Elokuva seuraa Raksilan poikien elämää. Se on monikerroksisesti kokemuk-
sen pohjalta tehty kuvaus. Elokuva vaikutti vahvasti suomalaiseen elokuvatuotan-
toon. Straniuksen mukaan Pojat-elokuvan jälkeen suomalaisen elokuvan on ollut 
mahdotonta palata 1950-luvun sotilasfarsseihin, vaikka nekin kertoivat suhtautu-
misesta sotaan heti sen päätyttyä hyvin paljon ja hyvin selväkielisesti695.  

2.3.3 Sodan traumoja koulussa 

Vaikka sota oli muuttanut kansaa, ei koulu vielä ollut kokenut suuria muutoksia. 
Muutokset olivat tulossa muun muassa poliittisten muutosten myötä. Samalla 
alkoi siirtymäkausi kohden yhtenäiskoulua. Yhteiskunnalliseksi ihanteeksi muo-
dostui koulutus demokraattisiin arvoihin 696 . Suomalainen perheelle suunnattu 
elokuva pyrki tukemaan koulutusta ja yhteiskunnallisia päämääriä. Suomisen Olli 
ei armeijasta palattuaan ehdi syödä ruoka-annostaan kunnolla, kun hän jo alkaa 
etsiä kirjoja, harppia, kyniä ja kumia. Harmaat ovat vaihtuneet siviiliasuun, ja Olli 
astelee entiseen oppilaitokseensa jatkamaan sodan keskeyttämiä opintoja697. Siellä 
hän kohtaa miesopettaja Kaislan.  

Lehtori Kaisla: […]Te luulette ilmeisesti, että tämä on jonkinlainen lepokoti. 
Niin, mitä te täällä teette, kun olette kuitenkin ilmaa. Tyhjiö oikeitten oppilai-
den joukossa. Niin, niin, niin, kyllä minä tiedän, mitä te aiotte sanoa. Te olet-
te olleet sotaväessä, kasarmissa, rintamalla tietysti. Niin niin, mutta minä sa-
non teille, että se ei kuulu tähän. Tämä on trigonometrian tunti ja minun vaa-
timaton tehtäväni on opettaa teille sitä. Kuinka kuuluu siis kolmas määritel-
mä? Sanokaas se vielä kerta ja niin selvästi, että pöllötkin sen kuulevat. 698

 

Miesopettaja Kaisla ei jää kyselemään oppilaiden kokemia sodan traumoja, vaan 
vaatii heiltä täyttä koulupanosta heti oppilaiden rintamakotiutuksen jälkeen. Hän 

                                                        
695 Stranius 1998, 153–160. 
696 Komiteanmietintö 1946:10, 7; Simola 1995, 241; Äärivasemmiston koulun demokratisointipyr-
kimyksistä esim. Rantala 1997, 67–73. 
697 Valtiolla oli Niinisalossa sodan jälkeen internaattikoulu nimenomaan sodasta palanneiden miesten 
koulunkäynnin saattamiseksi loppuun. Oppikouluopintojaan jatkoi kyseisessä koulussa yli 1800 nuorta 
miestä. Halonen 1991. 
698 Suomisen Olli yllättää 1945. 
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korostaa tehtävänsä vaatimattomuutta, mutta samalla kertoo jonkin suuremman 
tahon valtuuttaneen hänet tehtävään.  

Opettajalla on perinteisesti ollut käytössään kaikki vallan lajit699 . Lehtori 
Kaisla tukeutuu kuitenkin opettajana puhtaasti viralliseen, yhteiskunnan taholta 
nousevaan auktoriteettiin ja pyrkii tällä saattamaan oppilaille selväksi matemaatti-
set määritelmät. Hän ei pyri voittamaan oppilaiden mielipiteitä tai asenteita puo-
lelleen. Hän uskoo, että opettajan alistavalla otteella tieto on parhaiten jaettavissa. 
Taustalla on ilmeinen, vanha opettajatraditio luokan edessä tunteettomana seiso-
vasta miehestä. 

Ankara miesopettaja rakennetaan silmälaseista ja karttakepistä. Eino Kaipai-
nen lehtori Kaislan roolissa korostaa ankaruutta700. Elokuvan hallitsevin opettaja-
oppilassuhde perustuu kuriin ja järjestykseen701. Rehtorin ja edistyksellisiä ajatuk-
sia esittävän nuoremman opettajakunnan asenteet rikkovat kuitenkin asetelmaa. 
Elokuvassa on paljon selkeitä opettajatyyppejä. Kiivas matematiikan lehtori Kais-
la (Eino Kaipainen) ja vanhempi naisopettaja (Maikki Sälehovi) haluavat erottaa 
koulusta sodan jälkimainingeista kärsivät pojat702. Sovinnollinen rehtori (Topo 
Leistelä) yhdessä uudistusmielisen nuoremman opettajakunnan kanssa saa otteen 
pojista ja koulunkäyntikin lähtee poikien katumuksen jälkeen käyntiin.703  

Kaislan karttakepin paukuttelu ei suju ongelmitta. Olli Suominen kyseen-
alaistaa miesopettajan opetusmenetelmät ja seurauksena on konflikti oppilaiden ja 
opettajan välillä: 

Lehtori Kaisla: Mitä te virnutte? Mitäs Suominen kuiskasi? 

Olli Suominen: Minä huomautin vain, että henskelit on suomeksi viilekkeet 
ja että niitä käytetään housujen kannattamiseen. 

Lehtori Kaisla: Kuinka te uskallatte?  

                                                        
699 Horppu 1993, 3; Vallan lajeista, Dumbar & Taylor 1982, 250; French & Raven 1959, 155–156. 
700 Kaipaisen elokuvaroolit ovat melko miehisiä. Nimikkeinä näyttelijäsuorituksista löytyvät muun 
muaassa divisioonan komentaja, komisario, poliisimestari, oikeuden puheenjohtaja, toimitusjohtaja ja 
maaherra. Suomen elokuva-arkisto ja Valtion elokuvatarkastamo, Elonet, elekroninen elokuvatieto-
kanta.  
701 Vrt. Kirjailija Antti Tuuri luonnehti jatkosodan päättymisen 60-vuotis juhlaseminaarissa sodan 
vaikutuksia miesopettajiin. Hän mainitsi rintamalta opetustyöhön palanneiden miesopettajien jatka-
neen sotilasrooliaan luokissa ja Tuuri muun muassa mainitsee, että korvatillikat olivat herkässä ja 
vastaan ei sopinut väittää. Tuuri 4.9.2004, TV-1:ssä televisioitu esitelmä jatkosodan päättymisen 60-
vuotisjuhlatilaisuudesta. 
702 Uusitalo et al. 1993, 435. 
703 Suomisen Olli yllättää 1945. 
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Oppilas Mäkelä: Jaa, että mitä? Tä..tä Tämä on ennenkuulumatonta röyhke-
yttä. Kaisla iskee karttakepin poikki pulpettia vasten. Minä…mi-
minä….Ehkäpä herrat Suominen ja Mäkelä suvaitsevat astua luokan eteen. 
Oppilaat siirtyvät luokan eteen. Ja nyt käännös. Sen kait vielä osaatte. Katso-
kaas nyt näitä kahta. Luokka nauraa He kuvittelevat olevansa sankareita ja 
marttyyreitä. Kokoa heillä kyllä on tarpeeksi, mutta heidän järkensä on ala-
koululaisen tasolla. Joten heitä on sellaisina kohdeltava. Nurkka olisi heille 
sopiva paikka, mutta minä olen pitkämielinen ja siksi määrään, että heidän 
on seisottava tässä liikkumatta, kuuletteko, liikkumatta tämän tunnin loppuun! 
Vieläkös tuntuu päänsärkyä ja vieläkö tekee mieli lasketella röyhkeyksiä?704

 

Lehtori Kaislan karttakepin paukuttelu on tarkasteltujen elokuvien ensimmäinen 
oppilaisiin kohdistunut simputuskohtaus. Ruumiillinen kuritus oli poistunut suo-
malaisesta yleiskoulusta jo vuonna 1914705. Kuitenkin rangaistusmuoto eli vahva-
na koulun sisällä ja sitä käytettiin koulupuolella muun muassa koulukodeissa 
rangaistuskäytänteenä vuoteen 1967 706 . Sota-aikaa edeltäneessä keskustelussa 
pohdittiin kurin ylläpitoa ja ruumiillisen rangaistuksen palauttamista. Asia ei saa-
nut kannatusta. Sotaa edeltävät kaksi vuosikymmentä olivat tuoneet oppikouluun 
kansainvälisen viihteen repivän maailman ja vetäneet oppilaita mukaan jazz- ja 
kahvilaelämään sekä tupakansavuun.707 Suomisen Olli kumppaneineen on muka-
na edellisen kaltaisessa vapaa-ajan- vietossa, ja elokuva esittää tämän ilmiön kou-
lutyötä heikentävässä merkityksessä.  

Kaisla sekä häpäisee, alistaa että eristää oppilaat luokassa. Kysymys on so-
dassa palvelleista nuorukaisista, joiden ikätaso on jo yli normaalin oppivelvollisen. 
Tämä korostaa Kaislan rangaistuksen epäonnistumista, sillä rangaistut oppilaat 
karkaavat.  

Lehdistössä pohdittiin muun muassa opettajakunnan raaistumista ja äkkipi-
kaisten opettajien ylilyöntejä.708 Tarkasteltavan elokuvan yleinen henki on mies-
opettajan simputusta ja voimankäyttöä vastaan, mikä tulee julki muun muassa 
rehtorin toiminnassa. Elokuva toteaa, että valtaosa opettajakunnasta on käytän-

                                                        
704 Suomisen Olli yllättää 1945. 
705 Halila 1950, 223 
706 Kyppö 1989, 49–51; Nurkassa seisottamiset olivat yleisiä vielä 1970-luvun peruskoulusta. Kartta-
kepin katkomisista kerrottiin oppilastarinoita vielä 1980-luvun koulussa. 
707 Kiuasmaa 1985, 152. Kuvattua ilmiötä lievensivät 1930-luvun keskivaiheilla voimistuneet kristil-
liset ihanteet ja patriotismi.  
708 Männistö 1994, 129–130. 
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teissään oppilasta tukeva ja heidän kanssaan toimeentuleva. Suomisen Olli -
elokuvaa tarkastellut Minna Vuorio-Lehti toteaa suomalaisen elokuvan opettaja-
tyypeistä, että ne ”ovat stereotyyppisiä, mutta voitolle jäävät opettajat, jotka yrit-
tävät parhaansa mukaan ymmärtää oppilaitaan, ja luottavat siihen, että he poh-
jimmiltaan ovat kunnollisia ja hyviä poikia”.709  

Opettajakunnan sodanjälkeistä tehtävää paljastaa elokuvan rehtori poikien vä-
lituntitupakointikohtauksen jälkeen. Hän vetoaa kuriin ja järjestykseen, mutta 
samalla toteaa opettajakunnan tekevän kaikkensa, jotta sopeudutaan sodasta rau-
han aikaan. Elokuva ottaa kantaa myös päihteettömyyteen. Pikkusisko Pipsan 
(Maire Suvanto)710 toteamus Ollin juopottelun jälkeen edustaa yhteiskunnan hy-
väksymää elokuvallista valistusta ja ohjausta. Ollille Pipsa toteaa: ”Opettaja sanoi: 
Alkoholi on nuorison pahin vihollinen!”  

Puhe suomalaisen koulutustien eri vaihtoehdoista siirtyi myös elokuvaan. 
Pitkän ja lyhyen koulutustien eri mahdollisuuksia edustaa Jannen (Topi Ruuth)711 
esitelmä ammatillisessa oppilaitoksessa. Olli valittaa lyseotiellä menevän vielä 
6−7 vuotta, mutta Janne kehuu kurssin käytyään menevänsä tulevana kesänä nai-
misiin ja ansaitsemillaan rahoilla ostavan ”jopa mökin Herttoniemen siirtolapuu-
tarhasta”712. Suomisen Olli valitsee kuitenkin pitkän koulutien ja päättää koulunsa 
ylioppilaana. Olli ei elokuvan mukaan hairahdu huonoille teille rikollisuuden tai 
pikaisen koulutustien muodossa, vaan jatkaa perheensä arvoja. Valkolakin hän 
painaa päähänsä suvivirren soidessa elokuvan lopputilanteessa. 

Aiemmissa elokuvissa oli viittauksia opettajien tyypittelyyn. Vanhapiikatyy-
pille asetettiin miestä paheksuva leima Syyllisiäkö?-elokuvassa. Tiukkapipo van-
hapiika löytyy myös tämän elokuvan tekstistä. Opettajatyypin mukainen käytös ja 
puhe avautuvat seuraavassa vuoropuhelussa. Rehtori sovittelee, vanhempi nais-
lehtori paheksuu, nuoremmat mies- ja naislehtorit puolustavat oppilaita ja kartta-
keppiä paukutteleva Kaisla vaatii oppilaiden erottamista:  

Lehtori Kaisla: Linnaan he joutuvat, jos tätä menoa jatkuu 

                                                        
709 Vuorio-Lehti, 2003, 283. 
710 Uusitalo et al. 1993, 435. 
711 Uusitalo et al. 1993, 435. 
712 Ammattiopetuskeskustelu liittyi sodan jälkeen jälleenrakennukseen ja sotakorvauksien maksami-
seen. Sodan jälkeen pikakoulutettiin ammattityövoimaa erityisesti jälleenrakentamiseen, joka oli 
kouluttamattoman työvoiman käsissä. Koulujärjestelmän muutospaineet olivat osittain tästä johtuvia ja 
liiallinen henkiseen pääomaan suunnattu sai voimakasta arvostelua osakseen. Komiteanmietintö 
1948:1, 5; Hosio-Paloposki 2006, 116. 
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Rehtori: No, no, ei pidä nyt noin kiihtyä. Minä myönnän, että he ovat olleet 
velttoja koulussa ja että heidän yksityiselämänsäkin saattaa antaa aihetta 
huomautuksiin, mutta mitään rikollisia tapauksia he eivät missään tapaukses-
sa ole. Minä olen tuntenut Olli Suomisen ja Erkki Mäkelän jo pikkupojista 
saakka, ja he ovat olleet kunnon poikia. 

Vanhempi naislehtori: Joka tapauksessa nuo kunnon pojat ovat horjuneet 
yöllä pitkin katuja 

Historian mieslehtori: Saanko kysyä entä missä kunnossa kunnon lehtori 
horjui silloin yöllä? 

Vanhempi naislehtori: Tuo nyt on…Tämä ei ole sopivaa leikinlaskua. He pi-
laavat koulun maineen ja turmelevat huonolla esimerkillä nuoremmat 

Lehtori Kaisla: Minä vaadin, että heidät on erotettava koulusta. 

Rehtori: Siitä päättää opettajaneuvosto, eikä yksityinen opettaja. 

Lehtori Kaisla: Ellei heitä eroteta, minä kieltäydyn opettamasta 

Historian mieslehtori: Älä puhu pötyä! Ketä sinä sitten kiusaisit, ellei sinulla 
olisi koulupoikia? 

Lehtori Kaisla: Tässä nyt ei… 

Rehtori: Olemme poikenneet pääasiasta. Meidänhän piti neuvotella siitä, mi-
ten parhaiten voisimme auttaa noita nuorukaisia tämän vaikean murrosajan 
ylitse. 

Nuorempi naislehtori: Kyllä heidän kanssaan tulee toimeen jos vain on ystä-
vällinen. 

Historian mieslehtori: Ja osoittaa, että luottaa heihin, kuten rehtori.713
 

Kuten Vuorio-Lehti totesi opettajakunnan olevan stereotyyppistä, voi sen todeta 
olevan lisäksi kaksijakoista: joko hyvän tai pahan edustajia. Sukupuolellisen jaot-
telun sijaan korostuu ikä suhtautumisessa oppilaisiin. Nuorempi opettajakaarti 
edustaa uutta ajattelua ja vanha kaarti puolustaa asemiaan hyökkäävällä ja vanha-
kantaisella autoritäärisellä otteella. Koulun maineen ylläpito korostuu vahvana ja 

                                                        
713 Suomisen Olli yllättää 1945. 
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uusi aika koettaa vahingoittaa vanhaa konservatiivisuuden leimaa kantavaa järjes-
telmää. 

Suomisen Olli yllättää -elokuvassa sodan trauma on kuvattu kiltisti ja huumo-
risävyisesti, kuten koko elokuvasarjan perhesävy edellyttääkin. Elokuvaan on 
istutettu jotain sodasta, mutta varsinaista hätää ja sodan tuskaa ei siitä ole aistitta-
vissa. Sota-ajan trauma purkautuukin ainoastaan lievänä vallattomuutena: tupa-
kointina ja kaljoitteluna, ei kuitenkaan leskien kyyneleinä tai sotainvalidien kär-
simyksien esittämisenä. 

Isänmaallisen ajan kiihko ja miesopettajien sitoutuminen siihen purkautuvat 
Mikko Niskasen 1962 ohjaamassa Pojat-elokuvassa. Miesopettaja sijoittuu sota-
vuosien oululaiseen ympäristöön, jossa vuorottelevat saksalaissotilaiden kansoit-
tama kaupunki, poikasakkien tempaukset ja opettajien paatoksellinen saarna san-
karin tuhkan pyhyydestä ja Mannerheimin karisman loukkaamattomuudesta. 

Kuva 6 Sankarin tuhka vetää ilmeet vakavaksi. Opettaja Pisa (Olavi Ahonen) 
kertomassa714. 

Seuraavassa tekstikatkelmassa on luokkahuonekeskustelu uskonnon opettajan, 
pastori Pisan johtamana. Tunnin aihe koskee muinaisia sankareita ja sankarin 

                                                        
714 Valokuva Pojat-elokuva 1962,Oy Suomen Filmiteollisuus. 
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tuhkaa. Uskonnonopettaja Pisa (Olavi Ahonen) kuulustelee karttakeppiin nojaten 
poikaluokkaa: 

Uskonnonopettaja pastori Pisa (PP): Kuulkaas pojat. Minä kerron teille 
eräästä tämän koulun entisestä oppilaasta. Tuolla juhlasalin marmoritaulus-
sa tulee hänenkin nimensä olemaan. Toissa keväänä tuli täältä meidän kou-
lusta ylioppilaaksi eräs nuorukainen, 5 laudaturia. Sitten hakeutui hän Sak-
saan lentäjäksi. Viime elokuussa oli hänet tuotu kotitaloonsa, tuotu pienessä 
tuhkauurnassa. Kone oli ammuttu alas. Mutta sitä ennen oli hän (Ääni nou-
see) ampunut alas satoja viholliskoneita. Hänen koneensa oli tuhoutunut täy-
dellisesti ja palanut. Vain tuhkaläjä oli sillä kohtaa, mihin kone oli pudonnut. 
Tuollainen tuhkauurna on pyhä pojat! Puhdas tuhka, ei mitään muuta. Ei ole 
mitään suurempaa sankaruutta osoittaa näinä päivinä kuin juuri tuollaiset 
tuhkauurnat. (Ilmari Kaarela viittaa) No, mitäs nyt Ilmari? 

Ilmari Kaarela (IK): Opettaja, minä vain sitä, että eikös se kone mennyt ihan 
nuuskaksi, tuota tuhkaksi? 

PP: Meni tietysti. 

IK: No sitä minä vaan, että mitenkäs se puhdas tuhka voitiin erottaa siitä, ei-
kö siihen väkisinkin tullu niitä hävittäjän moskia mukaan? 

PP: Ilmari Kaarela, istu, ole vaiti ja häpeä! 

IK Opettaja, enhän minä…(Ilmari vaikenee) 

PP: Istu! Pojat! Kertokaa Kaarelalle, miten sellainen on mahdollista. Nimit-
täin puhdas tuhka, eikä mitään muuta. Kuka tietää? No, sinä siinä Pentti! 

Pentti: Musta tuntuu, että sen sankarin tuhkan voisi noukkia siitä koneen 
moskista jonkinlaisella kemiallisella imurilla. 

PP: Hyvä Pentti hyvä! Siinä kuulit Ilmari Kaarela! 

IK: Op…(Ilmari viittaa) 

PP: Olet jo tarpeeksi pilannut tuntiamme. Ajattele ja yritä keksiä keinoja, mi-
ten sinä voisit tulla sankariemme mukaisiksi. Ajattele sankaritekoja, äläkä 
uhraa aikaasi mihinkään kehnoon näsäviisasteluun!715

 

                                                        
715 Pojat 1962. 
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Sotaorvon, Karjalasta palanneen evakkopojan miesopettajakokemukset Oulun 
lyseon opettajista piirtyvät jyrkkinä Mikko Niskasen kädestä valkokankaalle. 
Lyseosta ja sen opettajista oli Rintalalla positiivisia kokemuksia lähinnä naispuo-
lisista äidinkielen ja historian opettajista.716 Miesopettajakuvaus on tätä taustaa 
vasten ymmärrettävissä. Pastori Pisa suuttuu oppilaan vilpittömästä kysymyksestä. 
Miehen arvovalta vakavamielisen paatoksen jälkeen on kyseenalaistettu oppilaan 
lyhyellä repliikillä.  

Pojat-elokuvassa korostuvat työläistaustaisen väestönosan herraviha. Samalla 
elokuva on kaunojen takaisinmaksu sota-ajan opettajiston kristillis-
isänmaallisesta kasvatusotteesta ja ihanteesta. Daviesin mukaan oppilaan työväen-
luokkainen tausta yhdistettynä maskuliiniseen sukupuoleen tuottaa varmimmin 
yhteentörmäyksen koulun vaatimusten kanssa 717 . Pojat-elokuvassa molemmat 
tekijät on nostettu valkokankaalle. Suomessa yhteentörmäys oli mahdollista ja 
todennäköistä eri väestöryhmien välillä jo sotaa edeltäneessä kasvatusilmapiiris-
sä718. Kuitenkin kansanopettajien työtä valvottiin myös yhtenäisen kansan nimissä 
ja valvonnassa oli periaatteena orgaanisesti yhtenäinen kansa. Kuuluminen punai-
siin tai valkoisiin vuoden 1918 sodassa oli toisarvoista.719  

Raksilan pojat on pääosin kuvattu työläistaustaisina. Ennen peruskouluaikaa 
koulun käyttämä kieli, auktoriteettisuhteet ja erilaisiin opetussuunnitelmiin poh-
jaava opetus olivat tutumpia ylemmille yhteiskuntaluokille. Koulussa menestymi-
sen edellyttämää kulttuuripääomaa olivat saaneet ennalta ylempien yhteiskunta-
luokkien jälkeläiset.720 Elokuvan mukaan luokassa löytyi mallivastauksen osaava 
oppilas. Hänellä oli ymmärrystä tai ymmärtämättömyyttä eläytyä sujuvasti us-
konnon opettajan ihanteisiin. Mahdollisesti Pentti-oppilaan kulttuuripääoma oli 
yhtäpitävä luokan miesopettajan kanssa? Tiukalla opettajaotteella on kuitenkin 
kahdet kasvot. Kaikkien muistoissa eivät tiukat miesopettajat ole trauma. Tarkkai-
luluokan poikia koskevassa tutkimuksessa oppilas Tero muistaa hyvällä tiukan 

                                                        
716  Oulun kaupunginkirjaston verkkosivuilla Rintalan kokemuksia lyseosta kuvataan seuraavas-
ti: ”Koululuokassa, jossa kotien sosiaaliset erot näkyivät jyrkkinä, laitakaupungilla asuva evakkopoika 
erottui selvästi joukosta. Koulun ulkopuolella seurusteltiin vain ’omien’ kanssa.” Oulun kaupunki, 
kirjasto – maakuntakirjasto, Kirjailijat Oulussa-Paavo Rintala -verkkosivut.  
717 Davies 1984.  
718 Suomalaisten työläistaustaisten kotien suhde kansakouluun oli sitä positiivisempaa, mitä köyhem-
pi koti oli. Koulu oli kodin työtaakan jakaja ja helpottaja. Ainakin ennen sotia vallinneessa ilmapiiris-
sä kodit pyrkivät salaamaan työläistaustansa, jotta oppilaille ei koittaisi vaikeuksia koulun oikeistolai-
sessa kasvatusilmapiirissä. Rantala 1997, 31; Syväoja 2004 146–147. 
719 Nikander 1998, 238; Latvala 2005, 218–219. 
720 Ks. esim. Bourdieu 1974, 32–46. 



 165 

miesopettajan, joka tarvittaessa osasi ottaa kiinni niskasta ja tukasta. Hän myös 
muistelee koulun liikuntatunteja, jotka palautuivat mieleen armeijan sulkeisis-
sa.721  

Ohjaaja-käsikirjoittaja Mikko Niskanen (1929–1990) koki sodan murrosikäi-
senä. Hän kertoi parhaiden teostensa syntyneen aina silloin, kun liikkui omilla 
alueillaan ja silloin, kun niissä oli ”aimo annos omaa verta”. 722 Mikko Niskasen 
esikoiselokuvassa määrätty ideologinen diskurssi on osaltaan yltiöisänmaallisen 
kuvauksen takana. Niskasen isä oli voimakkaasti sodanvastainen723. Käsikirjoitta-
ja Rintalan taustoista löytyy myös pasifismi, ja Kekkonen nimitti Rintalan rau-
hanpuolustajien puheenjohtajaksi724. Ohjaajalle Pojat oli erikoistapaus ja ohjauk-
sen taustoihin liittyy myös kiintoisa yksityiskohta: Rintalan romaanin Niskanen 
oli saanut käsiinsä uuden Suomen Moskovan-kirjeenvaihtaja Aarne Tannisen 
hyllystä sitä koskaan palauttamatta.725  

Pojat-elokuvan kriittistä suhdetta sotaan on arvosteluissa kiitetty. Miesopetta-
jan roolisuoritus Olavi Ahosen esittämänä on yksi elokuvan vastakohta-
asetelmista, jossa on kylmä koululuokka ja ”opettaja, uskonnon, isänmaan ja uh-
rimielen puolustaja pitää puheensa sankaritekojen merkityksestä ja kunniasta 
kuolla uskon puolesta”.726 Elokuva-arvostelijoiden suhde miesopettajakuvauksiin 
näkyy Fräntin toteamuksessa. On hyväksyttävää, että miesopettaja esittää jossakin 
määrin negatiiviseen asuun puettua roolia ja toimii osaltaan elokuvan tekijän 
sanoman perille viejänä. Tässä tapauksessa miesopettaja nähdään sodan kannatta-
jana ja puolustajana, kun pyrkimys tulisi olla rauhantahtoinen, kuten 1960-luvun 
yhteiskunnallinen puhe kuului. Elokuva sai kehuja asetelmistaan muun muassa 
Neuvostoliiton lehdistössä Pravdaa myöten. Neuvostoliittolainen elokuvaohjaaja 
Juli Raizman piti filmin aihetta tärkeänä ja korosti, että nuoruutta on varjeltava. 
Hän selosti epäoikeudenmukaisen sodan tekevän suojattomista nuorista henkisesti 
rujoja.727 

                                                        
721 Kivirauma 1995, 74. 
722 Stranius, 1998, 154, 160. 
723 Toiviainen 1999, 14–15. 
724 Oulun kaupunki, kirjasto – maakuntakirjasto, Kirjailijat Oulussa. Paavo Rintala -verkkosivut.  
725 Elokuva oli esikoisohjaus ja läpimurto, jota sävyttävät Niskasen opiskeluvuosien kokemuspohja 
Moskovassa. Toiviainen 1999, 54–63. 
726 Helsingin Sanomat, Mikael Fränti 27.3.1984.  
727 Satakunnan työ 13.7.1963, ”Niskasen ’Pojat’ Neuvostoliitossa”, TASS.  
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Kansakoulun pääopettaja (Tapio Hämäläinen)728 esitetään yltiöisänmaallisena 
koulun aamunavauksessa, kun opettaja kuvaa oppilaille yöllistä pyykkivarkautta, 
sekä Raksilan taiteellista teatteria729 esittävässä730 kohtauksessa. Pyykkivarkau-
teen palataan aamunavauksen lisäksi myös pihakeskustelussa, ja varkaudesta 
kehittyy värikäs miesopettajaan liittyvä vuoropuhelu puutaloalueen asukkaiden 
välillä: 

Nainen 1: Että siltä opettajalta ovat varastaneet villapaidan! 

Mies: Veivät ne multakin desantit. Vai en minä yhtään ihmettele, että, että sil-
tä opettajalta veivät, joka on kova IKL: läläinen. 

Nainen 2: Ja läskitrokari! 

Mies: Ja muutenkin seinähullu koko mies. Vaan multa veivät, työväen liikkeen 
mieheltä. Onko nähty jälkiä missään?731 

Lehdistö kritisoi miesopettajan esittämistä yltiöisänmaallisena suojeluskuntapo-
mona732. Opettajan ”seinähulluus” on vahva ilmaisu, mutta avautuu tarkemmin 
Raksilan taiteellisen teatterin esityksessä. Syväoja arvioi kansakoulua käsittele-
vässä kirjassaan, että edellä kuvattu opettajan läskitrokaritausta kuvastaa vaikeaa 
aikaa, jota opettajankaan kansalaismoraali ei kestänyt, vaan hän ajautui tekemään 
laittomuuksia 733 . Raksilan poikien teatteriesityksestä yliopettaja haluaa tehdä 
lehtijutun ylistäen oppilaiden kulttuuriharrastuksia. Hän kuitenkin menettää malt-
tinsa, kun Mannerheimin syntymäpäiville saapuva Hitler, väärin valitut vuorosa-
nat ja tupakointi yhdistyvät poikien esityksessä.  

Suojeluskuntatyö oli monen opettajan vapaa-ajanharraste ja poikalasten 
oheiskasvattaja. Mitenkään erityisen fanaattisena ei suomalaista opettajakuntaa 
ole pidetty, vaikka isänmaallinen henki oli kouluissa paremminkin sääntö kuin 
poikkeus. Isänmaallista innostusta ja maanpuolustushenkeä kouluissa esiintyi 

                                                        
728 Uusitalo et al. 1998, 153. 
729 Lehdistössä kehuttiin, ettei Tapio Hämäläisen rooli innostavana opettajatyyppinä Raksilan taiteel-
lista teatteria esittävässä kohtauksessa juuri selityksiä kaivanne. Hämeen Sanomat 24.2.1963, Jyrki S. 
730 Pojat 1962. 
731 Pojat 1962. 
732 Ylioppilaslehti 14.12.1962, ”Pojat”, Carl Henning.  
733 Syväoja 2004, 248. 



 167 

laajalti, mutta esimerkiksi maanpuolustuskasvatus ei koskaan saanut merkittävää 
sijaa oppiaineena734.  

Lehdistössä korostettiin, että elokuvan miesopettajatyypit kuvastavat suoma-
laisen elokuvan ikuista syntiä: yksiviivaista standardikerrontaa. Uusi Aura -lehden 
kirjoituksen mukaan elokuvan miesopettaja-asetelmat olivat kyseenalaisia. Lehti 
kysyikin, kuinka tarpeellisia farssimaiset piirteet opettajaesityksissä ovat.735 Työ-
läismies viittaa miesopettajan IKL-taustaan 736 . Opettajan hurmahenkistä isän-
maallista puhetta voidaan verrata esimerkiksi IKL:n voimahahmo Elias Simojoen 
ajatukseen, jossa hän toteaa suomalaisen kansan ja kulttuurin säilyvän vain, mikä-
li nuoriso oppii rakastamaan isänmaataan737. Ajatuksessa on velvoitetta koulukas-
vatuksen suuntaan. Vaikka elokuvassa näkyy äärioikeistolaiseksi puolueeksi lu-
keutuva IKL opettajan taustayhteisönä ja ideologiana, ei sille todellisuudesta löy-
dy laajaa vastinetta738.  

Miesopettajien omaelämäkerroissa myös IKL tulee esille. Seminaariaikaista 
politikointia luonnehtiessaan 1917 syntynyt kirjoittaja Jalmari kuvaa sisäasiain-
ministeri Kekkosen tiedustelleen vuonna 1938, ketkä seminaarilaisista kuuluivat 
järjestöön. Kirjoittaja mainitsee, että ainoastaan 5 % seminaarilaisista oli IKL:n 
jäseniä.739  

Elokuvassa korostuu opettajiin liittyvä isänmaahenki. Asiaan liittyen Veli 
Nurmi kertoo opettajien olleen innostuneita maanpuolustusta edistävissä tehtävis-
sä jo 1930-luvulla.740 Sodan aikana suomalaiset opettajat tekivät myös retken 

                                                        
734 Syväoja 2004, 204–215; Rantala 1997, 165–169. Rantala 2005, 8; Oppikouluissa opettajien ja 
oppilaiden suojeluskuntatyö vaihteli kouluittain. Kaskunomainen tuntemattoman rehtorin sanonta 
kuvastaa suhtautumista: ”Älkää nyt sentään kivääreitä luokkaan tuoko!” Kiuasmaa 1982, 299. 
735 Uusi Aura 2.12.1962, H-o K. 
736  Viittaukset opettajan kuulumisesta IKL:seen kuvastuvat myös Syyllisiäkö?-elokuvan pohjalla 
olevassa Toivo Pekkasen näytelmätekstissä vuodelta 1933. Näytelmätekstissä lehtori Aarre Einolalle 
huudetaan työväentalolla: ”Ei tämä ole mikään IKL:n kahvila, vaan kunniallinen paikka”. Laine 1999, 
312. Lapuanliikke ja kiihkoisänmaallinen toiminta ovat Edwin Laineen 1970 ohjaaman Akseli ja Elina 
–elokuvan miesopettajan tunnuspiirteitä. Akseli ja Elina 1970. 
737 Kauppila 2002, 8. 
738 Kiuasmaa toteaa, että nuoren kansakunnan (1920- ja 1930-lukujen) opettajistossa ei monenkaan 
opettajan näkemyksiin kuulunut militaristisen painotuksen suosiminen. Samoin äärioikeistolainen 
sinimusta-ideologia ei kuulunut viralliseen koulukasvatukseen. Kiuasmaa 1985, 153. 
739 SKS KRA. Mieselämäkerrat 14406. 1993. Oppikouluissa sinimustainen liikehdintä oli melko 
yleistä 1930-luvulla. Kiuasmaa puhuu, että jopa ¾ oppikouluista oli ollut mukana toiminnassa. Tuleh-
tunut henkinen ilmasto jatkui näissä aina talvisotaan saakka. Kiuasmaa 1985, 153–154. 
740 Pääosa miehistä joutui sodan syttyessä rintamalle ja naisopettajille lankesi kotirintamalla jopa 
kunnallisvirkamiesten tehtäviä. Naiset järjestyivät muullakin tavoin ja 1943 perustettiin naisopettajien 
yhdistys ajamaan samapalkkaisuutta. Nurmi 1989, 28. 
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valloitetun Itä-Karjalan sivistämiseksi.741 Isänmaahenki oli palavaa myös eloku-
van esittämässä Oulun kaupungin koulutoimessa742. Varsinaista propagandaa ei 
velvoitettu tekemään, mutta innostuksessaan opettajat saattoivat tehdä lähetys- ja 
käännytystyötä.743  

Elokuvan kuvauspaikat ovat pääosin Oulussa sijaitsevia paikkoja ja historial-
lista kontekstia ajatellen mielenkiintoisia744. Historiallinen aikakuvaus on eloku-
vassa nähtävissä sangen aidon tuntuisesti. Suomen Filmiteollisuuden esite kuvas-
taa elokuvan asetelmia. Esite lausuu elokuvan mainoksessa elokuvasta: ”Unoh-
tumaton elämys, Pojat, Oulun poikain suhde sotaan ja sen edustajiin, saksalaisiin, 
sotilaisiin. Poikien ilot ja surut, kepposet ja kokemukset - osa elämän todellisuut-
ta!”745 

Saksalaisten saapuminen, majoittuminen kaupunkiin ja lähtö sodan loppupuo-
lella noudattavat Oulun kaupungin todellisia tapahtumia elokuvan kerronnan 
värittämänä. Aidot tapahtumapaikat täydentävät todentuntua, joskin esimerkiksi 
Raksilan taiteellisen teatterin esitys on kuvattu Porvoossa, sankarihautajaiset Es-
poon kirkossa746. Somisteisiin ja puvustoihin on uhrattu kuvausvaiheessa paljon 
vaivaa. Saksalaisten kuvaamisessa tarvittava välineistö lainattiin Karl Wiegerin 
näyttämövuokraamosta Berliinistä ja kuljetettiin kahteen kertaan edestakaisin, 
talvi- ja kesäkuvauksiin erikseen747.  

Pojat-elokuva esittää myös koulun käytänteissä tavattavaa ystävällistä oppi-
las-opettajasuhdetta. Lyseon rehtorin (Paavo Jännes748) asenteessa on nähtävissä 

                                                        
741 Sodan ajan isänmaallisia toimia koululaitoksessa oli muun muassa suomalaiskansallisen koulu-
osaston perustaminen valloitettuun Itä-Karjalaan. Toimi oli ensimmäisiä alueen hallintotoimia suoma-
laisten toimesta. Koulutoimiston päällikkönä toimi kapeeni Vilho Timonen, itäkarjalaissyntyinen 
Jyväskylän seminaarin käynyt kansakoulunopettaja. Itäkarjalaan perustettuja opettajanpaikkoja haki 
yli 600 kansakoulun- ja alakoulunopettajaa, joista joka kymmenes valittiin Hölsä 2002, 32. 
742 Sota-ajalle tyypillisiä isänmaahenkeä nostavia puheita kuultiin muun muassa Oulussa Heinätorin 
koululla 28.2.1942, jolloin Itä-Karjalan opettajisto vieraili kaupungissa. Heimohenkiset puheet olivat 
yhtenä kokouksen ohjelmista. Oulun kaupungin kansakoulujen toimintakertomus 1941–1942, 41–42, 
OKA. 
743 Nurmi 1989, 34–36. 
744 Stranius 1998, 154, 160. 
745 Pojat, Oy Suomen Filmiteollisuus (SF) mainos elokuvasta, SEA.  
746 Stranius 1998, 154. 
747 Toiviainen 1999, 62. 
748 Paavo Jännes lyseon rehtorin näyttelijänä jää naislehtoria näyttelevän Liisa Pakarisen poikiin 
kohdistuneen uhmakkaan purkauksen varjoon. Tähtiteoriaan kuuluva sitoutuminen tiettyyn roolihah-
moon sopii Paavo Jännekseen määrätyllä tavalla: Niskavuoren naiset -elokuvassa vuodelta 1958 
rovastia esittää Paavo Jännes, edelleen hän toimii lyseon rehtorina Pojat-elokuvassa vuonna 1962. 
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sodan varovaisia lopputunnelmia. Hän tyynnyttelee Pietarin kaupungin valloituk-
sen jälkiselvittelyihin haluavia poikia. Hänessä on lempeyttä ja ystävällisyyttä, 
mutta myös jo sodan jälkeiseen aikaan tähyävää viisautta. Elokuvan esittämässä 
ajassa tietynlainen varovaisuus Saksan sotamenestyksestä antaa pohjaa sille, että 
poikien matkaamisintoa Pietariin tyynnytellään. Kuvauksen rehtorissa on tulkin-
tani mukaan nähtävissä jo orastava uusi aika, mutta myös jälkiviisautta, joka on 
mahdollista, kun ennallistetaan menneisyyttä valkokankaalle749.  

Pojat-elokuvassa miesopettajakuvaukset ovat kärjistyneitä kuvauksia sota-
vuosien tunnelmista ja tapahtumista. Ne ovat valmistumisajankohdan yhteiskun-
nallisten puheiden mukaisia. Kritiikki menneestä on mahdollista. Sotaa ja isän-
maakiihkoa kritisoitiin, samoin koulun sidonnaisuutta ajan pyrkimyksiin. Mies-
opettajan isänmaallissävytteinen malliopettajuus tulee kärjekkäästi ilmi kritiikissä. 
Elokuvan esittämä Oulun lyseo on tunnettu perinteistään, ja elokuva osaltaan 
vahvistaa koulun paikkaa pysyvänä instituutiona. Oululaisena tulkitsijana on 
helppo sijoittaa elokuvan koulu ja olemassa oleva koulu tiettyyn asemaan kau-
punkilaisnuorten kasvattajana. Ymmärrys tiukkojen miesopettajien ennallistuksel-
le on saanut vahvistuksen koulussa opiskelleiden kuvattua lyseon opettajakäytän-
teitä750. 

Edellä kuvatut lehtori Kaisla, pastori Pisa ja kansakoulun IKL-taustainen yli-
opettaja edustavat valkokankaan miesopettajatyyppien äärilaitoja751. Karttakepit 
katkeilevat, oppilaat seisovat ojennuksessa ja alistuvat. Lisäksi näyttämölavasteet 
kaatuvat opettajalle epämieluisan puheen jälkimaininkeina. Ääriainestyyppeihin 
sidotaan uskonnollinen ja poliittinen leima. Elokuvan lumo ja vaara piilevät vai-
kuttavissa tyypittelyissä. Toisaalta elokuva luo pohjaa ymmärtää sodan jälkeistä 
aikaa koulussa. Yhteiskunta sijoitti armeijassa palvelleita miehiä koululaitoksen 
palvelukseen ja elokuvan valmistumisajankohtana sota ei tältäkään osin ollut 
poispyyhitty koululaitoksen käytännöistä752. Ennen sotaa ja sodan aikana koulu 

                                                                                                                                    
Jänneksen muita rooleja kotimaisissa elokuvissa ovat olleet muun muassa tohtori, tuomari, professori 
ja senaattori. Hietala 1994, 173–183; The Internet Movie Database, elektroninen elokuvatietokanta. 
749 Sotatilanteen muutoksen ohella myös koulu koki muutosta. Kansakoulupuolella keväällä 1944 
kouluhallitus esitti kouluihin hankittavaksi M. Koskenniemen Kansakoulun opetusopin, jolloin Soini-
sen pitkä valtakausi muodollisesti päättyi. Oppilaita ja opettajia teos lähensi, koska sen pohjana oli 
ajatus koululuokan sosiaalisesta elämästä. Nurmi 1989, 190–191. 
750 Lähipiiriini kuuluu useita henkilöitä, jotka ovat opiskelleet Oulun lyseossa. He vahvistavat 1950-
luvun miesopettajien tiukkaotteiset käytänteet mainitussa koulussa.  
751 Ks. myös Akseli ja Elina 1970. 
752 Nikander toteaa tutkimansa kansakouluntarkastajien aineiston perusteella, että vuoden 1918 sota 
jätti jälkiä opettajistoon. Työssä nämä näkyivät hermostuneisuutena, vääristyneinä oppilassuhteina, 
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viljeli väliin melko vahvaa kansallista ja uskonnollista puhetta. Uudessa tilantees-
sa purkautuivat vahvojen arvojen mukanaan tuomat ristiriidat. Mies näkyvänä 
vaikuttajana saa valkokangasennallistuksessa sukupuoleen sidotun moitteen, mut-
ta on myös osallinen siihen. Naisopettajaa voidaan kritisoida ainoastaan tiukka-
moraalisuudesta, mutta miesopettajien edellä kuvattuihin ylilyönteihin ja ”seinä-
hulluuteen” nainen ei elokuvan opettajakuvauksessa yllä. 

2.3.4 Yksinäiset 

Nikander havaitsi kansakouluntarkastajien arkistoinneista, että kouluelämää värit-
täneiden oppilas-opettaja-häiriötilojen taustalla vaikutti usein ”opettajien pohjaton 
yksinäisyys”753. Opettajan yksinäisyyskokemukset ovat kantautuneet myös elo-
kuvaan saakka. Sodan jälkeen tuotetuissa elokuvissa kuvataan miesopettajien 
yksinäisyyttä ja poikamieselämää. Jälkeen syntiinlankeemuksen -elokuvan Mais-
teri Kahari elää papukaijansa kanssa. Papukaija on opettajalle erityisen tärkeä. 
Oppilaissa hän ei suvaitse epäonnistuneita ja sen hän osoittaa mitä julmimmalla 
tavalla. Papukaijan menetys tuo mukanaan muutoksen Kaharin elämään. Eloku-
vassa Kahari oppii ymmärtämään inhimillisyyttä.  

Maisteri Kahariin tutustuttaa seuraava teksti. Kaharin silmissä oppikoulu on 
vielä arvossaan ja oppilaidenkin Kahari olettaa olevan taustoiltaan virheettömiä: 

Maisteri Kahari: Istukaa! verkkaista kynän teroittamista taskuveitsellä Mi-
nun tapanani on ollut suoda kahdeksannen luokan oppilaille eräitä oikeuksia, 
joita en suo alemmille luokille. Olen tahtonut kasvattaa teitä ymmärtämään, 
että koulunkäyntinne pian päättyy ja teistä tulee ihmisiä ihmisten jouk-
koon.,… jos tulee...ja jos olette mitään oppineet? Olen aloittanut tuntini kah-
deksannessa luokassa kunnioittamalla teitä ja sanomalla: Hyvät naiset ja 
herrat! Ikävä kyllä, varsin ikävä,..en voi tehdä sitä enää. Ja miksi en voi teh-
dä sitä tänään? Hmm…Eilen tässä luokassa oli vain herrasmiehiä. Mutta tä-
nään tässä luokassa eivät kaikki ole herrasmiehiä! Kamera kääntyy Kaharis-
ta luokan perällä istuvaan Klausiin…Tänne on tullut yksi poikkeus. Toivola, 
Klaus Toivola! Tässä koulussa noustaan ylös kun opettaja puhuttelee! Muiden 
opettajien tunneilla Toivola voi istua missä haluaa, mutta minun tunneilla te 

                                                                                                                                    
huitomisina, eriskummallisena äänenkäyttönä tai jonkinasteisena omituisuutena. Osa opettajistosta 
palveli vielä uuden sodan jälkeisessä koululaitoksessa. Nikander 1998, 231. 
753 Nikander 1998, 231. 
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istutte täällä!…Kahari näyttää luokan etuosaa…Vaihtakaa paikkaa. Ehkä se 
opettaa teitä katsomaan ihmisiä silmiin! Klaus siirtyy luokan etuosaan kasvot 
viistosti luokkaan päin.754  

Elokuvan mukaan Klaus on vankilasta vapautunut nuorukainen. Hän on menettä-
nyt omaisensa ja tekee ankarasti työtä lehtipainossa saadakseen opintonsa lop-
puun. Kahari ei voi suvaita, että vankilataustainen nuorukainen opiskelee hänen 
luokassaan. Klaus siirretään luokan etuosaan muistutuksena Klausin menneisyy-
destä. 

Elokuvajakso on latautunut autoritääris-loukkaavaa asennetta käyttävän 
miesopettajan kuvauksella. Klaus ei sano vastaan opettaja Kaharille, vaan siirtyy 
silmätikuksi luokan etuosaan. Kuuliaisen oppilaan ihanne on vielä vallalla, ja 
oppilas ottaa vastaan nöyryyttämisen. Oppikoululainsäädäntö vuodelta 1945 lau-
suu, että ”oppilaan pitää osoittaman kunnioitusta ja välttämätöntä tottelevaisuutta 
opettajiansa kohtaan sekä kuuliaisuudella ja nöyryydellä vastaanottaman heidän 
ohjeitansa, varoituksiansa ja rankaisemiansa”755.  

Nykykoulussa vanhakantainen auktoriteettimalli on eniten ongelmia tuottava 
ja kulttuurinen muutos tällä alueella on ollut suuri tultaessa peruskouluun 756 . 
Mainittu kohta lainsäädännöstä edustaa vielä siirtymäaikaista säädöstöä, joka oli 
muutospaineessa sodan jälkeen757. Nöyryyttämiset luokan edessä, uhkailu ja pilk-
ka ovat kuitenkin olleet vallankäyttötapoina pitkään suomalaisessa koulussa ja 
valkokankaalle heijastuvat elinikäiset ikävät kuvat.758

 

Oppikoulukuvauksena elokuva näyttää opettajan vahvaa yhteisöjohtoista pas-
toraalista asemaa. Kahari johtaa pian koulunsa päättävien joukkoa kohti lopullista 
voittoa, eikä Klaus yksilönä istu ryhmään. Peruskoulun mukanaan tuoma yksilöl-
lisyys ja yksilön johdattaminen voittoon ei ole vielä ajankohtaista elokuvan opet-
tajakuvauksessa. Ajan kuvaan sopi, että toiset menestyivät, toiset eivät. Simolan 
(1995) mukaan peruskouluajan opettaja sen sijaan pelastaa kaikki.759

 

Luokka alkaa kuitenkin kapinoida Kaharia vastaan. Luokka poistuu Kaharin 
tunnilta Aarnen (Matti Ranin) johtaessa joukkoa. Kaharille paljastuu oppilaiden 
hänestä käyttämä pilkkanimi ”Pukinparta”. Kahari jatkaa Klausin syyttelyä löytä-

                                                        
754 Jälkeen syntiinlankeemuksen 1953. 
755 Puupponen 1945, 42. 
756 Laine 1997, 111; Lahdes 1997, 258–259. 
757 Puupponen 1945, 7-8. 
758 Hoikkala 1994, 99–102. 
759 Simola 1995, 321. 
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essään koulun kasvatusihanteeseen sopimattoman kirjan. Hän lukee kirjaa opetta-
jien kuullen opettajainhuoneessa760. Kahari jää moralisoivassa puheessaan alta-
vastaajaksi ja joutuu naurunalaiseksi maisteri Harjulan ja muun opettajakunnan 
vähätellessä ”irstaan” kirjan merkitystä.  

Kahari: Minä en voi edes lukea naisten kuullen! 

Miesopettaja Harjula: Hyvin mielenkiintoinen toinen katkelma. Luehan se 
vielä kerran! 

Kahari: Haluaisin riisua sinut alastomaksi, minä haluais… Harjula iva sil-
missään polttaa tupakkaa. 

Kahari: (Harjulalle) Sinä olet sietämätön! Tämä on moraalitonta, moraali-
tonta. Etkö käsitä? Minusta tuntuu, että jotkut täällä unohtavat olevansa 
opettajia. Voimmeko pitää koulussa oppilaan, joka myrkyttää ilman, joka tuo 
tänne siveettömyyttä, joka kaivaa maata jalkojemme alta? 

Maisteri Tuovi väheksyy Kaharin tuohtunutta asennetta ja kirjaa. Kahari etsii 
tukea opettajakunnasta: 

Kahari: Kuules Harjula! Mitäs mieltä sinä olet tästä asiasta? 

Miesopettaja Harjula: No jaa…eihän tämä nyt ole oikein sopiva kouluun. 
Sen vuoksi lainaan sitä anopilleni iltalukemiseksi…vai haluatko sinä itse en-
sin tutustua siihen?761  

Maisteri Tuovi nauraa avoimesti, ja muu opettajakunta hymistelee Harjulalle 
myötätuntoisesti. Kahari poistuu loukkaantuneena opettajajoukosta. 

Kahari on yksin opettajakunnassa. Oppilaidenkin osalta hän on ivattu ja ei-
pidetty ”Pukinparta”. Kaharin yksinäisyys kärjistyy sokean papukaijan kuollessa. 
Kotiapulainen on löytänyt linnun kuolleena häkistään. Kahari suree ja tuskailee 
pimeässä huoneistossaan: Kuollut, kuollut yksinään. Pimeässä, niin kuin se elikin. 
Sokea, se on kuollut yksinään. Se oli kuollut. Hän ei nähnyt minua. Hän kuuli 
minut. Se oli sokea, …Nyt olen vain minä, joka ei kaipaa valoa.762

 

                                                        
760 Ajankuvaan liittyvää opettajakuvausta löytyy kirjallisuudesta muun muassa Haahtelan Opetta-
jainhuone-teoksesta. Haahtela 1956. 
761 Jälkeen syntiinlankeemuksen 1953. 
762 Jälkeen syntiinlankeemuksen 1953. 
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Kahari joutuu tuskansa ja yksinäisyytensä kanssa nurkkaan ahdistetuksi. Kukaan 
ei anna hänelle myötätuntoa, vaan Kahari joutuu antautumaan yksinäisessä taiste-
lussaan. Naisopettaja Tuovi sen sijaan joutuu vehdatessaan poikaoppilaansa kans-
sa vaikeuksiin. Lempeen saakka johtanut opettajattaren kotona annettu tukiopetus 
paljastuu, ja rehtori puuttuu kasvattajaksi sopimattoman maisterin tekemisiin:  

Rehtori: Olen koettanut kuunnella teitä rauhallisesti. Tämä on…en minä 
osaa sanoa, mitä tämä on? Te ja hän, oppilaanne! Olette unohtaneet ase-
manne opettajana. Olette unohtaneet yhteiskunnan, jolle te olette vastuussa 
ja oppilaanne, josta te olette vastuussa. En voi löytää teollenne mitään puo-
lustusta. En voi, vaikka haluaisinkin. 

Maisteri Tuovi: Ei teidän tarvitsekaan. En ole enää kelvollinen kasvattajaksi. 
En ole sitä koskaan ollutkaan.  

Rehtori: En halua kivittää teitä. Olemmehan me ihmisiä opettajatkin. Mutta 
mitä me nyt teemme?763

 

Maisteri Tuovi on unohtanut yhteiskunnan, aseman ja oppilaansa. Hän eroaa opet-
tajan toimestaan. Monimuotoisen ”elämänsotkun” saattelemana Klaus joutuu 
vaikeuksiin. Hän yrittää itsemurhaa kesken koulupäivän. Pienet oppilaat laulavat 
hysteerisesti Jaakko kultaa taustaäänenä Klausin yrittäessä viiltää auki ranteitaan. 
Klaus selviää itsemurhayrityksestään, Kahari katuu käytöstään, ja maisteri Tuovi 
siirtyy kapakkalaulajaksi.  

Lehtiarvioinneissa Helsingin Sanomat tyypittelee Edwin Laineen roolis-
saan ”sadistiopettajaksi”. Käsitteen sujuva käyttö lehdessä kertoo, että on se on 
tunnettu valkokangasjournalismissa. Opettajainhuoneen ilmapiiri kuvataan artik-
kelissa ”meikäläistä leimaa” kantavaksi.764  

Tarkasteltaessa yleistä kuvaa miesopettajahahmoista, vastaa se sodan jälkei-
sen kirjallisuuden opettajakuvauksia. Syväoja esittää kirjallisuuteen liittyen, et-
tä ”sotien jälkeisenä aikana uskallettiin kuvata opettajan negatiivisia ominaisuuk-
sia”765. Elokuvan antamasta kuvasta voidaan todeta samaa. Se avautui purkamaan 
tuntemuksia siitä, mitä usein yltiömäinen kansakunnan sivistäminen sai aikaan 
koulussa opettajien ja oppilaiden välisissä kohtaamisissa.  

                                                        
763 Jälkeen syntiinlankeemuksen 1953. 
764 Helsingin Sanomat, 24.5.1953, P-Ta-vi.  
765 Syväoja 2004, 241. 
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Kaharin esittämässä miesopettajassa näen sadistiroolin ohella yksinäisyyden mu-
kanaan tuomaa opettajan ongelmakäytöstä. Kaharilla syrjäytynyt elämänasenne 
aiheuttaa kohtuutonta vaatimusta oppilaiden suhteen. Samalla hän on syrjäytynyt 
aikakauden jonkin asteisesta vapautuneesta elämän mallista. Sodan jälkeinen aika 
on vapauttanut opettajan elämän ilmapiiriä, eikä Kahari yksinäisyyden mukanaan 
tuomassa elämänmallissa voi tätä hyväksyä. Voidaan sanoa, että Kahari heijastaa 
yksinäisyytensä toimintaan, jolle antaa erheellisesti moraalisen nimen. Vanha 
totuus ”Jos ei ole itse ollut kiusattu, ei voi kiusattuja auttaa” avautuu korostuneel-
la tavalla miesopettaja Kaharin yksinäisyydestä.  

Toisessa valossa yksinäistä miesopettajaa kuvataan elokuvassa Neiti talon-
mies. Rehtori Kuusen (Tauno Palo766) taloutta hoitaa koulun talonmies. Vanha-
poika Kuusi on epäkäytännöllinen talousasioissaan, mutta tarkka koulunpidossa. 
Helsingin Sanomat luonnehtii Tauno Paloa ”jörön töksähteleväksi ja tapoihin 
kangistuneeksi vanhapoika-rehtoriksi”767. Vanhapiikaset naiset on liitetty tutki-
muksen elokuvissa kireyteen, koulun maineen ylläpitoon ja siveellisyyteen, mutta 
miehen kohdalla sinkkuasema rakennetaan myös epäkäytännöllisyydestä. Eloku-
va tekee tarkastellun ajan yksinäisestä miesopettajasta nuhruisen, kotitaloustaidot-
toman ja onnettoman. Elokuvan sukupuoliasetelma on kuin Palmun luonnehdin-
nasta koulun hierarkioista. Palmu toteaa: ”Useissa kouluissa keittäjät ja siivoojat 
ovat naisia ja rehtori on mies768.” 

Kuusi vartioi neiti talonmiehen yksityiselämän siveyttä. Opettajakunta epäi-
lee neiti talonmiehen olevan luvattomassa suhteessa. Suhde on vielä suuremmin 
paheksuttu, koska se kohdistuu kauppalassa asuvaan miesopettajaan. Rehtori 
joutuu puhuttelemaan Irjaa tämän kauppalakäynneistä: 

Rehtori: Jaj hah, no niin. (vaivautuneesti änkyttäen) En tee kysymyksiä 
omasta henkilökohtaisesta uteliaisuudesta, yhtä vähän kuin haluan puuttua 
teidän yksityisasioihinne, mutta jos on jotain, joka on omiaan pahentamaan 
koulun, koulun, koulun,(änkyttäen) moraalia, moraalia 

                                                        
766 Kari Koskela suomalaista huligaania kuvaavassa tutkimuksessa määrittää muun muassa elokuvan 
antaman kuvan perusteella sakilaista. Lätsä, puukko, huivi ja raitapaita tekivät sakinpojan, jota muun 
muassa Tauno Palo esitti elokuvassa Onni pyörii vuodelta 1942. Koskela 2002, 133. Rehtori rakenne-
taan asusteellisesti tällä kertaa Tauno Palon ympärille puvusta ja piipusta. 
767 Helsingin Sanomat, 4.9.1955, Talaskivi.  
768 Palmu 2003, 88. 
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Neiti talonmies: Anteeksi herra rehtori, mutta olenko minä antanut aihetta 
johonkin muistutuksiin? 

Rehtori: Opettajakunta ihmettelee, mitkä asiat pakottavat teidät käymään 
kauppalassa kolme neljä kertaa viikossa? 

Neiti talonmies: Hammaslääkärissä käynti 

Rehtori: Esitin samaa, mutta syy ei kelvannut. Neidillä on aivan liian kirkas 
hammasrivi. 

Neiti talonmies: Olen luullut, että vapaa-aikani on aivan omassa käytössäni? 

Rehtori: Onko totta, että neiti seurustelee siellä miehen kanssa, joka on sää-
dyltään häntä paljon korkeammalla? 

Neiti talonmies: Kieltääkö tämän laitoksen säännöt, ettei sen talonmies saa 
seurustella eri sukupuolta olevan henkilön kanssa? 

Rehtori: Eivät kiellä, jos seurustelu on säädyllistä. 

Neiti talonmies: Herra rehtori! Seurusteluni toista sukupuolta olevan henki-
lön kanssa on ollut liiankin säädyllistä. Herra rehtori voi sanoa arvoisalle 
opettajakunnalle, että jos kerran herrasmies saattelee minua julkisella pai-
kalla, ei hän ainakaan häpeä minun seuraani eikä yhteiskunnallista asemaani. 

Rehtori: No, no, no, neiti talonmies koittaa nyt rauhoittua. Eihän tämä tällä 
kertaa ole niin vaarallista.769

 

Huolimatta vapautuneemmasta ajasta siveyden vaaliminen kuuluu edelleen kou-
lun tehtäviin ja asemaan. Oppikoulun henki ja kasvatustavoitteet olivat vielä 
1950-luvulla hyvin samantapaisia kuin sotaa edeltävinä vuosina770.  

Neiti talonmies osin säälistä, osin velvollisuudesta kaitsee yksinäisen rehtorin 
taloutta. Rehtori korostaa asemaansa vaatimalla tittelin mainitsemista neidin pu-
hutellessa häntä. Alempaa sosiaaliluokkaa edustava talonmies näkee opettajiston 
ylemmyyden. Alemmuuden tunne korostuu elokuvassa. Neiti lainaa Raamatun 
Rikas mies ja Lasarus -kertomusta771 verratakseen opettajakunnan ylemmyyttä 
omaan sosiaaliluokkaansa. Opettajat ovat porraskäytävän ylätasanteella ottamassa 

                                                        
769 Neiti talonmies 1955. 
770 Pietiläinen 1995, 213. 
771 Raamattu, Luuk. 16:26. 
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vastaan välitunnilta palaavia oppilaita. Neiti talonmies siivoaa koulun portaikon 
alatasanteella miettien kaiteisiin nojaavia opettajia:  

Neiti talonmies: Ja syvä juopa on meidän välillämme. Me emme voi tulla ylös 
teidän tykönne, ettekä te alas meidän tykömme.772 

 

Irja-talonmies jatkaa opettajakunnan kuvailua kurkistaessaan pannuhuoneesta 
joulujuhlassa koulun juhlasaliin: 

Neiti talonmies: Siinä ne nyt ovat tuntiopettajat: Lukkari (miesopettaja), 
pankinjohtajan ylioppilastytär, Patukka, synnynnäinen vanhapiika, rehtorin 
liehittelijä. Kartanonomistaja agronomi Ansu, joka myöskin liehittelee rehto-
ria ja Pulina (miesopettaja), matematiikan lehtori, aina valmis kertomaan 
kaksimielisiä vitsejä.773

 

Elokuvakerronnan jatkuessa opettajakuntaa kuvataan pikkujoulutunnelmissa kah-
vin ääressä. Miesopettajat nauravat ja kehuvat naiskauneutta, naisopettajat ovat 
paheksuvinaan kollegoitaan. Rehtori taiteilee mielipiteiden välillä ja puhuu sovit-
televasti. Rehtori edustaa enemmän koulun arvomaailmaa kuin yksityiselämää. 
Rehtorin pysyvyystekijät suomalaisissa opettajakuvauksissa avautuvat Suomen 
Sosiaalidemokraatin tekstissä. Lehti toteaa, että ”Tauno Palon tapoihin pinttynyttä 
rehtoria ei saata epäillä miltään puolelta, hän oli hyvä rehtori”774.  

Valkokankaalla kouluympäristöstä esitetään presidentin ja merkkihenkilöiden 
seinäkuvia, karttoja ja luonnollisesti virsilaulut istutetaan joulu- ja kevätkauden 
päätösjaksoihin. Elokuvakerronnassa kauppalan koulun miesopettaja ja rehtori 
kannustavat Irjan ylioppilaaksi. Rehtorin poikamiesasema saa myös ratkaisun. 
Elokuvan loppuhetkissä Irjaa kosii hänen kirjeenvaihtokumppaninsa, nimimerkki 
V. P. K. ”Neilikka rinnassa” -treffeillä Linnanmäellä nimimerkki paljastuu rehtori 
Kuuseksi ja Irja antaa hiljaisen myöntyvän vastauksen rehtorin kosintaan. Kuusen 
poikamiesasemaan tulee muutos.  

2.3.5 Malliopettajuuden ulkopuolella 

Sodanjälkeinen yhteiskunta moniarvoistui ja suurempien kaupunkien opettajien 
uskonnollinen ja poliittinen asennoituminen ei enää ollut kovinkaan huomionar-
                                                        
772 Neiti talonmies 1955. 
773 Neiti talonmies 1955. 
774 Suomen Sosiaalidemokraatti 4.9.1955, I. L-s.  
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voista. Opettajan esimerkillisyyden vaatimus mureni pikkuhiljaa 1950-luvulta 
lähtien. Opettaja pystyi jakamaan elämänsä julkiseen ja yksityiseen.775 Kansalais-
koulun oppilaiden odotuksia opinnäytetyössään kuvannut Luukkanen toteaa, että 
1960-luvulla oppilaiden taholta paheksuttiin ruumiillista rankaisua, opettajan 
alkoholin- käyttöä ja opettajan epäoikeudenmukaisuutta rangaistuskäytänteissä. 
Toisaalta oppilaat olivat sangen vapaamielisiä suhteessa omiin rikkomuksiinsa. 
Konservatiivisuus sen sijaan kohdistui opettajan yksityiselämään sekä didaktisiin 
ja kasvatuksellisiin kysymyksiin.776

 

Seuraavassa tarkastelen miesopettajien Lassisen, Pölkkysen ja Pulinan ole-
musta malliopettajakuvan ulkopuolella. Elokuva kertoo, että miesopettajaa on 
kuvattu myös muussa positiossa kuin edustamassa yhteiskunnan koulukasvatuk-
selle esittämiä arvoja tai kannattamassa sotaa edeltävän ajan opettajaihannetta. 
Kaikki kolme edustavat oppikoulun opettajia. 

Einari Lassinen (Leo Riuttu) viihtyy herraseurassa. Hän juo konjakkia ja kär-
sii rahapulaa. Einarin kantapaikkana elokuvan mukaan on Seurahuone, jossa hän 
maistelee kalliita viinoja pormestarin ja pankin tirehtöörin kanssa777. Koulutyö 
alkaa joskus takkuisesti juhlitun illan jälkeen, ja maisteri Lassinen saa johtajatar 
Sanny Kortmanilta (Liisa Nevalainen) kiperät muistutukset:  

Sanny Kortman (SK): Hyvää huomenta! 

Opettaja Hilja Eufrosyne Forslund: Huomenta! Ai jai, mehän olemme ta-
vanneet jo aamurukouksessa. 

SK: Missä ainakaan maisteri Lassinen ei ollut saapuvilla. Hänelle olisi teh-
nyt hyvää pastorin ylevä saarna. 

Opettaja Lassinen (OL): Jos minun tuntini alkaa kello yhdeksän, ei mikään 
mahti maailmassa saa eikä edes taivaassa saa minua tulemaan kouluun kello 
kahdeksan. 

SK: Tietäähän sen, kun istuu kapakassa yökaudet. Haisihan koko luokka kuin 
viinaränni, kun minä tulin sisään. 

                                                        
775 Rantala, 2005, 213. 
776 Luukkanen 1962. 
777 Miesopettaja esitetään myös tuomarin seurassa Syyllisiäkö?-elokuvassa. Pormestari ja pankin 
tirehtööri lisäävät opettajan statusta herraseuraan kuuluvana. Välijärvi esittää näkemyksen, jonka 
mukaan suomalainen opettaja rinnastuu itsenäisessä professiona lakimiehen ja lääkärin ammatteihin. 
Välijärvi 2006, 9−10. 
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OL: Minä en koskaan juo viinaa, ainoastaan konjakkia ja eilen se oli erityi-
sen hienoa sorttia.778

 

Ajan viralliseen ihanneopettajaan rinnastettaessa Lassinen ei ole edustavimmil-
laan. Haavio kuvaa ihanneopettajan ominaisuuksiin kuuluviksi raittiuden ihanteen, 
urheiluharrastukset, totuudellisuuden, rehellisyyden ja luottamuksen Jumalaan.779 
Lievempää ja maanläheisempää opettajakuvaa edustaa Veli Nurmen ajatus. Nurmi 
luonnehtii 1960-luvun opettajaa, jonka tulee olla sukupuoleen katsomatta kuuluva 
ääneltään, esiintymiskykyinen, nopea toimissaan sekä ystävällinen780. Tässä va-
lossa Lassinen istuu jo sujuvammin opettajan ammattiin. Opettaja Lassisen juo-
makulttuuri erottuu lehtien kommenteissa. Helsingin Sanomat luonnehtii Lassista 
(Leo Riuttu), että hän on ”säilyttänyt tyttökoulussa sekä huumorintajunsa että 
pohjattoman janonsa -deekkistyyppi”. 781  

Skandaali tyttökoulussa on sidottu myös uskonnollispainotteiseen koulupu-
heeseen. Oppikouluissa oppilailta edellytettiin jumalanpelkoa; kansakoulun vahva 
uskontomyönteisyys näkyi myös oppikoulujen käytännöissä782. Tyttökoulun pas-
toriopettaja saattaa miesmallin ja uskonnon kyseenalaiseen valoon mielistelemällä 
paremminkin hameväkeä kuin olemalla yksi miesopettaja miesopettajien joukossa. 
Pastori Amos Pölkkysen (Kosti Klemelä) taloudellisesti heikko elämäntilanne on 
pakottanut hänet opettajan sijaiseksi Sannyn kouluun. Määrättyjä etuisuuksia 
saavuttaakseen pastori pyrkii mielistelemään Sannya kaikin keinoin.783 Pastori 
juoruilee, paheksuu ja peittelee perheellisyyttään. Oppilaitaan hän ei suojele San-
nyn mielivallalta, vaan antaa heitä ilmi pienistäkin rikkeistä: 

Pastori Pölkkynen (PP): Minulla olisi pieni muistutus. Kun pidin viidennelle 
luokalla uskontotunnin ja tuli se kohta, jossa Lootin vaimo katsoo taakseen ja 
muuttuu suolapatsaaksi, kuiskaa Anna Tapper jotakin vierustoverilleen Helmi 
Halmannille. 

SK: Anna Tapper! Sen saattoi arvata! Kai pastori otti selville, mitä hän kuis-
kasi? 

                                                        
778 Skandaali tyttökoulussa 1960. 
779 Haavio 1969. 
780 Nurmi 1965. 
781 Helsingin Sanomat, 28.4.1960, P.  
782 Puupponen 1945, 42; Pietiläinen 1995, 136. 
783 Ennen sotaa edeltäneeltä ajalta löytyy kansakouluntarkastajien arkistoinneista yksittäistapauksia 
pappismiehistä, joille koulu on tarjonnut suojatyöpaikan esimerkiksi alkoholiongelmien vuoksi. Ni-
kander 1998, 231. 
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PP: Tietenkin! Jälki-istunnon uhalla vaadin sen ilmoittamaan! 

SK: Siitä hyvästä pastori antaa hänelle tunnin jälki-istuntoa! 

Pastori nyökkää hyväksyvästi.784 

Pölkkynen ei saa elokuvan kokonaisesityksessä sympatiaa, vaan hän edustaa 
miestyyppiä, joka ei ansaitse tulla ”mieheksi” kutsutuksi. Loppuratkaisu on pasto-
rille nolo. Hän paljastuu perheelliseksi ja särkee pastorista itselleen miestä unel-
moivan Sannyn sydämen. Pastori jättää opettajan tehtävät ja poistuu häpeissään 
kotipaikkakunnalleen. Malliopettajan on oltava toimissaan rehellinen! Elokuva 
kokonaisteoksena kritisoi usein perinteisten arvojen taakse kätkeytyvää kak-
sinaismoralismia. Tämän kaltaisessa viestinnässä elokuvan on helppo ”ostaa” 
katsoja puolelleen, erityisesti silloin, kun katsojan elämänkokemukset ovat yhtä 
elokuvan väittämän kanssa. 

Elokuvassa on myös oppilaille myötämielisen miesopettaja Nalle Vuorelan 
(Martti Romppanen) kuvausta. Nalle rikkoo koulun virallista mallia, mutta samal-
la edustaa epävirallista inhimillistä opettajuutta. Nalle on oppilaiden kesken pidet-
ty, mutta hän liikkuu myös sujuvasti opettajakunnassa ja kaupungin herraseurassa. 
Nalle käy koulun johtajatarta vastaan, jos kokee oppilaiden tulleen epäoikeuden-
mukaisesti kohdelluksi.  

Opettaja Vuorela: Johtajatar! Sehän on väärin. Tyttöhän vastasi totuuden-
mukaisesti! 

SK: Maisteri Vuorela! Tämä on minun kouluni ja minä tällä päätän, mikä on 
oikein mikä väärin!785

 

Jos Nalle-opettaja edustaa miesopettajaa esimerkillisimmillään, niin Neiti talon-
mies -elokuvan Pulinaa ei voi luonnehtia samalla tapaa. Pulina on omaa luok-
kaansa elokuvan miesopettajajoukossa. Pulina haluaa koulun talonmieheltä ”loh-
tua”, koska ajattelee miesopettajakollegansa kauppalassa tekevän samoin. 

                                                        
784 Skandaali tyttökoulussa 1960. 
785 Skandaali tyttökoulussa 1960. 
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Kuva 7 Maisteri Valo “Pulina” Neiti talonmiehen asunnossa.786 

Pulinan ja Irja-talonmiehen keskustelu kuvaa 1950-luvun miesmaisterin ajatuksia 
kannalta, joka eroaa aiempien moraalisten miesopettajien elämänmallista. Irja-
talonmies lukee asunnossaan ja ovelle koputetaan: 

Neiti talonmies: Sisään! 

Maisteri Valo (Pulina): Iltaa vain neitsytkammioon! Saako tällainen vanha 
Valo häiritä vaatimattomalla olemuksellaan neitseellistä rauhaanne? 

Neiti talonmies: Mitäs varten te nyt tulette? Nythän on jo myöhä. 

Pulina: Niin, olin vain hiukan ylitöissä ja tulin katsomaan, minkälaista täällä 
on…hmm…aika mukavaa! Hitto vieköön, hiljaista niin kuin tai…, tai… tai 
haudassa kuinka sanotaan! Toista se on meikäläisellä: riitaa ja meteliä, huo-
nosti kasvatettuja lapsia ja vaimo joka ei koskaan ymmärrä miestä. 

Neiti talonmies: No minä olen huono lohduttaja. Jokaisen täytyy tyytyä 
omaan kohtaloonsa. 

Pulina: Miksi? Miehellä pitäisi olla sellainen oikeus, että hän saisi rakastaa 
ketä hän haluaa, jos hän samalla huoltaa ja elättää perheensä. 

                                                        
786 Valokuva: Neiti talonmies 1955, Suomen Filmiteollisuus. 
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Neiti talonmies: Maisterin pitäisi muuttaa Marokkoon, siellä on sellainen 
systeemi! 

Pulina: (tarkoittaa talonmiestä) Kylläpä hän on kaunistunut sitten viime ke-
vään! Huulet niin vietävän kosteat! 

Neiti talonmies: Kuulkaas nyt maisteri! Tämä ei sovi! 

Pulina: Miksi ei sovi kun sovitaan. Vartalo kimmoisa ja alla sellaiset ärsyk-
keet, että tässä terve mies tulee aivan heikoksi! 

Neiti talonmies: Tietääkö maisteri, että minä en ole sellainen nainen, joka 
keskustelee toisen naisen aviomiehen ja kuuden lapsen isän kanssa seksuaali-
sista asioista! 

Pulina: Teidän täytyy opetella. Elämä on pian ohi ja silloin on kaikki myö-
häistä! (Pulina alkaa halata Irjaa) Oppikaa nauttimaan niistä iloista mitä 
mies teille tarjoaa. (Irja riuhtaisee itsensä irti Pulinan halaamisesta ja menee 
avaamaan huoneistonsa oven) 

Pulina: Miksi te avaatte oven? 

Neiti talonmies: Tuuletan paksuja puheitanne! 

Pulina: En minä ole rehtori, jota narrataan. Olette käynyt viime talvena 
kauppalassa erään lehtorin luona (Viittaa sanoissaan Irjaa opinnoissa oh-
jaavaan lehtori Kiviseen) Nainut mies hänkin! Miksi mennä merta edemmäs 
kalaan, kun on omassakin kylässä? Irja heittää Pulinan yli kuistin ja rehtori 
Kuusi katsoo koulun puolen parvekkeelta tapahtumaa.787  

Gordon ja Lahelma paljastavat miesnäkemyksenään, että ”häirintä ei ole miehel-
le ’luonnollista’, vaan toimintatapa, jonka jotkut heistä tietoisesti valitsevat - ja 
jotkut tiedostamattaan”788. Elokuvan Pulina-opettaja on avoimesti valinnut paikan 
opettajistossa kaksimielisyyksien laukojana ja avoimen tunkeilevana koulun nais-
puolisen henkilöstön seuraan. Naisen olemus kiehtoo elokuvan miesopettajia. 
Asetelma ei tässä suhteessa ole uusi suomalaisessa miesopettajan valkokangasku-
vauksessa. Vuoden 1944 Suomisen Olli rakastuu -elokuvan keskustelu rehtorin, 
naisopettajan ja miesopettajan välillä selittää edellistä: 

                                                        
787 Neiti talonmies 1955. 
788 Lahelma & Gordon 2003, 51. 
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Rehtori (Topo Leistelä) kuuntelee naismusiikinopettajan tuntia oven takana. 
Paikalle saapuvat naisopettaja (Maikki Sälehovi) ja miesopettaja (Jalmari Rinne). 

Rehtori: Minä tässä vain kuuntelen, saako se uusi opettaja pojat laulamaan. 

Miesopettaja: Näithän sinä hänen silmänsä. Minunkin tekisi mieli päästä 
sinne kuuntelijaoppilaaksi. 

Naisopettaja: Aina te miehet katsotte vain ulkonaista muotoa. Ei kukaan ajat-
tele opettajan pedagogisia taipumuksia. Tuollaista sopimatonta lauluakin 
lauletaan (Kesäpäivä Kangasalla). Uskokaa minua. Tästä syntyy vain rette-
löitä. 

Rehtori: Pääasia, että saa pojat laulamaan innostuneesti.789
 

Kerronta vahvistaa naisen hyveellisyyskuvaa opettajan tehtävässä. Samalla se 
kuvaa mieheen kohdistettua vastakkaista asennetta. Naistutkijoiden näkemyksen 
mukaan koulussa tyttöjen häiritsevään käytökseen suhtaudutaan kielteisemmin 
kuin poikien vastaavaan. Pojille sallitaan ”hormonien hyrrääminen”, mutta tytöil-
tä odotetaan nykykoulussa stereotyyppisen tyttökuvan säilyttämistä. Asetelma 
vaikuttaa siirtyvän pojista miehiin. Lahelma ja Gordon näkevät seksuaalisuuden 
olevan aina läsnä koulussa.790  

Pulinan heittäytyminen säädyllisyyden ulkopuolelle on luettava osin Valtosen 
alkuperäistekstiin pohjautuvaksi. Valtonen nimenomaan kamppaili siveellisten 
arvojen ja eroottisten latausten kentässä791. Valtosen osalle on myös luettava nais-
roolit, jotka raivaavat tilaa miesten yhteiskunnassa792. Irja heittää Pulinan parvek-
keen kaiteen yli. Naiskertojan näkemys likaisesta Pulinasta ja siveästä Irjasta 
edustavat fiktiivistä ja kärjistettyä kuvaa koulun arkitodellisuuksista. Näiden ku-
vien yleistettävyys on ilmeisen kyseenalainen793. Teksti kuitenkin osoittaa, että 
virallinen opettajapuhe ja rinnalla kulkeva epävirallinen puhe ovat olleet mahdol-
lisia jo niinkin varhain kuin vuonna 1955. Miesopettaja on ollut mahdollista näyt-
tää tarkasteltavana aikana valkokankaalla ”työpaikan sonnina, porsaana ja apina-

                                                        
789 Suomisen Olli rakastuu 1944. 
790 Lahelma & Gordon 2003, 51. 
791 Lappeenrannan kaupunki, kirjasto- ja arkistopalvelut, tietosivusto. 
792 Syväoja 2004, 249. 
793 Vrt. esim. Palmu, 1999, 194–196.  
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na794”. Virallinen puhe edellytti vielä mallikäytöstä aina 1970-luvun puoliväliin ja 
poistui koululaeista vasta 1990-luvun alussa795. 

Sodan jälkeinen peruskoulua edeltävä elokuva vapautti miesopettajan hellee-
nien ihanteesta: terveestä ruumiista, raittiista, siveellisestä ja vapaasta hengestä. 
Jos elokuva tällaista kuvaa on myöhemmin välittänyt, elokuvan kokonaistulkinta 
maaseutuyhteiskunnan ajan opettajaihanteesta on ollut kritisoiva. Elokuva kertoi 
sadistisista, tiukkamoraalisista, kiusatuista, yksinäisistä ja reppanoista miesopetta-
jista. Oppilas-opettajasuhteet vaihtelivat oppilasta ymmärtävistä aina oppilasta 
häpäiseviin ja alistaviin.  

Yksi historian tutkimuksen päämääristä on tilin tekeminen menneisyyden 
kanssa. Elokuvien miesopettajakuvauksien vertaaminen oman aikakauden opetta-
jan toimintaan saattaa avata kipeitä, mutta ei välttämättä elokuvallisen jyrkkiä 
korjattavuuksia. Elokuva on tässä suhteessa hienovarainen muistuttaja ja toimin-
nan ohjaaja. 

2.4 Yksilöllisyyttä työssä ja vapaa-aikana 

2.4.1 Miesopettaja peruskoulussa 

Peruskoulu syntyi erilliskoulun synnyttämien epäkohtien pohjalta. Opettajistolle 
peruskoulu asetti uusia päämääriä ja haasteita. Muutos merkitsi yhtenäiskoulujär-
jestelmään siirtymistä. Uudistuksessa kansakoulunopettajista tuli luokanopettajia, 
mutta se kosketti muitakin koulumuotoja monialaisesti. Opettajan esikuvallisuu-
delle se tiesi myös muutosta, vaikka sodan jälkeiset vuodet olivat merkinneet sitä 
muutenkin Suomen koulutoimessa.  

Opettajan käyttäytymiselle ja ulkoiselle olemukselle asetetut vaatimukset ei-
vät kuitenkaan kadonneet. Opettajanvalmistuksessa yhteiskunnan yleisesti hyväk-
sytyt käyttäytymisnormit olivat edelleen opetuksen oheistavoitteena.796 Opettajan 
asemaan peruskoulunopettaja-diskurssi toi totuuksina ja sovelluksina muun muas-
sa tieteenalaistumisen, yksilökeskeisyyden ja tavoitetietoisuuden797. 

                                                        
794 Leevi And The Leavings 1989, Unelmia Ja Toimistohommia. 
795 Simola 1995, 302; Rantala 2005, 231. 
796 Simola 1995, 237. 
797 Laine 1997, 104. 



 184 

Peruskouluaika toi kouluun oppilaan minäkeskeisyyttä korostavan moraa-
liopetuksen entisen jumalakeskeisen moraalikäsityksen sijaan 798 . Nykyisessä 
yhteiskunnassa viittaukset opettajan mallikansalaisuudesta ja esimerkkiyksilöstä 
ovat lähinnä anakronistisia, vaikka edelleen opettajuuteen mielletään määrättyjä 
odotuksia799. Nykyopettajalla on paljon pedagogista valtaa ja liikkumavapautta, 
eikä hänen elämäänsä ohjata normatiivisilla ohjeilla. Moni miesopettaja miettiikin 
asemaansa ja suhdetta koulun eri yhteistyötahoihin.800 Erityisesti kurinpitokysy-
myksissä ja suhteissa ”ongelmavanhempiin” on moni miesopettaja turhautunut ja 
kokee asemansa jopa kestämättömäksi nykykoulussa.  

Kansakoulunopettajan kaikkitietävyys ja ylivertaisuus suhteessa oppilaisiin ja 
vanhempiin muuttuivat kehityksen myötä. Opetussuunnitelmaan edellinen kirjat-
tiin sanamuodolla:  

Vaikka opettaja on oppilaiden opiskelun ohjaaja, hän ei voi esiintyä kaikkitie-
tävänä tai erehtymättömänä. Hän ei saa korostaa tietojensa ja taitojensa 
enemmyyttä oppilaisiin verrattuna, sillä tämä vaikeuttaa positiivisen opiske-
luasenteen muodostumista. Ainakin peruskoulun yläasteella oppilaat myös 
helposti oivaltavat, milloin opettajan esiintyminen on epäaitoa.801  

Ulkoista valvontajärjestelmää purettiin peruskouluun tultaessa. Opettajaa vastuu-
tettiin enemmän, ja opetustyön säätelyä purettiin. Opettajan sitouttaminen opetus-
suunnitelmatyöhön tuli myös käytännöksi myöhemmässä vaiheessa siirryttäessä 
kuntakohtaisiin opetussuunnitelmiin. Opettajan yksilölliset ratkaisut eivät aina ole 
olleet mahdollisia säädösten rajoittaessa niitä, mutta peruskoulu toi muutoksen. 
Vapaus toi myös vanhakantaiseen opettajankoulutukseen muutosta. Seminaariajan 
jäykkä järjestelmä avautui uuden koulumuodon pakottaessa myös opettajankoulu-
tuksen uudistumaan802. Opetussuunnitelmatyö toi käytäntöön muutoksen ja opet-
tajalla oli mahdollisuus vaikuttamiseen803.  

                                                        
798 Laine 1997, 105. 
799 Vrt. esim. Säntti 2002, 174. 
800 Säntti 2002, 177. 
801 Komiteanmietintö 1970:A 4, 235. 
802 Ks. esim. Komiteanmietintö 1975:75, 23–24. 
803 Jauhiaisen toteuttaman tutkimuksen mukaan opettajien sitouttaminen koulun opetussuunnitelma-
työhön on yksi tapa kasvattaa opettajien tietoisuutta työstänsä ja tätä kautta auttaa löytämään yksilölli-
siä toteuttamistapoja työhön. Suunnittelutyön avulla on Jauhiaisen mukaan mahdollisuus kasvattaa 
työn eettistä vastuullisuutta. Lisäksi kouluissa entistä enemmän pohditaan, mitä, miten ja miksi opete-
taan. Jauhiainen, 1995, 184. 
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Muutoksen taustalla olivat kaupungistuminen, yleinen koulutustason nousu ja 
opettajankoulutuksen painopisteen muuttuminen oppilaslähtöiseksi. 804  Nykytut-
kimus on todennut useassa kohden mallikansalaisuuden rapistumisen. Kauppilan 
ja Tuomaisen (1996) mukaan nuoremman sukupolven opettajien toiminnassa 
mallikansalaisuus halutaan heittää pois805 . Vanhakantaisen kristillis-siveellisen 
mallikansalaisuuden sijaan opettajanelämän sisällöiksi näyttäisi nykytutkimuksen 
valossa tulevan muun muassa kiireisyys, tunnollisuus, riittämättömyys, tarkkuus 
ja yleinen keskiluokkainen vaatimattomuus nuhteettomuutta ja mallikelpoisuutta 
unohtamatta806. 

2.4.2 Elokuvien esittely 

Siunattu hulluus 1975 

TV-elokuva Siunattu hulluus perustuu Simo Puupposen807 (1915–1967) romaani-
käsikirjoitukseen808 vuodelta 1948. Ohjaajana toimi Rauni Mollberg. Elokuvan 
käsikirjoitus on Rauni Mollbergin ja Panu Rajalan käsialaa. Lajityypiltään eloku-
va on komedia809. Se on rakennettu Aapelin tapaan piikittelemään auktoriteetteja. 
Opettaja Wilhelm Horsmalla (Veijo Pasanen) on piirteitä, jotka ovat tyypillisiä 
kansakoulun alkuajan malliopettajalle. Hän noudattaa yhteiskunnan opettajalle 
asettamia tavoitteita esimerkillisen tarkkaan. Rummukaisen veljessarjassa Hors-
ma kohtaa Suomen kansan syvät sivistymättömät rivit. Nämä pitää tuoda pimey-
destä sivistyksen valoon810.  

Elokuvan taustakertomuksena toimii yläkansakoulunopettaja Wilhelm Hors-
man päiväkirja, jossa kerrotaan Rummukaisten, kyläyhteisön ja muiden sivuhen-
kilöiden tekemisistä. Wilhelm Horsma on perisuomalainen kansankynttilä. Opet-
tajuudessa on nähtävissä ensisijaisesti sotaa edeltävän ajan kansanvalistajahenki. 
Muita roolihahmoja ovat muun muassa Ana Rummukainen (Mikko Nousiainen), 

                                                        
804 Säntti 2002, 178–181. 
805 Kauppila-Tuomainen 1996, 195. 
806 Viskari & Vuorikoski 2003, 60–63. 
807 Kuopion kaupunginkirjasto - Pohjois-Savon maakuntakirjasto. Pohjoissavolaisia kaunokirjailijoita, 
Aapeli-kokoelma. 
808 Aapeli 1948.  
809 The Internet Movie Database. Elektroninen elokuvatietokanta. 
810 Vrt. Välijärvi 2006, 13. 
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Vilippus Rummukainen (Toivo Tuomainen811) ja Elmeri Rummukainen (Martti 
Kuosmanen). Rummukaisen kahta vanhinta veljestä opettanut Horsma muistelee 
veljesten koulutietä ja muuta elämää maalaiskylällä. Tapahtumapaikkana eloku-
vassa on takaperoinen maalaisympäristö. Kerronnassa Rummukaisen kaksi van-
hinta veljestä, Ana ja Vilippus lähtevät viemään nuorinta veljeään Elmeriä hullu-
jenhuoneelle. Pitkän, vaiheikkaan reissun jälkeen he palaavat kotiinsa mukanaan 
Elmeri ja Elmerin löytämä tyttöystävä. Elokuva alkaa opettajan muistelolla ja 
päättyy hänen päiväkirjansa sulkeutumiseen.812  

Täältä tullaan, elämä! 1980 

Peruskoulu on keskeisessä asemassa Tapio Suomisen ohjaamassa Täältä tullaan, 
elämä! -elokuvassa. Esikuvia elokuva on saanut ilmeisimmin muun muassa Jean 
Vigonin Nolla käytöksessä, Nicholas Rayn Nuori kapinallinen ja Truffat’n 400 
kepponen elokuvista813. Kuvaus liittyy keskeisesti kouluun ja siinä käsitelty nuor-
ten häiriökäyttäytyminen ja elokuvan erityisopettajakuvaus on tutkimuksellisesti 
kiinnostava. Käsikirjoituksessa on nähtävissä opettajan kynän jälki. Elokuvan 
käsikirjoittaja Yrjö-Juhani Renwall on taustaltaan tarkkailuluokan opettaja 814 . 
Elokuvan tapahtumaympäristönä on suuri taajamakoulu. Erityisopettaja Pappaa 
esittävä Pertti Reponen toimi oikeasti samassa tehtävässä Naulakallion koulus-
sa.815 Toinen merkittävä miesopettaja on Rolf Labbartin esittämä Reima Kiikku-
lainen. Monet opettajainhuoneen näyttelijöistä ovat aitoja opettajia, joskin Rolf 
Labbart Kiikkulaisena on ammattinäyttelijä816.  

Elokuva esittää 1980-luvun alun peruskoulua ja sen tarkkailuluokkaa. Eloku-
va vaikutti aikanaan suuresti uuden elokuvasukupolven syntyyn. Suomisen elo-
kuva oli merkittävä, koska 1970-luvulla ei tehty juuri lainkaan nuorisokuvauksia. 
1980-luvun alussa nuoret elokuvantekijät kuvasivat elokuvissaan jälleen nuori-
soa.817  

                                                        
811  Siunatun hulluuden Vilippus Rummukainen tunnettiin myöhemmin TV-mainoksissa ”Mustan 
pörssin Topina”. 
812 Siunattu hulluus 1975.  
813 Katso 48/1991, Raija Alanen.  
814 Mikkola Jarkko, näyttelijä-käsikirjoittaja, tieto puhelimitse 16.3.2004. 
815 Uusitalo et al. 1999, 499. 
816 Etelä-Suomen Sanomat 24.2.1980, Kalevi Salomaa. 
817 Suomen elokuva-arkisto ja Valtion elokuvatarkastamo, Elonet, elektroninen elokuvatietokanta. 
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Elokuva käynnisti päivälehdissä keskustelun koulun ongelmista. Se sai leh-
distössä runsaasti palstatilaa. Muun muassa Elokuvalehti Spektri kuvasi elokuvan 
vaikuttavuutta katsojiinsa: ”En ihmettelisi, vaikka tiettyjen nuorten käyttäytymi-
nen koulussa muuttuisi elokuvan jälkeen aggressiivisemmaksi”.818 Tapio Suomi-
sen elokuvaa on pidetty koulukuvauksen lisäksi Suomen ensimmäisenä lähiöelo-
kuvana. 819 

Sokkotanssi 1999 

Matti Ijäksen ohjaama ja käsikirjoittama elokuva kertoo kahden 9-vuotiaan pojan, 
Jontin ja Länkin lapsuudesta 1960-luvun alun suomalaisessa merenrantakaupun-
gissa. Näyttelijä Sulevi Peltola esittää puolikuuroa suuren koulun käytävillä laa-
hustavaa ilotonta kansakoulunopettajaa. Opettaja simputtaa oppilaita ja oppilaat 
kiusaavat häntä. Elokuva kuvaa 1960-lukua. Suomalaisessa kirjallisuudessa opet-
taja on kuvattu usein syrjäytyneeksi ja sivulliseksi820. Tässä suhteessa Ijäksen 
ennallistus opettajasta vahvistaa ajankuvan todentuntua. Kansakoulu elää loppu-
vaiheitaan ja opettaja ei enää ole arvostettu merkkihahmo. 

Elokuvan miesopettajan näyttelijävalintaa ohjaaja Matti Ijäs pohti kahden 
näyttelijän välillä. Ehdolla rooliin olivat Vesa Vierikko ja Sulevi Peltola. Valinta 
kohdistui Peltolaan, koska hän oli karhean autoritäärinen ja Vierikko oli älylli-
sempi. 821  Lehdistössä Sulevi Peltolan miesopettajaesitystä kuvataan jörökki-
opettajuutena, joka on erinomainen sodanjälkeisen vapaan kasvun ja koulukurin 
maamerkki822

 

                                                        
818 Elokuvalehti Spektri 2/1980, Jorma Sairanen, 26–27.  
819 Täältä tullaan, elämä! oli yleisö- ja arvostelumenestys. Elokuvan kuvaus kohdistui ajankohtaiseen 
asiaan. Se toimi vastaavanlaisena tuotannollisena ja esteettisenä piristysruiskeena kuin Niskasen Käpy 
selän alla 1960-luvun puolivälissä. Suomisen elokuvan vanavedessä syntyi nuorten tekijöiden uusia 
nuorisokuvauksia kuten Kaurismäkien ensimmäiset elokuvat, Taavi Kassilan Jousiampuja (1982), 
Janne Kuusen Apinan vuosi (1983), Jaakko Pyhälän Jon (1983) ja Ursula (1986). Suomen elokuva-
arkisto ja Valtion elokuvatarkastamo Elonet, elektroninen elokuvatietokanta. 
820 Niemi 1996, 89. 
821 Forssan lehti 10.3.1999, ”Pikkupoikien kasvukivut Sokkotanssin aiheena”, Jukka Annala.  
822 Savon Sanomat 21.8.1999, ”Sokkotanssia aikuisuuteen Matti Ijäksen aitoon tyyliin”, Erkki Savo-
lainen.  



 188 

Emmauksen tiellä 2001 

Markku Pölösen ohjaukseen ja käsikirjoitukseen perustuvassa elokuvassa kau-
punkilaistunut mies, Rane (Puntti Valtonen), saapuu taksilla vierailulle kotiseu-
dulleen ja synnyinpitäjäänsä. Rane kohtaa kylän raittia kulkiessaan menneisyyden 
muistojaan ja tuttuja ihmisiä. Hän myös purkaa katkerat muistot entiseen mies-
opettajaansa.823 Teknisesti elokuva on poikkeuksellinen sekä kuvausaikataulultaan 
että tuotantotavaltaan. Se on kuvattu aikajärjestyksessä suoraan videofilmille 
muutamassa tunnissa. Elokuva etenee kylätiellä kuvaajan kävellessä takaperin 
näyttelijöiden edellä.824 Lajityypiltään elokuva on musikaalinen komedia. Vanhat 
klassikkokappaleet soivat taustalla ja siivittävät kertomusta. Aapo Vilhunen esit-
tää elokuvassa Ranen kolmenkymmenen vuoden takaista miesopettajaa825. Eloku-
vaa luonnehditaan ensimmäiseksi suomalaiseksi dogma-elokuvaksi826.  

Elokuvassa on yksi miesopettajaa esittävä jakso. Pölönen mainitsee elokuvan 
lehdistötiedotteessa kohtauksen perustuvan omiin kokemuksiinsa827. Alkuun nä-
kyy opettajan kotitalo, pihamaata ja vanha 1960-luvulta peräisin oleva auto828. 
Elokuvassa Rane saapuu opettajan pihamaalle, käy opettajaan käsiksi ja alkaa 
muistella miesopettajan koulunpitoa. 

Young love 2001 

Tutkimuksen tuorein miesopettajakuvaus löytyy elokuvasta Young love vuodelta 
2001. Draamaksi ja nuorisokuvaukseksi luokiteltavassa elokuvassa on rakkausta-
rina murrosikäisen pojan Jukan ja tätä kuusi vuotta vanhemman tytön välillä. 
Elokuvassa 13-vuotias Jukka ihastuu vanhempaan, malliksi pyrkivään tyttöön. 
Jukka lähestyy tyttöä valokuvauksen kautta kuvaamataidonopettaja Martin avus-
                                                        
823 Emmauksen tiellä 2001. 
824 Emmauksen tiellä 2001. 
825 The Internet Movie Database. Elektroninen elokuvatietokanta. 
826 Emmauksen tiellä 2001. 
827 Sokkotanssi, Lehdistötiedote, Data-filmi Oy/ Kari Sara ViestintätoimistoTaitomylly Oy Marja 
Nousiainen. 
828 Opettajatyyppi ja liikenne on huomioitu suomalaisessa autokirjallisuudessa. Jorma Laakso kuvaa 
kirjassaan Niin ajat kuin elät opettajatyyppiä liikenteessä. Laakson mukaan opettajatyyppi kokee 
liikenteen opetusympäristönä, jossa hän pääsee kouluttamaan ”uhrejaan”. Opettaja on valmis tilaisuu-
den tullen luennoimaan rikkeettömyydestään liikenteessä ja opettajan autossa on vakuutusyhtiön 
myöntämä Valioajaja-bonustarra. Kuitenkin hänellä on jo niin sanotussa taskupysäköinnissä vaikeuk-
sia ja hän purkaa vaikeuksiaan muihin tienkäyttäjiin tee-se-itse -neuvojana ja opettajana. Laakso, 1999, 
37; Ks. myös opettaja ja auto. Viskari & Vuorikoski, 2003, 60. 
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tamana. Elokuva on Arto Lehkamon käsikirjoittama ja hän on ohjannut sen Maria 
Korpiolan kanssa. Pekka Lukan näyttelemän miesopettajaroolin lisäksi elokuvas-
sa on lyhyt kuvaus kolmesta muusta opettajasta: historianopettajasta (Pirjo Luo-
ma-aho), miesopettajan korvaavasta uudesta kuvaamataidonopettajasta (Kirsti 
Väänänen) ja liikunnanopettajasta (Ola Tuominen).829  

2.4.3 Ajaton kansanopettaja 

Miesopettaja yleisopetuksessa on ollut julkisen vallan edustaja koko itsenäisyy-
den ajan. Suomen kansakoulujärjestelmän perusteita luotiin 1860-luvulla, jolloin 
kansakoulun isäksi kutsuttu Uno Cygnaeus830 esitti senaatille jättämässään ehdo-
tuksessa opettajaseminaarin pääsyvaatimuksesta seuraavaa:  

Seminaarilaisen tuli osata kristinoppi hyvin, osata puhtaasti lukea, taitaa 
suullinen ja kirjallinen esitys, sekä hallita sujuva käsiala. Edelleen hänen tuli 
hallita neljä laskutapaa kokonaisilla luvuilla ja murtoluvuilla. Edelleen se-
minaarilaisen tuli osata hieman piirtää ja laulaa ja taitaa käytännön työt. 
Hakemukseen tuli lisäksi liittää mainetodistus kristillismieliseltä henkilöltä 
hakijan ajatus- ja toimintatavasta sekä käytöksestä edellisinä vuosina.831  

Cygnaeuksen luoma pohja malliopettajuudelle on kiistaton. Vielä 1950-luvulla 
Pohjoismaiden sivistystyön johtohahmoja kuvannut professori Albert Lilius tote-
aa: ”Paljon Cygnaeuksen henkeä elää yhä edelleen Suomen kansakoulussa ja että 
se huomattavaksi osaksi johtuu niiden välityksestä, jotka olivat hänen henkilölli-
syytensä suoranaisen vaikutuksen alaisina832.”  

Suomen itsenäistyttyä kansalaissodan jälkiselvittelyssä havaittiin, että sodan 
puhkeaminen olisi ollut kenties ehkäistävissä korkeammalla siveellisyydellä ja 
sivistystasolla. Alhaisessa tasossa ajauduttiin yhteiskunnalliseen konfliktiin, jonka 
uusiutuminen oli estettävissä sivistystason nostamisella. Pyrkimykset korkeam-
paan sivistystasoon nojasivat perinteiseen luterilaiseen kasvatustraditioon. Cyg-
naeus muotoili luterilaisia ajatuksia vuonna 1910 todeten, että opettajan on ”juur-
rutettava lapsien sydämeen todellista jumalanpelkoa, kiitollisuutta ja luottamusta 
Jumalaan sekä kehotettava heitä kaikissa elämän oloissa osoittamaan tätä juma-

                                                        
829 Young loven lehdistömateriaali. Mainsstream-kotisivusto. 
830 Jyväskylän yliopiston museo. Cygnaeus-sivusto. 
831 Halila, 1949 326–327. 
832 Lilius 1950, 137. 
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lanpelkoa totuudenrakkaudessa, kuuliaisuudessa vanhempia ja opettajia koh-
taan.”833  

Syvä sivistysusko on juurtunut elokuvan miesopettaja Wilhelm Horsmaan. 
Horsma on vakuuttunut maakansan sivistystarpeesta ja uhraa kaikkensa tämän 
toteutumiselle. Elokuva korostaa Horsman ja Rummukaisten veljessarjan maail-
mojen erilaisuutta. Veljessarja kasvoi oloissa, joista seminaarikoulutus ja kansan-
opettajuus olivat etäännyttäneet Horsman. Hän kuitenkin valistaa sosiaaliselta 
luokaltaan alempaa kansanosaa. Välillä läksykuulustelu ajautuu konfliktiasteelle:  

Wilhelm Horsma (WH): Ananias Rummukainen! Selitä, mitä piti tapahtuman 
Kainin ja Aabelin välillä tämän päivän lukukappalessa? 

(Ananias tuijottaa puhumatta mitään) 

Palstatilallisen poika Ananias Rummukainen! Onko hän tietoinen äsken mai-
nittujen Kainin ja Aabelin suhteesta?....Annamme Kalle Hakkaraisen auttaa. 

Kalle Hakkarainen: Se Kainin tappoi sen Aabelin. 

WH: Rummukainen! Toista äsken kuulemasi viisaus! Opettaja tarttuu Rum-
mukaista korvasta. Oppilas nousee, lyö opettajaa nyrkillä vatsaan ja karkaa 
ulos luokasta.834

 

Edellä kuvatussa vastakkaiset maailmat kohtaavat. Koulun oppilaisiin kohdistama 
odotus ja oppilaiden kulttuurilähtökohdista kumpuavat edellytykset eivät aina käy 
yksiin835. Ananias Rummukainen kasvaa kodissa, jossa isä tekee väkevää viinaa ja 
tappaa kaverinsa 836 . Raamatunhistorialliset kertomukset eivät välttämättä ole 
kotikasvatuksessa keskeisellä sijalla. Vaikenemisen taustalla on vaikeus yhdistää 
kodin kulttuuriympäristöä miesopettajan hallitsemaan koulun kulttuuri- ja kasva-
tusmaailmaan. 

Elokuva liittää opettajuuteen uskonnon lisäksi myös kotiseutua ja ammatin 
arvostusta. Elokuvassa käy ilmi kansanopettajan tehtäviin perinteisesti kuulunut 
järjestötoiminta. Opettaja matkaa nuorisoseuralle kokoukseen, ja Rummukaiset 
poimivat hänet kylätieltä traktorin lavalle:  

                                                        
833 Koski 1999, 24–27. 
834 Siunattu hulluus 1975. 
835 Kivinen & Kivirauma 1985, 87–98. 
836 Wilhelm Horsma pohti pastorille veljessarjan isän hautajaisissa, että isä Rummukaisen tekemä 
viina oli niin väkevää, että ”se toi vedet silmiin, jos on heikot silmät kuin yleensä meillä lukeneilla.” 
Siunattu hulluus 1975. 
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Rummukaiset pysäyttävät traktorin opettajan vierelle. 

Vilippus Rummukainen (VR): Hyvää päivää opettaja! Minne matka? 

Wilhelm Horsma (WH): Nuorisoseuran kokoukseen kuten kai tekin vireinä 
kyläläisinä? Elleivät silmäni petä…(lause jää kesken Vilippuksen jatkaessa) 

VR: Saammeko tarjota yläkansakoulunopettajalle kyydin. Sinnehän mekin 
tässä! 

Ana Rummukainen: Me kyllä meinattiin…(Vilippus keskeyttää) 

VR: Niin että sinnehän me kyllä meinattiin olla menossa! 

WH: Siinähän on vanhoja tuttuja. En minä Rummukaisia unohda. (Opettajan 
ilme kertoo, että ei todellakaan unohda.) 

(Elmeri laskeutuu traktorin kärryn lavalta ja tulee tervehtimään opettajaa) 

WH: Horsma, Wilhelm, yläkansakoulun opettaja 

Elmeri: Elmeri 

VR: Hän on nuorin veljemme 

WH: Ymmärrän! Sillä lailla poikaseni! Vilippus! Sinähän olit erittäin nopea-
älyinen. Suoritit kansakoulun oppimäärän loppuun ja sait päästötutkinnossa 
palkinnoksi sidotun vuosikerran Lähetyssanomia. Huvittavana sivuseikkana 
tulkoon tässä mainituksi: Kun minä kerran näytin luokalle taulua joka esitti 
tasavallan presidenttiä, sinä Vilippus aivan oikein huomautit, että presidentil-
lä on samanlaiset viikset kuin opettajallakin. Toivon, että vietät onnellista 
elämää perustamasi perheen keskellä. Opettaja siirtyy veljesten traktorin kyy-
tiin.837  

Rummukaisen veljesten elämää kuvaava TV-elokuva näyttää miesopettajan yhte-
näiskoulussa, jossa oppilaat ovat tasa-arvoistettuina sosiaaliseen luokkaan katso-
matta. Maalaiskoulu opettajansa johdolla kokoaa kylän värikkään, kasvavan su-
kupolven kattonsa alle. Elokuvan kuvaus Rummukaisen veljeksistä näyttää kui-
tenkin sen arkitodellisuuden, johon miesopettajan filantrooppinen kasvatusote ei 
ole ylettynyt. Ainoastaan Vilippus veljessarjan keskimmäisenä ylettyi saavutuk-
seen, josta sai palkinnoksi sidotun hengellisen lehden vuosikerran.  

                                                        
837 Siunattu hulluus 1975. 
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Kuvailmaisussa Vilippus antaa eleillään opettajan ymmärtää, että Elmeri on 
jäänyt älyllisesti hieman vähemmälle kuin muu veljessarja. Opettaja toteaakin 
tähän: ”Ymmärrän!” Horsma kohtaa opettajuuden rajallisuuden, koska osa kan-
sasta jää kuitenkin valistuksen ulottumattomiin toivottoman geneettisen perimän 
tai liian syvän henkisen vajeen vuoksi. Elmerin kohdalla opettaja erehtyy. Elmeri 
osoittautuu kerronnan edetessä teräväpäisemmäksi kuin kansakoulun käyneet 
veljensä. Koulussa heikommalle menestymiselle jäävän oppilaan arvostus on 
vasta viime vuosikymmenillä saanut uuden käänteen yksilöllistävän kasvatusta-
van myötä. Hyvä esimerkki menneistä ajattelutavoista on Viron koulu-uudistusta 
Suomeen tuoneen Johannes Käisin Uuden koulun työtapoja -kirjan esitys ja kuva-
teksti Helsingin apukoulusta vuodelta 1937. Kuvateksti toteaa osoittavasti: ”Apu-
koululaisia ei saa rasittaa liiallisin kysymyksin, mutta askartelu miellyttää hei-
tä.”838  

Yleinen positiivinen kasvatusilmapiiri oli heikoimpien osalta yksittäisten 
toimijoiden varassa839. Vaikka heikommalle oppilasainekselle oli suunnattu kou-
lutusta jo 1800-luvulla, ei yhteiskunnan panostus heihin ollut kovin merkittävää. 
Reppanat ja heikompiosaiset olivat koulutuksellisesti vähemmällä kuin ikätove-
rinsa. 840  Opettajakunnan negatiivinen suhtautuminen heihin ei ollut sukupuo-
lisidonnainen, vaan se oli yhteiskunnan kokonaisvaltainen näkemys heikoimpien 
kouluttamisesta.  

Nuorisoseuramatkalaiset pysähtyvät traktorillaan Puustisen talon kohdalle. 
Isäntä on työntämässä lehmää talon sisälle: 

Wilhelm Horsma: Pojat! Pientilallinen Puustinen näkyy olevan vaikeuksissa. 
Saman kotiseudun kasvattina velvollisuutemme on mennä auttamaan hän-
tä!841  

Seminaariaikaiseen opettajankoulutukseen liittyi opettajan valmentaminen myös 
kyläyhteisön tarpeisiin. Opettajat värvättiin usein maaseututaustoista, jotta he 
ymmärtäisivät paremmin kansaa ja rahvasta. 842 Tällä kertaa Puustisen isäntä on 
vaikeuksissa lehmänsä kanssa. 

                                                        
838 Käis 1937, 61. 
839 Vrt. esim. Harjula 1996, 203. 
840 Kivirauma & Vuorio-Lehti 2001. 
841 Siunattu hulluus 1975. 
842 Säntti 2002, 173; Rinne 1986a, 151–154. 
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Tässä humoristisessa lehmäkohtauksessa opettaja ei kyseenalaista miehen 
toimia saada lehmä makuukammariin, vaan toimii velvollisuudentuntuisesti apua 
tarjoten. Rummukaisen veljeksistä nuorin Elmeri sen sijaan epäilee toimintaa. 
Elmeri ei osallistu lehmän siirtoon. Opettajalla on aavistus toiminnan järkevyy-
destä, mutta missään vaiheessa hän ei suhtaudu epäävästi Puustisen isännän pyyn-
töön. Kansankynttilä auttaa Puustisen lehmän aina kammariin saakka.  

Lehmäkohtaus paljastaa yli-innokkaiden, usein alhaisista taustoista lähtenei-
den maaseutuopettajamiesten kuvaa. Elokuva paljastaa, että kansanopettajien 
omasta ylemmyyden tunnosta huolimatta ulkopuolinen taho ei varauksetta tun-
nustanut heidän kaikentietävyyttään. Muistikuvat miesopettajien touhuista siirty-
vät teksteihin ja edelleen valkokankaalle huumorisävytteisesti, mutta kuitenkin 
jonkinasteista todellisuuskuvaa paljastavanakin. Ana ja Vilippus pohtivatkin sau-
nan kuistilla oikein viisaan miehen olemusta. Ana on kysynyt Vilippukselta, onko 
tämä koskaan nähnyt oikein viisasta miestä: 

Vilippus Rummukainen (VR): Että onpas siinä kysymys! Jos minä sanoisin, 
että toinen meistä on viisas mies, niin se olisi röyhkeä valhe. Sinusta Ana ei 
kukaan voi sellaista väittää ja minäkin olen vain sentään Rummukainen ja 
Rummukaisena kuolen. Mutta opettaja Horsma! Häntä minä sanoisin likipi-
täen viisaaksi mieheksi. 

Ana Rummukainen: Sekö Vilhelm Horsma? 

VR: Hänpä juuri. Kyllä opettaja Horsman täytyy olla viisas mies. Mutta oi-
kein viisas mies ei hänkään taida olla. Sillä minun järkeeni ei asetu, kuka ai-
van lopen viisas mies viitsii koko ikäänsä opettaa toisia. Niin minä olen pää-
tellyt tämän asian.843  

Kansanopettajan asema Suomen koululaitoksessa on ollut oppikoulunopettajaa 
heikompi. Kansanopettajien koulutustaso oli matala, ala naisvaltainen, palkka 
heikko ja oppilaiden koulunkäynti ilmeisen ”pakonomaista” ainakin oppivelvolli-
suuden tultua voimaan.844 Pakonomaisesta koulunkäynnistä näyttänee Rummu-
kaisen veljessarjakin kärsineen.  

Kansanopettajan kaikkitietävä viisaus korostui kuitenkin suomalaisessa maa-
seutuyhteiskunnassa. Seminaari kasvatti kansanmiehistä monitaitoisia osaajia, 

                                                        
843 Siunattu hulluus 1975. 
844 Jauhiainen 1995, 19. 
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joiden sivistystaso oli sopivasti ylempänä kuin oppimattoman maaseudun väestön. 
Kansankynttilät asuivat usein kylän ytimessä koululla ja saivat kansan silmissä 
erityisen hohteen kaikentietäjinä ja -osaajina.845 Rummukaisen veljeksien keskus-
telu kuvastaa lievää epäilystä kansanopettajan kaikentietävyydestä. Opettajalla on 
paljon tietoa, mutta veljeksillä on aavistus, että kenties Horsman ohella ja yläpuo-
lella on suurempi viisaus. Tämä vain ei veljesten ymmärryksessä ole sanoihin 
puettavissa. 

Rummukaisen veljekset kohtaavat poliisin ajaessaan traktorilla moottoritiellä. 
Ana toteaa poliisille: ”On siinä miehellä virka!”846 Suomen kansan syvät rivit ovat 
aina purnanneet elokuvissa virkamiehiä vastaan847. Virkamiesvastaisuus on suo-
malaisessa elokuvassa todettu aiemminkin848. Argumentaation keinoja on käytetty 
elokuvassa tyypillisesti silloin, kun on haluttu saada yleisö vakuutettua tiettyjen 
väittämien paikkansapitävyydestä. Ironian tarkoitus on osin samantapainen. 849 
Aapelin ja Mollbergin virkamiesnäkemyksillä voi olla syvätkin taustat. Martti T. 
Kuikka näkee opettajan virkamiesmäisyyden nousevan 1500-luvun opettajajärjes-
tyksistä ja koululainsäädöksistä. Suomessa opetuksen ohjeistaminen ja opettajien 
järjestäytyminen on edelleen vahvistanut virkamiesmäisyyttä.850 Richard Dyer on 
todennut, että kuvat täytyy tehdä851. Opettajilla itsellään on ollut osansa opettaja-
kuvan muodostamisessa. Uskoakseni merkittävimpänä joukkona opettajakuvien 
muodostamisessa 1920–1930-luvun Suomessa ovat olleet kansanopettajat. He 
nousivat vähäisellä koulutuksella arvostettuun asemaan ja loivat pitkälle mieleen 
jääneen kuvan kansankynttilöistä852. Ymmärtääkseni kansanopettajuuteen saattoi 
usein liittyä myös virkaintoisuutta ja tehtävän ylikorostusta. Suhteellisen alhaisen 
koulutustaustan omaava kansanopettaja oli nopeasti hankkinut itselleen ammatin, 
jolla pääsi erityisesti maaseutuyhteisössä kiinni kylän ”kermaseuraan”.  

Opettajakunnan lukeutumisessa vastenmieliseen virkakuntaan voi olla monta 
selitystä. Suuri opettajistoon suunnattu hyökkäys tapahtui sodan jälkeen, jolloin 
työväestö esitti opettajiston puhdistuspyrkimyksiä. Taustavaikuttimena oli muun 

                                                        
845 Säntti 2002, 172–174. 
846 Siunattu hulluus 1975. 
847 Uusitalo 1996. 
848 Stenvall 1996, 160; Uusitalo 1996, 136. 
849 Bacon 2000, 28–29. 
850 Kuikka 1993, 106–108. 
851 Dyer 1987, 4. 
852 Rinne 1986a, 137. 
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muassa sotaa edeltävän ajan opettajiston toiminta.853 Tämä kävi ilmi edellä Pojat-
elokuvan yhteydessä. Monen elokuvan mukaan opettajat kuuluvat joukkoon, joka 
polkee vähempiosaisia. Tätä kautta kristillis-siveellinen malliopettajuus ja maa-
seudun kansanopettajuus saa jälkikäteen kyseenalaista arvoa.  

Virkamiesolemus vahvistui aiemman tutkimuksen mukaan kuitenkin vasta 
peruskouluaikana. Tähän vaikutti erityisesti ammattijärjestötoiminnan kasvu. 
Uusi koulu ja kaupungistuminen romuttivat kansanopettajuuden ja esimerkkinä 
olemisen854. Samalla ne vahvistivat virkamiesopettajan kuvaa. Hänestä tuli palve-
lusektorilla työskentelevä keskiluokkainen virkamies, joka miettii kutsumus-
taan.855  

Näen elokuvan opettajakuvauksen edustavan jonkinlaista traumaa, joka pur-
kautuu huumorin ja vihjailun keinoin. Pahoinvointi maaseutuopettajistoa kohtaan 
on kuvasta ja tekstistä selkeästi luettavissa. Elokuvan valmistumisaikana 1975 
kansakoulu oli hyvin tuoreessa muistissa ja peruskoulu otti vasta ensi askeliaan. 
Maaseutu oli täynnä niin kutsuttuja pikkukouluja, joissa Wilhelm Horsmat toteut-
tivat aatteellista kansakouluajalta kumpuavaa kutsumustaan856.  

Runousopissaan Aristoteles pohtii toiminnan jäljittelyn totuudenmukaisuutta 
suhteessa totuuteen. Hän kuvaa, kuinka näyttämöllä henkilöt toimivat, elehtivät ja 
puhuvat tavalla, joka vastaa ihmisten käytöstä todellisuudessa. Jäljittely on riip-
puvainen kolmesta seikasta: millaisia kohteita, millaisin välinein ja millä tavalla 
jäljitetään. Sen sijaan kertomuksessa toiminta esitetään sanoilla.857 Edellinen ku-
vaa kertomuksen ja näytellyn kertomuksen eroja suhteessa todellisuuden jäljen-
tämiseen. Kirjoitetussa kerronnassa on suuri merkitys kirjoittajalla. Tärkeää on, 
kuinka kuvaavasti hän asiaansa esittelee.  

Yläkansakoulunopettaja Horsma on edellä esiintynyt elokuvan tekstissä, mut-
ta on kiintoisaa todeta teksti myös alkuperäiskäsikirjoituksessa. Kertova teksti 
muodostuu romaanitekstissä kielestä, kun taas elokuvassa se käsittää kuvia, pu-
hetta, kirjoitettuja viestejä, musiikkia ja äänitehosteita. Sihvonen toteaa lisäksi 

                                                        
853 Rantala 1997, 249. 
854 Kuikka 1993, 108. 
855 Säntti 2002, 174. 
856  Opetin vuosina 1990–1998 maaseudun pienellä koululla. Työvuodet avasivat menneen ajan 
koulukasvatusta, maauskoa ja maaseudun koulutraditiota. Koulun kalusto oli paljolti kansakoulun 
jäämistöä. Esimerkiksi vanhin opetustyössä käyttämäni kartta oli vuodelta 1909. Brittiläinen kan-
sainyhteisö oli karttaprojektioitten valloittaja. Oppilaille oli vaikeaa välittää kattavasti peruskoulun 
tavoitteita, koska muun muassa opetusvälineet olivat menneeltä ajalta.  
857 Aristoteles 1998. 
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elokuvan ja kirjan eroavuudesta: ”Kirjan ilmaisumuotoa voisi kutsua epäsuoraksi: 
siinä tapahtumia usein valotetaan takaumina, päiväkirjanomaisesti tai henkilön 
näkökulman läpi. Elokuvan ilmaisumuoto on sitä vastoin suora: kamera kuvaa 
sitä mikä tapahtuu tässä ja nyt edeten kronologisesti.”858 Elokuvakertomuksen 
rakenne on siten monimutkainen. 859  Elokuvassa Horsman toiminta näytetään 
suorana, kirjallisessa muodossa opettaja sen sijaan muistelee itse. Edellä tekstinä 
esitetty Raamatun läksynkuulustelu on seuraavassa sekä elokuvassa katsottuna 
että käsikirjoituksessa luettuna. Rinnastuksesta käy ilmi epäsuoran- ja suoran 
esitystavan eroja:  

Kohtaus visuaalisesti luettuna: 

Opettaja tivaa raamatunhistoriallisia kysymyksiä oppilailta perinteisessä maa-
laiskoulun luokkahuoneessa. Ana Rummukainen kimpaantuu ja lyö opettajaa. 
Ana ryntää pois luokasta.860 

Kohtaus kirjallisesti luettuna: 

Muistan elämäni loppuun asti, miten Ana Rummukainen saapui kerran raa-
matunhistorian tunnille täydellisesti tietämättömänä siitä, mitä oli tapahtunut 
Kainin ja Abelin välillä. Kun häntä tämän johdosta nuhtelin ja vähäisenä ar-
vovaltani korostuksena nipistin häntä korvasta, niin eikö tämä Ana Rummu-
kainen pukannutkin minua nyrkillä.861

 

Elokuvan miesopettajakuvausta arvioitiin muun muassa Aamulehdessä. Lehti 
toteaa opettajaa näyttelevästä Veijo Pasasesta: ”Hänen kielensä, vaatepartensa ja 
ajatuksensa sopivat paremmin tuonne parin vuosikymmenen taakse kuin nykypäi-
vään.” Kuitenkin Erkki Lehtola toteaa, että elokuvan kokonaistoteutus täyttää 
Aapelin maailman näkemyksen ihmisistä, jotka asettuvat kuin suurennuslasin alle, 
jossa heidän itsepetoksensa ja elämänvalheensa erottuvat yhtä hyvin kuin heidän 
salaan jääneet hyvät puolensa.862

 

Lauri Häkli otti yhteyttä tutkimuksen veteraaniopettajien kautta. Hän oli toi-
minut opettajana vuosina 1955–1986. Puhelinhaastattelussa Häkli kertoi, että 
maaseutukylässä opettaja asettui yhteiskunnallisessa asemassa seuraavaksi kun-

                                                        
858 Sihvonen 1987, 137. 
859 Aumont et al. 1996, 93. 
860 Siunattu hulluus 1975. 
861 Aapeli 1948, 11.  
862 Aamulehti 18.12.1975, Erkki Lehtola. 
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nanlääkärin ja papin jälkeen. Opettajan palkkakin oli ammatin alkuvuosina huo-
mattavan hyvä suhteessa muihin palkkoihin. Maalaiskylällä sitä jopa kadehdittiin 
vielä 1950-luvulla863. Rauni Mollbergin elokuvassa pappi liitetään opettajan ohel-
la elokuvan kerrontaan. Molemmat astelevat hautajaisten saattoväen etunenässä 
vakavina. Siunatun hulluuden muussakin kerronnassa koulu ja uskonto ovat miel-
lettävissä yhteen.  
Yläkansakoulunopettaja Wilhelm Horsma epäili vahakantisessa päiväkirjassaan, 
että hänen vähäpätöisistä muistiinpanoistaan tuskin olisi kiinnostunut kukaan 
tieteellisesti oppinut864. Nyt kuitenkin Horsman miesopettajuus on tulkinnan koh-
teena ja tieteellisesti analysoitavana. Horsma runoilee elokuvassa sanoin: ”Sillä 
jyvänenkin tietoa omasta rakkaasta kotiseudustamme on enemmän kuin kokonai-
nen kultamurikka turhuuden markkinoilta hankittua tyhjänpäiväistä viisautta865.”  

Teksti osoittaa päämääriä, joita maaseudun opettajalle on kuulunut koko itse-
näisyyden ajan. Vaikka opettaja ei enää asemansa puolesta ole Horsman kaltainen 
ainoa tiedon jakaja, on hän kuitenkin monelle maaseudun lapselle merkkihenkilö, 
joka vaikuttaa kenties enemmän kuin suuren kaupunkikoulun virkakumppani866.  

2.4.4 Ohjaajien opettajamuistoja 

Ohjaaja Matti Ijäs kertoo kirjoittaneensa Sokkotanssi-elokuvan käsikirjoituksen 
1990-luvun puolivälissä omiin kokemuksiinsa perustuen867. Elokuvan maisema 
on 1950-luvulta ohjaajan lapsuudesta. Siinä on hetkiä, joita hän on kohdannut 
omien lastensa kanssa; muistoja, mielikuvia ”ja tottakin ikään kuin siteeksi”.868 
Ohjaaja Ijäs kertoo koulumuistoistaan:  

En muista tarkkaan, milloin lopetin rukoilemisen, mutta lapsuuteni Jumala 
oli ankara herra, vaikka en elänytkään kovin uskonnollisessa kodissa. Autori-
täärisyys ja vanhantestamentillinen kaiken syyllistävä valo lankesi enemmän 
koulusta. Muistan uuvuttavat aamuhartaudet, kun kavereita pyörtyili hapen 

                                                        
863 Lauri Häklin puhelinhaastattelu 3.3.2004. 
864 Aapeli 1948, 8. 
865 Siunattu hulluus 1975. 
866 Vaikka kansakoulu ei monessa suhteessa kyennyt täyttämään kaikkia sivistyksellisiä päämääriä, 
on sen vaikutus kansan sivistystason nousuun ollut valtava. Lisäksi sillä oli kansanosia yhdistävä 
merkitys eri kriisivaiheiden rikkomassa kansallisessa yhteishengessä. Syväoja 2004, 257, 264. 
867 Vrt. Catteeuw et al. 2005, 228. 
868 Sokkotanssi, Lehdistötiedote, Data-filmi Oy/ Kari Sara ViestintätoimistoTaitomylly Oy Marja 
Nousiainen. 
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puutteessa. Voimisteluopettajan tiukat poskilihakset, karttakepin paukkeen ja 
jälki-istuntojen matelevat tunnit. Jotain kohtuutonta, hävityn sodan jälki-
maininkeja oli ilmassa. Rangaistukset muistuttivat usein simputusta, joku oli 
aina otettava silmätikuksi. Ja koulun pihalla aukesi toinen viidakko, jossa vä-
hänkin poikkeava tai pinko sai maistaa samaa lääkettä.869

 

Ijäs tunnetaan toimimisesta ohjaajana syrjäytetyn ihmisen asialla870. Sokkotanssi-
elokuva hylkää äidit ja keskittyy autoritäärisiin, tunnevammaisiin ja kivikasvoi-
siin miehiin871, jotka eivät saa suustaan kokonaista lausetta872. 

Koulun maantietotunti epäonnistuu. Koulu on saanut vieraan ja miesopettaja 
esittelee ”paikkakunnan ja mahdollisesti koko läänin ainoaa mustaa miestä”873. 
Oppilaat heittelevät lavalle taateleita. Tästä seuraa Länki-pojalle jälki-istuntoa 
seuraavin sanakääntein: 

(Opettaja nostaa leuan karttakepillä) 

Opettaja: Nostetaankos se leuka länteen! Selkä pohjoiseen! Opettaja kävelee 
luokan etuosaan ja piirtää rastin taululle. 

Pysyiskö se katse seuraavan tunnin tuossa! Opettaja lyö karttakepillä työpöy-
täänsä ja huutaa:  

Selkä suorana!874
 

Yleisesti elokuvissa rakennetaan koulumaailmaa symbolisten esineiden ja toimin-
tojen kautta. Suomalaisessa kouluelokuvissa tällaisia ovat esimerkiksi raamattuai-
heiset kuvataulut, keskusradio, pelikenttä ja harmonilla toistettu musiikki875. Nä-

                                                        
869 Sokkotanssi, Lehdistötiedote, Data-filmi Oy/ Kari Sara ViestintätoimistoTaitomylly Oy Marja 
Nousiainen.  
870 Iltalehti 1.7.2002, Jyrki Laelma. 
871 Sokkotanssi elokuvan mieskurjuutta arvostellaankin, muun muassa Libero kuvaa Vesa Matti 
Loirin mukanaoloa elokuvassa siihen, kuinka hän ”ulisee junan perässä” Pojat-elokuvassa. Libero 
2/1999.  
872 Kaleva 10.10.2001, Pentti Kejonen.  
873 Sokkotanssi kuvaa koulujen rasismia. Elokuvassa on taatelikohtaus, jossa musta mies esiintyy 
koulun näyttämöllä. Taateleiden katsottiin olevan afrikkalaisten ruokaa elokuvan esittämänä aikana. 
Kohtaukseen liittyy todellinen tilanne, jossa musta näyttelijä koki todellisesti tilanteen rasistiseksi ja 
kieltäytyi kuvauksista nähdessään taatelit, joilla häntä heitettiin. Ohjaaja sai kuitenkin suostuteltua 
näyttelijän jatkamaan, koska kuvasi tilannetta haluta ennallistaa 1950-luvun rasismia. Like Uutiset 
2/1999, ”Matti Ijäs”, Markus Ånäs, 6.  
874 Sokkotanssi 1999. 
875 Vrt. Belgialaisia kouluennallistuksia elokuvassa. Catteeuw et al. 2005, 225. 



 199 

mä liittyvät ennallistajan muistikuviin koulusta. Sulevi Peltolan esittämän mies-
opettajan otteet ovat samalla tapaa muistikuvia koulusta. Tunnustan itsekin käyt-
täneeni rastia taululla ja komentaneeni oppilaan seisomaan tai istumaan ryhdik-
käänä. Mistä kyseiset miesopettajan otteet juontavat juurensa? Mahdollisesti niis-
sä on muistikuvia armeijasta. Omalla kohdallani se ei tule kysymykseen, koska 
armeija-aika jäi osaltani väliin. Uskoakseni osatekijä opettajan käytänteissä on 
opittu oman kouluajan opettajien suoritteista ja perinteenä työtovereiden kovista 
otteista. Median näkymättömät vaikutukset tulkitsijaan lienevät myös yksi määrit-
tävä tekijä. Harva nykyopettaja hyväksyy julkisesti käytänteitä, joita Peltolan 
kaltaisella opettajalla on.  

Elokuva kertoo muistikuvia terveystarkastuksesta ja liikuntatunnista. Mies-
opettaja seisottaa oppilaita rivistöissä: 

Opettaja viheltää pilliin. 

Poikaluokka: Syöden vähän, juoden vettä, hauskan seuran viihdykettä. Uni 
öisin, reipas työ, joka päivä lepoon aika, siinä terveyden on taika! 

Pojat pelleilevät ja Länki joutuu jälleen jälki-istuntoon 

Opettaja: Lehikoinen voi mennä ulos! 

Jälki-istunto 

Länki: Mun pitäis päästä vessaan. 

Opettaja: Eihän se ole mies eikä mikään joka ei pikku hätää pidättele! 

Kuvassa korostetaan taululle piirrettyä rastia. Oppilas laskee alleen ja lähtee 
housut märkänä kotiin.876

 

Koulun voimistelutuntia esittävä kohtaus on arvioitu loistavaksi aikaa syleileväksi 
esitykseksi877. Ijäs kertookin tavallista huolellisemmalle henkilöennallistukselleen 
löytyvän esikuvan omasta lapsuudestaan878. Elokuvan voimistelusali, oppilaiden 
ja opettajan pukeutuminen tuovat valtaosalle poikien liikuntatunteihin osallistu-
neista mieleen omat liikuntatunnit. Voimistelutuntia voisi luonnehtia sulkeishar-

                                                        
876 Sokkotanssi 1999. 
877 Keskisuomalainen 12.3.1999, ”Poikien maailman fantasiat”, Jarmo Valkola.  
878 Anna 15/1999, Riitta Kylänpää, 33.  
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joitukseksi879. Ijäksen Sokkotanssin liikuntatunti tai terveystarkastus edustaa tun-
titoteutuksina suoria rivejä ja jonossa hiljaa seisomista880.  

Sotien jälkeisenä aikana koululiikuntaa väritti sotilaallinen ja valmennuksel-
linen ote. Pohjana tälle oli kuitenkin sotaa edeltäneen ajan voimistelun perustar-
koitus kokonaisvaltaisesta ruumiin ja hengen kehittämisestä. Kansakoulun voi-
mistelu -kirja vuodelta 1938 kuvaa: ”Korkeimpiin inhimillisiin päämääriin ei 
päästä yksipuolisella hengen viljelyksellä, vaan sen ohessa on tasapuolisesti ja 
sopusuhtaisesti kehitettävä myös ruumiin voimia ja kykyjä.”881 Koulussa ennen 
sotaa palvelleet jatkoivat opetustyössä usein samoja periaatteita sodan jälkeenkin, 
mutta myös monet entiset upseerit olivat liikunnanopettajina ja osallisina seura-
työhön.882 Liikuntatuntien epämieluisat muistot eivät ole ainoastaan sukupuolelli-
sesti miesopettajiin sidottuja. Naisopettajien tunneista on myös vastaavia muisto-
ja883. Nöyryytykset olivat tavanomaisia 1960-luvun tilanteen auktoriteettikäsityk-
sen mukaan ja tulivat ilmi mitä moninaisimmissa yhteyksissä. Koulu ei ollut ai-
noa nöyryytysten näyttämö 884 . Jauhiaisen tutkimuksessa (1995) opettajan jul-
kisuuskuvan vääristymiin liittyi käsitys vanhasta koulusta885. Vanhan koulun käy-
tänteet nousevat elokuvassa monimuotoisesti esille. Sokkotanssi on onnistunut 
purkamaan koulutraumaa kertomuksellisesti, mutta myös kuvallisesti. Peltolan 
opettajapersoonan negatiivisuus sidotaan vahvasti mieheen886.  

Liikuntatuntikuvaus jatkuu. Länki makaa pukusuojan penkillä selällään. 
Opettaja tuo vesiämpärin, jonka pohjalla on hammasharja. Hän toteaa: ”Kun ei 
kerran hypyt maittanu niin Lehikoinen kuuraa salin!”887 Kuva siirtyy saliin, jossa 

                                                        
879  Liikuntatunteja muistellaan 2000 kootussa opettajamuistoissa muun muassa nöyryytyksistä, 
vallankäyttötilanteista, pakottamisista, häpäisemisesta ja häpeän tunteesta. Vuorikoski 2003b, 138–
139. Ks. myös Kosonen 1998, 113–114; Kivirauma 1995, 74; Hoikkala 1994, 101. 
880 Rivistöille löytyy myös muuta selittävyyttä: Anne Hosio-Paloposki liittää suorat pulpettirivit, 
oppilasjonot, yhtä aikaa suoritettavat tehtävät, oppimisen kontrolloinnin ja opettajajohtoisuuden for-
distiseen tehokkuuskäsitykseen Kasvatushistoriallisen symposiumin esitelmässään vuonna 2001. 
Hosio-Paloposki 2001, esitelmämateriaali. Teknologian toimintaperiaatteista koulun maailmassa, 
Hosio-Paloposki 2006, 39–46; Foucault puhuu, että koulujärjestelmä on rakennettu aikaa säästäväksi 
koneeksi Foucault 2000, 211, 227. 
881 Vainio 1938, 3. 
882 Wuolio & Jääskeläinen 1993, 104. 
883 Puurula 1992, 106. 
884 Hoikkala 1994, 99–102. 
885 Jauhiainen 1995, 174 
886  Ulkomaisessa elokuvassa naisopettajien pitämiä liikuntatunteja on katsottavissa esimerkiksi 
humoristisessa Porky’s elokuvassa vuodelta 1982. Porky’s 1982. 
887 Sokkotanssi 1999. 
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oppilas pesee hammasharjalla liikuntasalin lattiaa. Oppilaat kostavat opettajalle 
sulkemalla vesihanan. Opettaja jää suihkuun pesuaineet hiuksissaan. Lisäksi sam-
poon tilalle oppilaat ovat vaihtaneet ihokarvan poistoainetta. Opettaja menettää 
hiuksensa. Kuuraamiset korostavat armeijasidosta. Simputukset liitetään usein 
järjettömään siivoamiseen kyseenalaisilla siivousvälineillä. 

Tapahtumat siirtyvät kuvaamaan opettajan kostoa. Pojat ovat pitäneet majaa 
autiotalossa ja opettaja saapuu sinne: 

Opettaja: Oikein viihtyisät vapaa-ajan tilat teillä ja harrastukset. Todella 
henkevää! Kyllä minä äpäräpoikien vihat tunnen. Et sinä ole ainoa. Viittaa 
Länkeen. Turha teille on saarnata mikä on oikein mikä väärin. Lutikka mikä 
lutikka! 

Länki: Hakkaa tumppuus! 

Opettaja: Pahassa me ollaan kaikki hyviä, usko pois, tai sinut pannaan us-
komaan.888

 

Opettaja kertoo ilmoittaneensa talon omistajalle poikien majanpidosta ja talo 
suljetaan ikkuna- ja ovilaudoituksin. Miesopettajan toiminta oppilaiden vapaa-
ajan suhteen on moniselityksinen. Oppilaat ovat kiusanneet opettajaa, ja hän antaa 
takaisin ilmoittaessaan rakennusliikkeelle poikien majailusta purkutalossa. Ra-
kennusliike naulaa nuorten käyttämät kulkutiet kiinni opettajan kehotuksesta. 
Koulussa opettajalla ei ole juuri nykyisin mahdollisuuksia puolustautua oppilai-
den kiusantekoa vastaan. Vanhan kauppasanonnan tapaan asiakas eli oppilas on 
aina oikeassa, ainakin nykykoulussa. Tällä on suuri vaikutus ammatissa viihty-
vyyteen. Viihtyvyyttä huonontavat olennaisesti opettajan heikot mahdollisuudet 
suojata itseään kiusaavia oppilaita vastaan. Suomen Kuvalehden opettajakyselys-
sä asia käy myös selkeästi ilmi889. Reaaliseen koulumaailmaan suhteutettuna ku-
vaus opettajan puuttumisesta oppilaan vapaa-aikaan näinkin kostonhimoisesti 
tuntuu vieraalta. Opettajan tehtäviin on kuulunut koko itsenäisyyden ajan muun 
muassa kesäisin kesäsiirtolatoiminta ja erilaisten koulussa järjestettävien harras-
teiden tukeminen. Tämä tulee useaan otteeseen esille opettajien kertomuksissa. 
Tältä kannalta katsottuna miesopettajien oppilaiden vapaa-ajan tukeminen lienee 
totuudellisempaa kuin vapaa-ajan olosuhteiden heikentäminen. Opettajan koulu-

                                                        
888 Sokkotanssi 1999. 
889 Suomen Kuvalehti 41/2003, ”Koulusta tuli pitkä piina” Lappalainen & Heikkinen, 20–33. 
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tus on myös tähdännyt kokonaisvaltaiseen harrastustoiminnan tukemiseen erityi-
sesti kansakouluaikana890. Yksittäisiä ylilyöntejä on sen sijaan mahdotonta tutki-
muksessa arvailla. Elokuvan miesopettajan toteamus äpäräpoikien vihasta herät-
tää ajatuksia, että koulu on suosinut ylempien sosiaalisten luokkien oppilaita ja 
väheksynyt alempia sosiaaliryhmiä891.  

Elokuva jatkaa opettajan kiusaamisteemalla. Pojat yrittävät sitoa opettajan 
pyörän baarin edessä vaijerilla toisiin pyöriin kiinni. Tämän tempun epäonnistut-
tua Länki yrittää heittää räjähteellä opettajaa, mutta räjähde laukeaa oppilaan 
käsiin. Länki menettää räjähdyksessä toisen jalkansa.  

Siltala on pohtinut suomalaisen nuoren miehen kouluaikaa Perhehelvetin 
lämmöstä kylmään maailmaan -otsikon alla. Opettajakuntaa Siltala ruotii muun 
muassa kykenemättömyydestä puuttua koulukiusaamiseen ja opettajakunnan 
käskytys on vailla järkeä! Esimerkkeinä opettajien toimista Siltala mainitsee pak-
kosyötön, vasenkätisyyden väkivaltaisen oikomisen ja köyhien nöyryytyksen. 
Lisäksi paikkakunnan pomomiesten lapsien koulukiusaamisiin opettajakunta ei 
uskalla puuttua.892 Aikuisen koulumuistoihin liittyvät pahat muistot on selitetty 
kyllästymiseen, pelkoon tai häpäisemiseen liittyviksi893. Vähän samaan päätyy 
myös Pollard loukkaavaa opettajaa hahmottaessaan. Epäoikeudenmukaisella käy-
töksellä opettaja ilmaisee omaa taitamattomuuttaan.894

 

Lehdistö selittää opettajan kiusaamista siten, että kiusaaminen on osa poikien 
sisäisiä haavoja ja niistä nousevia tuntoja895. Elokuvan kuvaukset opettajasta kiu-
santeon kohteena herättävätkin kysymyksen, onko representaatio todellinen kuva-
us isättömien poikien ja tyttöjen vihanpurkauksesta lähimpään mieheen. Tämä 
löytynee useimmiten kouluikäisille pojille miesopettajasta. Nykyisessä eurooppa-
laisessa ja kansallisessa tilastossa yksinhuoltajanaisten määrä suhteessa miesyk-
sinhuoltajiin on huomattavan korkea 896 . Kohtaavatko isättömät pojat koulun 

                                                        
890 Ks. esim. Koskenniemi 1952, 16–17. Koskenniemen kansakoulun opetussuunnitelmassa korostet-
tiin opettajan merkitystä: että hän ei ole vain koulunsa opettaja, vaan saa toimia koko kylän hyväksi. 
Lisäksi opettajan ammatillisen kehityksen kannalta oli tärkeää, että hän on mukana nuorisotyössä. 
Koskenniemen suurin ansio kuitenkin sodanjälkeisessä koulussa on ollut sosiaalisen kasvatuksen 
kehittäminen. Nurmi, 1983 112. 
891 Vrt. Rinne 1986a, 154. 
892 Siltala 1994, 93–103. 
893 Jackson 1968, 41–42. 
894 Pollard 1985, 86. 
895 Etelä-Suomen Sanomat 9.11.1999, ”Karhea lapsuudenkuvaus”, Hannu Massinen. 
896 Esim. EU:n alueella 85 prosenttia yksinhuoltajista on naisia ja yksinhuoltajien määrä on kasvanut. 
Virallinen lehti C 024, 2006, 95–101; Tilastokeskus 1994, 5, 61.  
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miesopettajassa henkilösuhteen, joka on heille täysin vieras? Selittävyyttä löytyy 
myös varusmiespalveluksen keskeyttäneiden suurentuvasta joukosta 897 . Onko 
mies auktoriteettina vieras ”olento” poikalapselle tai nuoruuteen kasvavalle alok-
kaalle? Elokuva kuvaa myös isän välinpitämätöntä kasvatusasennetta poikaa koh-
taan. Poikalapsi oirehtii ja keksii kyseenalaista tekemistä, kun ei ole isää, jonka 
kanssa harrastaa ja olla. 

Sodan jälkeen opettajan auktoriteettiasema heikkeni. Rantala on todennut, et-
tä muun muassa sodan jälkeinen poliittinen tilanne antoi mahdollisuuden työväes-
tölle puuttua opettajan toimiin. Häntä oli mahdollista arvostella ja pitää sopimat-
tomana lasten kasvattajana.898 Elokuva ilmentää myös näitä tuntoja. Viime vuosi-
en koulututkimuksesta on kiintoisaa havaita, että juuri työväenluokkataustaiset 
vanhemmat kaipaavat opettajan auktoriteettia takaisin. Auktoriteetti korostui ni-
menomaan vanhan kansa- ja oppikouluajan opettajuudessa. Huolimatta liian an-
karasta koulukurista sitä kaivataan nyt takaisin.899 Edellisen perusteella voisi aja-
tella, että kuri ja auktoriteetti eivät välttämättä ole sidoksissa ensisijaisesti isän-
maallis-kansalliseen henkeen. Niillä on mahdollisesti enemmänkin sukupuolelli-
nen sidonnaisuus ihmisten koulumuistoissa900.  

Miesopettajan käyminen baarissa kuvaa hyvin sodan jälkeistä vapautunutta 
malliopettajuutta. Kaupunkiolosuhteissa opettaja voi vapaasti mennä ja tulla il-
man, että ympäristö paheksuu häntä. Paheksunta korostui sotaa edeltävien eloku-
vien teksteissä. Sokkotanssi on valmistunut peruskouluaikana kansakouluaikais-
ten muistojen pohjalta. Elokuvan valmistumisajankohdasta 1999 on kansakoulu-
aikaan välimatkaa liki 30 vuotta. Aikakonteksti tekee oikeutta elokuvan kriitti-
syydelle, mutta osaltaan se myös paljastaa miesopettajan inhimillistä puolta mal-
liopettajuuden ulkopuolella. Näyttelemisessä ei tarvitse korostaa opettajuuden 
klassisia tuntomerkkejä ja virkaintoisuutta. 

Sokkotanssin lisäksi on toinenkin elokuva osoitettavissa ohjaajan opettaja-
muistoksi. Emmauksen tiellä -elokuvassa on dialogi opettajan ja entisen oppilaan 
välillä. Markku Pölönen kertoo elokuvan opettajan esikuvasta Aamulehden haas-
tattelussa: ”Kun olin pieni, opettajaksi ryhty ne joista ei ollut jälleenrakentajiksi. 
Tällä sadistiopella on elävä esikuva. Toivottovasti hän näkee tään leffan - siinä on 

                                                        
897 Vuonna 2003 laskettuna määrä oli kaksinkertaistunut edellisen viiden vuoden jaksolla. Puolustus-
voimien elektroninen tiedotearkisto.  
898 Rantala 1997, 264. 
899 Metso 1999, 274–275. 
900 Metso 1999, 273, 275. 
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hänelle terveisiä.”901 Ranen kohtaama opettaja on eläkeläinen. Hän kertoo koh-
danneensa muitakin oppilaita menneiltä vuosilta. Oppilaan muistot kolmenkym-
menen vuoden takaa ovat kuin toistoa Helsingin Sanomien viikkoliitteen opetta-
jamuistoista902. Oppilas vertaa opettajan tekoja natsien hirmutöihin, jotka eivät 
koskaan vanhene. Koulun historiassa rangaistuskäytännöt ovatkin yksi voimak-
kaimpien negatiivisten kokemusten ja häpeän tunteiden herättäjiä903. 

Opettaja: He hei te siellä. Te juuri! Mitäs te siellä metelöitte. Menkää muual-
le. Mikä teidän nimi on? Vastatkaa! Kai teillä nyt nimi on? 

Rane: Vastatkaa! Tuo ääni! 

Opettaja: Tehän vasta idiootti olette! Alkakaa nyt laputtaa, no vai pitääkö 
tässä antaa teille oikein vauhtia! Mitä? 

Rane: Tästä minä olen nähnyt unta yli 30 vuotta. Terveisiä kaikilta vähälah-
jaisilta oppilailtasi. 

Opettaja: En minä tunne teitä! 

Rane: Minä olen Jumalan ruoska 

Opettaja: Mi, mi, millainen peto. Vanhaa miestä kehtaa 

Rane: Eivät natsienkaan rikokset vanhene! 

Opettaja: Mitä te tarkoitatte? 

Rane: Etkö tosiaan tiedä? 

Opettaja: En tiedä. 

Rane: Sano se vielä kerran! 

Opettaja: En tiedä! 

Rane: Sinä kysyit, vaikka minä en viitannut. En tiedä, sinä tartuit niskasta ja 
ravistelit. En tiedä, sieltä se tulee kuin keitetystä lampaan päästä. Niin sinä 
aina sanoit. 

                                                        
901 Aamulehti 3.10.2001, Anne Välinoro.  
902 Vrt. Viikkoliitteen otsikointi: ”Tervetuloa takaisin kouluun! Opettaja on pahimmillaan pikkunatsi 
ja parhaimmillaan suuri esikuva. Lukijat kertovat koulumuistojaan.” Helsingin Sanomat, Nyt-
viikkoliite 32, Anu Silfverberg, 2000; Ks. myös Laursen 2005, 9; Niemi 1996, 81. 
903 Törmä 2003a, 94. 
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Opettaja: En minä muista. 

Rane: Muistatko miten karttakeppi naputti liitutaulun pintaa kun minun käte-
ni vapisi pelosta ja pistit koko luokan nauramaan ja pakotit laulamaan: Kos-
ka meitä käsketään! Vaikka minä jo itkin. 

Opettaja: Mutta laulukokeet kuul… 

Rane: Sinä syötit kylmää kaalisoppaa jälki-istunnossa, kun ei kerran päivällä 
maistunut, ja minä oksensin lautaselle. Lautanen tyhjäksi, se kuuluu tapoihin! 
Ja minä söin! 904 

Opettaja: Valetta! Minä kohtelin teitä kuin omia lapsiani. 

Rane: Paremmin! Omia lapsiasi sinä hakkasit kuin elukoita.  

Opettaja: Eheiii. 

Rane: Vyön solkipäällä! 

Opettaja: Ei se on täyttä valetta! ….naurua…minua, minua huvittaa se, se, 
minua huvittaa se, se, että te kuvittelette olevanne jonkin sortin edusmies, 
keskinkertaisuuksien kellokas. Ja tuo teidän purkaus, se oli, sekin oli vain 
pieni mitätön bagatelli 905. Toissa kesänä pihaan ajoi bussillinen juopuneita, 
pohjasakkaa. Luokkakokous: (opettaja näyttää vanhaa luokkakuvaa) Debi, 
Terttu, Imbesilli Ilpo, Idiootti Ismo, Lanttupää Lauri. Tultiin antamaan opet-
tajalle turpaan! Loput te arvaattekin: Oli sinelmiä, hampaat poikki, leukaluu 
murskana. En minä tehnyt ilmoitusta asiasta, en alentunut. Nyt tekin olette 
saaneet esityksenne, voitte lähteä täältä kalppimaan! 

Rane: Näivettyköön pallisi ja pudotkoon maahan kuin mädät viikunat! 

Opettaja: Mikä, Jumalan tähden teki sinusta tuollaisen mitättömyyden? 

Rane: Sinä! Äläkä sotke Jumalaa tähän. 

Opettaja: Mutta Jumala aaarmahtaa!906
 

                                                        
904 Olen itse palvellut maaseudun koululla, jonka entinen oppilas muisteli Ranen tavoin alakouluai-
kaansa 1970-luvulla. Hän kertoi kaksiopettajaisen koulun miesopettajan pitäneen kiinni, kun naisopet-
taja pakolla syötti veripalttua. Oppilaalla oli vakaumukseen liittyvä kieltäymys veren syönnistä.  
905 Bagatelli ’pikkuseikka, mitätön asia’. Korpela, J. elektroninen sanakirja. 
906 Emmauksen tiellä 2001. 
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Ranen syytökset opettajan pihamaalla toistavat suomalaisen elokuvan miesopetta-
jakritiikkiä. Kaalisopan pakkosyöttö jälki-istunnossa, laulamaan pakottaminen, 
karttakepin naputus taulun pintaan ja oppilaaseen tarttuminen ovat keskeisimmät 
Ranen koulumuistoista. Samalla hän muistuttaa opettajaansa vähälahjaisten oppi-
laiden halveksunnasta. Fyysiset muistot liittyvät opettajan ravisteluihin ja kiinni-
pitämisiin.  

Ari Antikainen on tarkastellut kielteisiä oppimiskokemuksia kahdessa eri 
ryhmässä. Ensimmäisen ryhmän kielteisten kokemusten taustalla on koulutuksen 
puute, vaikeus päästä koulutukseen tai koulutuksen lopettaminen pakosta. Toisen 
ryhmän kielteisten oppimiskokemusten syyksi Antikainen näkee ilkeän tai anka-
ran opettajan. Narratiivisesti tehdyssä teemahaastattelussa edelliset liittyivät pää-
osin vanhemman sukupolven edustajien kokemuksiin. Nuorimmilla sukupolvilla 
kielteiset oppimiskokemukset liittyivät kyllästymiseen tai koulunkäyntiin työlään-
tymiseen, eivät niinkään ilkeään opettajaan.907  Tämä voi kertoa onnistuneesta 
muutoksesta opettajuudessa, mutta samalla myös koulun yleisestä muutoksesta. 

Pelkkä opettajan äänen ja tutun lauseen kuuleminen tuovat Ranelle koulu-
muistot mieleen. Suomalaisen elokuvan tapaan miesopettajakuvaus on negatiivi-
nen 908 . Metson koulumuistohavainnoissa (1999) kansakouluaikaiset opettajat 
koettiin etäisinä ja ankarina auktoriteetteina. Koulunkäynti oli vakavaa ja muodol-
lista. Hierarkkisuus leimasi oppilas-opettajasuhdetta. Metso vertaa artikkelissaan 
J. P. Roosin 1990 ja Ulla Kososen 1998 yhteneviä käsityksiä suomalaisten kou-
lumuistoista. Kerronnassa korostuvat kouluajan ikävät ja negatiiviset puolet ero-
ten yleisestä lapsuuden huolettomuudesta.909  

Rane elää elokuvassa omaa menneisyyttään matkatessaan kylätiellä. Hän 
kohtaa lapsuuttaan ja nuoruuttaan. Miesopettaja on yksi osa tästä menneisyydestä. 
Pölösen terveiset elokuvan kautta entiselle opettajalleen kertovat osaltaan men-
neisyyden muistikuvien olemuksesta. On todettava, että koulu ja opettajisto eivät 
aina ole osanneet kohdata eri väestökerroksia ja oppimistasoltaan erilaisia oppi-
joita näiden tarvitsemalla tasolla. Kohtelun taustalla on tehokas koulun arvomaa-
ilman hyväksyvän oppilasmassan liikuttaminen ja järjestelmään sopeutumattomat 
on hiljennetty tai jopa syrjäytetty koulutuspolulta. Sukupuolisidonnaisena ratkai-
suna mies on usein käyttänyt fyysistä voimaa ravistellen ja hakaten. Äänen korot-

                                                        
907 Antikainen 1996, 262. 
908 Valtonen tutkiessaan 1900-luvun alussa syntyneiden omaelämäkertoja toteaa kirjoittajien kerto-
van koulumuistoistaan lämmöllä yhtä poikkeusta lukuun ottamatta. Valtonen 2004, 76. 
909 Metso 1999, 270–271. 
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tamiset ovat myös enemmän mieheen kuin naiseen kohdistettuja viittauksia. To-
sielämässä erot ovat ilmeisesti kuitenkin tasapuolisemmin sukupuoleen kohdistu-
via.  

Kahden ohjaajan miesopettajiin liittyvät koulumuistot piirtyvät eteen hyvin 
negatiivissävyisinä. Myös toisenlainen kuva on piirrettävissä. Ääni voi tuoda 
myös muun kaltaiset miesopettajamuistot eteen. Tutkimusaineiston keruussa sain 
miesopettajatyötoverilta lyhyen miesopettajamuiston. Antti Kerola kertoo ja viit-
taa elokuvan tapaan opettajan ääneen. Kerola kertoo omasta opettajastaan Heimo 
Säävälästä seuraavaa:  

Opettajassamme oli jotain, joka innosti. Ehkä hänessä oli jotain totaalista 
läsnäolon tuntua, mannaa uraa tekevän isän pojalle. Ja innostavuutta. Aloit-
tipa itsekin englannin opiskelutkin, vaikkei ihan nuori enää ollutkaan. Har-
voista ihmisistä elämäni varrella on jäänyt ääni ja katse mieleen. Vielä nytkin, 
vuosikymmenten jälkeen, muistan ne.910

 

Edellisessä kuvastuvat hyvin henkilökohtaiset muistikuvat. Korostetusti ilmenee 
muistojen kauaskantoisuus. Tämän tulisi tuoda vastuullisuutta opettajan työhön. 
Olisi suotavaa jättää positiivisia muistikuvia. Tämä lienee miesopettajalle tulevai-
suusstrategiaa parhaimmillaan. 

2.4.5 Marginaalissa 

Peruskoulu toi kouluun ala- ja yläastejaon. Opettajiston ryhmittelyssä jako mer-
kitsi luokanopettajaryhmää ja aineenopettajaryhmää. Tapio Suomisen elokuva 
kuvaa suomalaista peruskoulumaailmaa 1970-luvulla. Elokuvaa on mahdotonta 
käsitellä irrallaan 1970-luvun peruskoulukeskustelusta. Se ei ole muisto yksittäi-
sestä opettajasta vaan kokonaisvaltainen kuvaus peruskoulusta sen ensi vuosi-
kymmenellä.  

Kotien kasvatusvastuuttomuus ja opettajien ymmärtämättömyys ongelmaop-
pilaita kohtaan ovat ainakin omalla opettajaurallani olleet vuotuisia kokemuksia. 
Ne nousevat väistämättä esille myös elokuvassa. Sihvonen siteeraa Film Com-
mentia vuodelta 1985 ja kuvaa Truffaut’n elokuvan nautintokeskeisyyttä: nautinto 
tehdä elokuvaa, nautinto katsoa elokuvaa, nautinto mukanaolosta elokuvassa. 
Nautinto on tunnekokemus, jossa kohtaavat elokuvan ohjaaja, elokuva ja ylei-

                                                        
910 Kerola Antti, tallennettu sähköpostiviesti. 
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sö.911 Tapio Suomista elokuvantekijänä luonnehditaan Suomen Truffautiksi, Tääl-
tä tullaan, elämä! -elokuvan kuvauksen onnistumisen perusteella. Lehdistön mu-
kaan elokuvan pateettisen empaattinen lähestymistapa aiheeseen on tästä eräs 
osoitus.912  

Marginaalihistoria on pyrkinyt selittämään esimerkiksi yhteiskunnan reunoil-
la ja laidoilla olevien historiaa913. Ala on perinteisesti määritellyt tutkimuskoh-
teekseen reunalla ja yhteisön ulkopuolella olevat914. Samaan joukkoon määritel-
lään myös omana aikanaan ulkopuoliset, syrjäytetyt ja syrjityt henkilöt ja ryh-
mät915. Historian kirjoittaminen syrjäytetyt ja sorretut huomioiden on erityisen 
merkittävää, koska heidän kauttaan on mahdollista löytää kadotetut aspektit, joi-
ta ”voittajien” historia ei ole halunnut tuoda julki. Uudet näkökulmat paljastavat 
perusvoimia, jotka liikuttavat inhimillistä yhteiskuntaa.916

 

Ulkopuolisuuden kokemukset ja oivallukset liittyvät usein henkilöihin, jotka 
ovat kokeneet yhteiskunnan normiston valtavirtaisesta ryhmästä poikkeavalla 
tavalla.917 Kaksi peruskouluajan elokuvaa esittää miesopettajaa positiosta, jossa 
keskeinen miesopettaja sijaitsee marginaalissa suhteessa opettajiston valtaenem-
mistöön918. Sakari Toiviaisen haastattelussa Tapani Suominen kertoo marginaali-
suuskuvaustaan seuraavasti: ”Minkä helvetin takia lähtisi tekemään elokuvaa 
sellaisista ihmisistä, jotka ovat syntyneet hopealusikka suussa ja joilla menee 
hyvin, joilla on elämässään kivaa919.”  

Suomisen elokuvan kokonaiskuvaus näyttää koulun tunteettomana laitoksena, 
jossa inhimillisyys on yksilöiden käsissä. Foucault on kuvannut yhteiskuntaa, sen 
järjestelmiä ja koulukäytänteitä. Nämä käytänteet nousevat esiin Foucaultin ku-
vaamalla tavalla yleisesti länsimaisissa koulujen valkokangaskuvauksissa 920 . 

                                                        
911 Sihvonen 1994, 121–123. Myöhemmässä vaiheessa Truffaut suhtautui kyynisemmin elokuvan 
mahdollisuuksiin kuvata ja representoida elämää. 
912 Viikkolehti, 29.11.1991, Moilanen.  
913 Nieminen 2003, 22.  
914 Jokinen et al. 2004, 12, 76. 
915 Poikkeusryhmien esiintyminen pöytäkirjoissa ja muistiinpanoissa johtuu osin heidän jättämien-
sä ”jälkien” runsaasta määrästä. Mikro- ja/tai marginaalihistoriallisesti tällä voi olla selittävyyttä 
tutkimussuuntaukseen. Elomaa, 2001, 70. 
916 Sihvola 2005, 220–221. 
917 Markkola 1996, 8, 11. 
918 Elokuvagenreä ajatellen Täältä tullaan, elämä! –elokuvan opettaja-asetelma on yleinen muun 
muassa amerikkalaisessa elokuvassa. Ks. esim. Dead Poets Society 1989. 
919 Filmihullu 2/1980, Toiviainen Sakari, 21.  
920 Foucaultin mukaan vankilan kaltaiset kurinpidon ja valvonnan yhdistelmät toimivat kaikkialla 
nyky-yhteiskunnassa: mielisairaaloissa, päihdehuollon laitoksissa, kouluissa, tehtaissa, toimistoissa ja 
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Amerikkalaisvaikutteinen ”koulukuvausgenre” on antanut leimansa myös suoma-
laiseen elokuvaan921. 

Täältä tullaan, elämä! -elokuvan erityisopettaja Pappa kyseenalaistaa koulun 
rangaistus- ja kasvatuskäytännöt. Muu opettajakunta katselee sivusta, kun Pappa 
ottaa yhteen vallalla olevan järjestelmän kanssa. Järjestelmän ”nokkamies” on 
miesopettaja Kiikkulainen.  

Elokuvat todentavat kahtia jakautuneen kasvatusyhteisön sääntöjä, ihanteita 
ja miesopettajaa normien ja tavoitteiden kamppailun keskellä. Kiinnittämällä 
huomiota peruskoulun erilaiseen miesopettajaan voimme arvioida sen valossa 
ainakin yhteiskunnan asettaman kouluinstituution jännitteitä922. 

Seuraavassa on yksi opettajainhuonekeskustelu Täältä tullaan, elämä! -
elokuvasta. Keskustelu paljastaa yhteiskunnallista koulupuhetta peruskoulun oltua 
koko kansan yhtenäiskoulu puolenkymmentä vuotta. 

Lehtori Ritva Pikkarainen (RP): Kuka luki hei aamulla Hesaria? 

Hälyääniä: Mitäs siellä nyt on…pitihän sitä vilkaista…! 

RP: Siellä oli taas oikein asiantuntijoiden tietoa kasvatuksesta ja koulusta. 

Naisopettaja 2: Ai sinä puhut siitä yleisönosastokirjoituksesta! 

RP: Joo, joo sitä. Eihän niille nykyisin sais enää mitään opettaakaan. Oi-
kein ”pää poikki”-mentaliteettia. Matematiikkakin stressaa niin tavattomasti 
koululaisia. Mutta matematiikka on tärkeä oppiaine ihan senkin takia, että se 
kehittää oppilaan loogista ajattelua. 

Jaki (miesopettaja): Matematiikan opiskelu on nykyisin niin ylimitoitettua, 
että se alkaa olla pahin este oppilaalle koulussa viihtymiselle. Jopa pahempi 
kuin sinä tai minä! 

(Opettaja Reima Kiikkulainen pelaa silmäpeliä naisopettajan kanssa.) 

RP: On siinä minulla vastuunsa tunteva kollega. Kuules nyt hei Jaki! Me ol-
laan tekniikassa kiinni korvia myöten ja sinäkö heittäisit matematiikan yli 
laidan. Mä en tajuu sua ollenkaan! 

                                                                                                                                    
sosiaalivirastoissa. Foucaultin näkemyksiä on tarkasteltu elämänpolitiikan valossa. Sen mukaan hänen 
koko elämänsä oli politiikkaa ja vaikuttamista asioihin, joita hän piti merkittävänä elämässään. Esim. 
Foucault et al. 2000, 472; Pulkkinen 1998, 252. 
921 Vrt. esim. Men of Boys Town 1941; Dead Poets Society 1989. 
922 Ks. esim. Nygård 1998, 16. 



 210 

Naisopettaja 2: Matematiikka on tämän koulun tärkein aine.  

RP: Tärkeä ainakin! 

Jaki: Ei, ei minun mielestä ihmiset tässä maailmassa matematiikkaa lisää 
tarvitse… 

RP: Ai mitä sitten…? 

Miesopettaja 1: Ne tarvitsee mielikuvitusta, tunteita, humanismia. 

Naisopettajaääni taustalta: Hyvä hyvä! 

Reima Kiikkulainen (RK): Kas kun ei kommunismia! Eiköhän lähdetä tun-
nille! 

Naisopettaja 3: That’s it! Sitä paitsi humanismin ja matematiikan ei välttä-
mättömästi tarvitse olla keskenään ristiriidassa. 

Naisopettajaääni taustalta: Ai eikö? 

RK: Tarkkailuluokallahan sitä humanismia on kokeiltu jo pitemmän aikaa. 
Papan pojat taitaa polttaa tupakkaakin oikein luvan kanssa. 

Pappa: Vanhemmiltaan saavat luvan, en minä hyväksy. 

RK: Röpö oli taas huulessa joka iikalla, kun aamulla ajoin kouluun. 

Pappa: Mikset puuttunut siihen jos kerran näit! 

RK: Mitä hyötyä siitä olisi ollut. Navan aluset sieltä olisi saanut silmilleen. 

Pappa: Mitä sinä minulle siitä puhut. 

RK: Niin, suotta puhuin. Ei tarkkailun poikia juuri ole jälki-istunnossa nähty. 

Pappa: Minä kuritan poikia omalla tavallani. En jätä niitä teidän huoleksen-
ne. 

RK: Näkis vaan! 

RP: Kuule Reima, ota rauhallisesti! 

Pappa: Reima! Minulla on hyvä päivä tänään. Sinä olet varmaan noussut 
väärällä jalalla! 
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Opettajat poistuvat tunnille.923
 

Opettajainhuonekeskustelussa on sivuttu humanismikäsitettä, politiikkaa ja ma-
tematiikan merkittävyyttä kouluopetuksessa.924 Keskustelu on kuin koulukulttuu-
rinen mallitarina suomalaisesta peruskoulusta925. Opettajainhuonekeskusteluun on 
sisällytetty paljon koulupuhetta. Helsingin opettajilla oli mahdollisuus tutustua 
elokuvan käsikirjoitukseen ennakolta. He pitivät tutunomaisina kouluun sijoitettu-
ja jaksoja. Renvall yhtenä käsikirjoittajista kuvasi edelleen omaa noin vuoden 
kestänyttä opettajakokemustaan tärkeäksi elokuvan koulukuvauksen kannalta.926

 

Papan rooli vahvistaa koulukuvausten genreä, jossa valotetaan kouluilla val-
lalla olevaa mielivaltaista auktoriteettia ja sitä vastaan nousevaa yksittäistä opetta-
jaa tai ryhmää927. Edellä olleessa vuoropuhelussa on selkeästi nähtävillä perus-
koulun keskeisiä kokonaistavoitteita. Viittaukset kohdistuivat muun muassa tek-
nistyvään maailmaan ja inhimillisyyteen928. Vuoropuhelussa eri ideologiat esiin-
tyvät aineenopettajien keskustelussa. Tämä korostuu elävästi Rinteen toteamuk-
sessa, että koulu on ideologisen kamppailun kenttä, jossa kulttuurit puolustavat 
legitimiteettiään929.  

Opettajakunnan ja huoltajien moniarvoiset taustat näkyvät opettajien välises-
sä keskustelussa. Kommunismi ja vapaa kasvatus eivät vielä ole täysin ymmärret-
täviä ja hyväksyttävissä olevia arvoja tultaessa 1980-luvun alun kouluun. Sen 
kertoo Kiikkulaisen vähättelevä viittaus kommunismiin. Opettajakunnan keskus-
telussa risteilevät peruskouluajan moniarvoiset haasteet. Kun määritettiin koulu-
kasvatuksen tavoitteita peruskoulun alussa, olivat yhteiskunnan moninaisuus ja 
kehittymisen ennakoimattomuus tärkeitä930. 

Opettajainhuonekuvauksessa on hyvä lukea myös visuaalista kuvaa. Kiikku-
lainen erottuu pukeutumisellaan ja oikeistohenkisyydellään. Yksittäinen naisopet-

                                                        
923 Täältä tullaan, elämä! 1980. 
924 Suominen kuvaa Toiviaisen haastattelussa elokuvan opettajanhuonekeskustelua, että se on sellai-
senaan repliikkeineen otettu autenttisesta opettajanhuoneesta. Filmihullu 2/1980, Toiviainen Sakari 22. 
925 Vrt. kulttuurinen mallitarina esim. Raitakari 2004, 60–61; Autio 2006, 24–25. 
926 Etelä-Suomen Sanomat 24.2.1980, Kalevi Salomaa.  
927 Bahtinin mukaan merkityksenanto on täysin genreytynyttä ja genrestä ei ole ulospääsyä. Bahtin 
1986, 78. 
928 Vrt. esim. peruskoulun kokonaistavoitteet: Komiteanmietintö 1970:A 4, 23–24; Rinne 1984, 315–
317. 
929 Rinne 1986b, 361. 
930 Komiteanmietintö 1970:A 4, 20–21. 
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taja pyrkii ”peliin” Kiikkulaisen kanssa 931 . Pedagogisesti korostuvat opettajat 
sijoittuvat pöydän ääreen pohtimaan koulua. Elokuvan ammattilainen, koulumaa-
ilmaa etäältä katsova Peter von Bagh kuvaa kohtausta sanoilla: ”Elokuvan opetta-
jainhuoneessa on karikatyyreja, ja aina voi sanoa, että todellisuudessa on taatusti 
vielä pahempia. Kysymys on draaman sisäisistä laeista ja tunnuista, joiden koh-
dalla viitteelliset sävyt toimivat parhaiten.” 932  Baghin kommentti on kuvaava 
ajatellen ihmisten käsityksiä opettajainhuoneesta ja opettajista. Opettajainhuo-
neissa on määrätty kulttuuri ja määrätyt puheenaiheet, joissa yleisesti pitäydytään. 
Samoin opettajainhuoneisiin liittyvät käyttäytymistapojen kirjoittamattomat sään-
nöt.933

 

Täältä tullaan, elämä! -elokuvassa on kuvausta suomalaisen peruskoulun 
opettajainhuoneesta ja sen henkilösuhteista. Kohtauksissa on sukupuolille asetettu 
tiettyjä tyypittelyjä: arkisesti pukeutunut mies erityisopettajana, filosofityyppinen 
mies matematiikanopettajana sekä pedagogisesti ajatteleva naisopettajajoukko 
pohtimassa koulun arvoja. Tarja Palmun opettajahaastattelussa kävi ilmi, että 
opettajainhuoneissa korostuu yleisesti reilu meininki ja suhteet ovat asiallisia. 
Esimerkiksi kiusoittelu ja seksuaalinen häirintä loistavat poissaolollaan. Vitsien 
tasolla saattaa esiintyä aliarvioivaa puhetta. Palmun siteeraama Sheila Cunnisonin 
tutkimus vuodelta 1989 käyttää termiä gender joking viittaamaan vitseihin, joissa 
on sukupuolistunut sisältö. Nämä vitsit ovat yleensä miesten esittämiä ja tapahtu-
vat opettajainhuoneen sisällä.934 Vitseily opettajainhuoneessa on tuttua aiemmis-
takin elokuvista. Se näkyy jo vuonna 1945 elokuvassa Suomisen Olli yllättää935. 
Sukupuolellisia rooliodotuksia elokuva näyttää muun muassa miesopettajille koh-
dennetuissa kurinpitokuvauksissa. Miesopettaja ottaa koululla syntyvän sekasor-
totilanteen hallintaan. Oppilaan fyysinen ”siirtäminen” kuuluu miehelle. Nais-
opettajan osaksi jää lähinnä sivusta katsominen. 

                                                        
931 Palmun opettajahaastattelussa vastaavaa tilannetta kuvattiin: ”Mies ja naisopettajien välillä on 
vitsailua, mutta tutkija kokenut sitä häiritsevänä, vaan pikemminkin flirttinä, jonka voi torjua tai johon 
voi mennä samalla mitalla mukaan.” Palmu 1999, 195. 
932 von Bagh 1992, 317. 
933 Pollard 1981, 106 ja 111.  
934 Palmu 1999, 194–196.  
935 Suomisen Olli yllättää, 1945. 
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Oppilastupakointi puhuttaa aina koulussa936. Elokuvan tupakkaviittaus kertoo 
miesopettajien, Papan ja Kiikkulaisen vähättelevästä suhtautumisesta asiaan. 
Kiikkulainen tietää, että hän ei saa ”röpöjä” huulista. Saman tietää Pappa, mutta 
molemmat lähestyvät asiaa eri käytänteiden kautta. Kiikkulainen siirtää vastuun 
erityisopettajalle, joka perää vastuuta Kiikkulaiselta. Laine kuvaa koulun tupak-
kapaikkakulttuuria käsitteillä ”sanaton sopimus” tupakoijien jättämisestä rauhaan. 
Samalla hän puhuu koulun ”katu-identiteetistä” viitatessaan välituntitupakoin-
tiin.937 Peruskoulussa miesopettajalla ei määrätyissä tehtävissä ole sen suurempaa 
kontrollimahdollisuutta kuin naispuolisella kollegallaan. Vaikka määrättyjä hiljai-
sia miessukupuoleen sidottuja koulun valvontaan ja kontrolliin liittyviä odotuksia 
on edelleen koulujen käytänteissä, miehen on vaikea nykyisessä koulutilassa ko-
rostaa ruumiillista vahvuuttaan ja sen mahdollistamaa auktoriteettiasemaa suh-
teessa oppilaisiin. 

Palmun tutkimuksessa viitataan seikkaan, joka liittyy elokuvassa nähtyyn 
miesopettajan rangaistuskäytäntöön. Pappaa arvostellaan hänen opetus- ja ran-
gaistusmenetelmistään. Papan ajatellaan pääsevän työstä helpommalla kuin nor-
maaliluokkia opettavien aineenopettajien. Teksti ei yksinomaan vahvista edellistä 
väitettä, vaan elokuvan vihjaileva kuvakerronta tukee opettajakunnan Pappaa 
arvostelevaa asennetta938. Palmu kertoo opettajasta, joka ”arvosteli miesopettajia 
laiskoiksi ja väitti miesopettajien puolustavan poikia ”pojat on poikia -tyyliin”.939 
Elokuva vahvistaa miesopettajista tarjottua laiskaa opettajakuvaa. Pappa luetaan 
kuuluvaksi vetämättömiin miesopettajiin rangaistuskäytäntöjen osalta. Pappa ei 
viitsi rangaista oppilaitaan. Suurissa kouluissa miesopettaja saa usein kokea te-
kemättömyyden leimaa. Naisopettajien ollessa enemmistönä heidän tekemisensä 
näkyy selkeästi. Esimerkiksi alaluokkien kouluissa askartelutöiden näkyvyys tai 
pitkälle koulun iltapäivään ulottuva työnteko voi luoda kuvaa naisopettajakunnan 
ylivertaisuudesta työpanoksen suhteen.  

                                                        
936  Vuoden 1944 Suomisen Olli rakastuu-elokuvassa oli kiintoisa nuorison tupakointiin liittyvä 
keskustelu. Olli 16 v. jäi kiinni Työmies-askista ja Ollin isä alkuun väheksyi tapahtumaa. Naisväen 
painostamana hän kuitenkin kehotti Ollia ottamaan etäisyyttä tupakkaan vielä pari vuotta. Tämän 
jälkeen Olli voisi harkita, kannattaako aloittaa ja jäädä koukkuun. Suomisen Olli rakastuu, 1944; 
Omasta opettajakokemuksestani muistan 1990-luvun alun välituntivalvonnan näennäisiskut yläasteen 
koulun rajatulle tupakkapaikalle. Tavoitteena ei ollut niinkään käräyttää yläasteikäisiä tupakoitsijoita, 
vaan saada todistettua välituntivalvonnan asema koulun kontrollikäytännöissä. 
937 Laine 1997, 75. 
938 Opettajakunta esimerkiksi katsoo kritisoivasti Pappaa ja poikajoukkoa koulun ruokasalissa. 
939 Palmu 1999, 194–196. 
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Pappa joutuu elokuvassa puolustamaan oppilaita. Erityisopettaja Jarmo Ne-
nonen kertoo tarkkailuluokkien opettajille olevan tuttua oman oppilasjoukon puo-
lustaminen940. Elokuvallisesti asetelma nuoria ymmärtävästä erityisopettajasta ja 
heihin kylmästi suhtautuvasta muusta koulusysteemistä on tunnettu myös ulko-
maisessa elokuvassa. Tutkijana voisin nimittää asetelmaa kuvaavasti erityisopetta-
jagenreksi. Sen verran tavanomainen asetelma on941.  

Laajasti ja eri positiosta tarkasteltuna kysymyksessä on laajalti tunnetun Hol-
lywood-elokuvan heijastus ja kerronnan malli. Mallissa erottuvat: rauhallinen tila, 
häiriö tai kriisi, taistelu ja häiriötilan poistaminen sekä tasapaino. Henkilöhah-
mossa erottuu selkeä luonteenpiirre, joka poikkeaa muista käytöksellään ja omi-
naisuuksillaan.942 Elokuvan kerronta täyttää edellisen ja henkilönä Pappa erottuu 
muista opettajista suhtautumistavallaan nuoriin. Vaikka Papan opetusmenetelmät 
ovat perinteisiä, on Papan opettajaroolissa myötäelämistä ja tunnetta oppilaita 
kohtaan.  

Aiempien elokuvien yhteydessä olen huomioinut ohjaajien henkilökohtaisia 
koulumuistoja943. Käsikirjoittaja Renvall kuvaa haastattelussaan käsikirjoituksen 
sisältämää omaa koulurasitustansa. Sellaisenaan koulurasitus ei siirtynyt valko-
kankaalle. Toinen käsikirjoittaja Pekka Aine kykeni karsinnalla lievittämään il-
miötä elokuvan käsikirjoitusvaiheessa944.  

Hauru kritisoi elokuvan henkilötyypittelyä opettaja-asetelmien kohdalla 
muun muassa seuraavasti: ”Nuoria ymmärtävä tarkkailuluokan opettaja, tietenkin, 
konservatiivinen rehtori, totta kai945.” Soundi-lehti kritisoi samaa ja ilmaisee elo-
kuvan tuovan esiin vastakkainasettelun nuoret ja opettajat -välillä turhan musta-
valkoisesti946. Pojat ja Skandaali tyttökoulussa -elokuvien kohdalla esitettiin opet-
tajatyypittelystä vastaavaa kritiikkiä947.  

Erityispedagogiikan professori Joel Kivirauman (1995) raportti tarkkailuluo-
kan oppilaiden koulukokemuksista tuo kuitenkin yllättäen esille oppilaiden kou-
lukokemuksissa samaa kuin mitä lehdistö kritisoi. Kivirauman haastattelemista 

                                                        
940 Extra 15.3.1980, ”Meitä syytetään aina ekana”, Ellen Ahonen, 9.  
941 Vrt. esim. Quatre cents coups, Les 1959; Deat Poets Society, 1989; Näkymätön Elina 2002; The 
United States of Leland 2003.  
942 Bordwell 1985, 157. 
943 Sokkotanssi 1999; Emmauksen tiellä 2001. 
944 Sinä-Minä-Me 1/1980, ”Mistä tullaan kun täältä tullaan elämä”, Maria Kivelä, 7−9. 
945 Filmihullu 6/1980, Hauru, 38. 
946 Soundi 3/1980, Mikko Montonen, 84.  
947 Ks. esim. Vuorio-Lehti 2003, 283; Uusi Aura 2.12.1962, H-o K. 
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oppilaista Kai kuvaa erityisopettajia, että he olivat ”tarkkailussa” rennompia ei-
vätkä puuttuneet pikkuasioihin. Pasi kuvaa tarkkailuluokan opettajia, että heillä 
oli keskustelevampi opetustyyli. Sen sijaan normaaliyläasteen opettajien hän näki 
vain seisovan luokan edessä tehden liukuhihnahommaa.948 Ala-asteen ajalta tark-
kailuluokan Tero löytää vanhapiika-opettajatyypin, joka ei ollut mikään maailman 
oikeudenmukaisin opettaja. Teroa rankaistiin pelkästään ” – kiltin tytön -
kertomuksen pohjalta”.949 Toni kuvaa yläasteen opettajia ”pirun paskoiksi”, koska 
he eivät auttaneet oppilasta vaikeuksissa950. Simo kommentoi rehtoria, että hän on 
iäkäs mies, jonka opetusta ohjasi pedagogiikka. Simon mukaan ”nykyajan kakarat 
ei ollut mittään, ennen oli kunnon miehiä”.951 Kymmenen tarkkailuoppilaan haas-
tattelussa käy ilmi poikaoppilaiden mahdollisuudet selviytyä kiltteyteen ja kun-
nollisuuteen perustuvassa kouluinstituutiossa. Kyseisten oppilaiden muistoissa 
muihin arvoihin perustuva tarkkailuluokka-aika on leppoisampi ja myönteisempi 
tapa koulusta suoriutumiseen.952 Lahelma ja Gordon kritisoivat yläastetutkimuk-
sessaan reiluja miesten ja poikien välisiä suhteita. Miesopettajat onnistuivat suh-
teiden luonnissa ”usein käyttäen reipasta huumoria, jota tuntia seuraavilla naistut-
kijoilla oli joskus jopa vaikea ymmärtää”953. He myös lisäävät, että suosio ei tun-
nu olevan sukupuoleen sidottu, vaan myös muut tekijät painavat oppilaiden arvi-
oidessa opettajiaan. 954

 

Täältä tullaan, elämä! -elokuvan ”tarkkisnäkökulmaa” esittävä teksti on kuin 
toistoa Kivirauman haastateltavien kokemuksille. Kerronta on yhdenmukaista 
haastateltujen oppilaiden peruskoulu- ja opettajakokemuksien osalta. Erityisopet-
tajakoulutukseen tuskin hakeutuu henkilöitä, jotka eivät halua ymmärtää erityistä 
tukea tarvitsevia lapsia ja nuoria. Suomessa erityisopettajaksi opiskelu tapahtuu 
ainoastaan muutamissa yliopistoissa ja karsintajärjestelmä koulutukseen on kehit-
tynyt vastaamaan ajan kriteereitä opettajavalinnoille. Näitä taustoja vasten Suo-
misen Papan erityisopettajan roolikuvaus vaikuttaa todentuntuiselta. 

Elokuva kuvaa tarkkailuluokan koostuvan yhtä lukuun ottamatta poikaoppi-
laista. Pappa on tottunut selviytymään heidän kanssaan - käyttäen Lahelman ja 
Gordonin kyseenalaistamia oppilaan hallintakeinoja. Tasa-arvo-ohjelman loppu-
                                                        
948 Kivirauma 1995, 82. 
949 Kivirauma 1995, 74. 
950 Kivirauma 1995, 65. 
951 Kivirauma 1995, 88–89. 
952 Kivirauma 1995, 38–117. 
953 Lahelma & Gordon, 2003, 53. 
954 Lahelma & Gordon, 2003, 53. 
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raportti kuvaa, että peruskoulun yhtenä ongelmana on poikien tyttöjä selvästi 
huonompi koulumotivaatio peruskoulun viimeisillä luokilla. Tästä johtuen pojat 
menevät tyttöjä harvemmin lukioon ja myöhemmin korkeakouluun. Suurempi osa 
peruskoulua tai lukiota käyvistä pojista kuin tytöistä on sitä mieltä, että opettajat 
arvioivat toisen sukupuolen aikaansaannoksia myönteisemmin. Komiteanmietintö 
vahvistaa koulun tyttöjä suosivaa otetta.955 Pappa kuitenkin on saanut poikaoppi-
laat työn ääreen käyttäen koulun arjesta poikkeavia keinoja. Tätä onnistumista 
vastaan elokuvan kuvaama koulusysteemi kapinoi, osin kateudesta, osin tunnista-
en oman perinteensä kykenemättömyyden tavoittaa vaikeakäytöksisiä oppilaita. 

Elokuvan Pappa on muun opettajakunnan vastakohta. Rauhallisuus ja oppi-
laiden kanssa myötäeläminen korostavat hänen poikkeuksellista opettaja-
asennettansa suuressa peruskouluyhteisössä. Elokuvassa on tarkkailuluokan luok-
kakuvan ottamista esittävä jakso. Kuvassa Pappa on lähellä oppilaita, yksi heidän 
joukossaan. Täysin päinvastaista opettakuvausta edustaa alla oleva toinen luokka-
kuva ja miesopettaja 1930-luvulta Kemijärven Vuostimosta956. Opettaja on etäällä, 
oppilaiden kädet ovat pulpetilla ja katseet tuojottavat ilmeettöminä kameraan.  

Emil Kulpakon Vuostimon koulun luokkakuva on kuin Foucaultin kuvaaman 
tehokkaan oikean kirjoitusasennon oppaasta vuodelta 1828. Kuri mahdollistaa 
tehokkaan ruumin hallinnan, joka edelleen on tehokkaan ajankäytön perusta.957 
Kulpakon ajan yhteiskunta asetti opettajalle uskonnollisen, siveellisen ja yhteis-
kunnan rakentamiseen johtavan taloudellisen kasvatuksen tehtävän.958 Maalais-
kansakoulusta peruskouluun on välimatkaa ajallisesti noin 50 vuotta. Yksilökes-
keinen kasvatustapa on osa tarkkailuluokan arkea. Pappa on omaksunut demo-
kraattisen yhteiskunnan periaatteet, joissa oppilas huomioidaan omien lähtökoh-
tiensa, ainutkertaisten piirteidensä ja tavoitteidensa suunnassa959. Hän pyrkii ar-
vostamaan yksilötasolla hyljeksittyjä oppilaitaan ja tätä kautta saattamaan heidät 
mukaan yhteiskuntaan. Suomalaista koulua havainnoinut tutkijaryhmä kiinnitti 
huomion koulumme opettajajohtoiseen opetustapaan, kurinalaisuuteen ja jäsenty-

                                                        
955 Komiteanmietintö 2002: 9, 13. 
956 On huomattava, että 1930-luvun luokkakuva on kansakoulusta. Toinen kuva on tarkkailuluokasta 
n. 50 vuotta myöhemmin. Täysin rinnasteisia kuvat eivät tästä näkökulmasta katsottuna ole. Kuvattu 
kouluympäristö on erilainen. On kuitenkin huomioitava, että kuvissa eivät kuvastu poikkeavat koulu-
ympäristöt, vaan kuvaushetkellä vallinnut aika. 
957 Foucault 2000, 208. 
958 Ks. esim. Maalaiskansakoulun opetussuunnitelma, Komiteanmietintö 1925:14, 25, 50; Soininen 
1919. 
959 Komiteanmietintö 1970:A 4, 23. 
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neisyyteen vuonna 1996. Ryhmä esitti, että suomalaisluokissa olisi voinut vaihtaa 
vaikka opettajaa ja oppilaat eivät olisi huomanneet mitään. Tuntien pito eri kou-
luissa oli lähes identtistä.960 Tavanomaisesta koulunpidosta Papan toiminta erottuu 
edelliseen viitaten myös selkeästi. 

Kuva 8 Luokkakuva Vuostimon koululta 1930-luvulta961. 

 

Kuva 9 Papan luokka962. 

                                                        
960 Simola 2004, 94; Vrt. myös Financial Times, Special report 4.9.2007,”Focus on a knowledge 
economy,” Robert Anderson. Andersonin kuvaa koulujärjestelmän kritiikkiin liittyen suomalaista 
koulua liian tekniseksi, erikoistuneeksi ja vain vähän oppilaiden henkilökohtaista ajatteluvalmiutta 
kohottavaksi. 
961 Valokuva: Timo Kujala 
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Taulukko 8. Luokkakuvat. 

Kuva Oppilas Miesopettaja Koulu 

Vuostimon koulun 

luokkakuva 

Oppilaat istuvat 

paripulpeteissaan kädet 

yhtenevästi pulpeteilla ilmeet 

peruslukemilla ja katseet 

kameraan suunnattuna. 

Seisoo luokan perällä 

erillään oppilaista, kasvot 

totisena ja pukeutuneena 

pukuun. 

Paljaat puuseinät, kello, 

seinällä mahdollisesti 

lukujärjestys. 

Tarkkailuluokan 

luokkakuva 

elokuvassa Täältä 

tullaan, elämä! 

Oppilaat istuvat rennosti 

pulpettien päällä. Osa 

oppilaista hymyilee, yksi 

katsoo alas. 

Opettaja seisoo oppilaiden 

takana kädet kahden 

oppilaan harteilla. Asu on 

vapaa ja rento: avoin 

kauluspaita ja ohut 

villapusero. 

Luokan seinälle asetetut 

paperit kuvan taustalla 

ovat oppilaiden 

kirjoituksia täynnä. 

Jos Barbie-nuken visuaalisesti havaitut ihannemitat ovat muuttuneet 1950-luvulta 
2000-luvulle tultaessa, viestivät ne erään tulkintatavan mukaan naiskuvan muu-
tosta äitimallista kohti Kenin kanssa hengailevaa naisihannetta963. Samalla tapaa 
Papan edustama opettajamalli on muuttunut jäykästä ja virallisesta opettajasta 
kohden rentoa ja vapaata opettajapersoonaa. Päinvastaistakin tapahtuu koulun 
sisällä. Erityisluokalle tai ketjun loppupäässä koulukotiin saapuva nuori on usein 
ollut törmäyskurssilla kilttien tyttöjen ja poikien käytösmallille soveltuvassa kou-
lussa. Kiltteyden kadottanut ja unohtanut lapsi ja nuori heitetään koulusta ulos 
mitä monimuotoisimman sosiaalisen kontrolli- ja säätelyjärjestelmän avulla. On-
nistumisen mahdollisuudet koulun loppuunsaattamiseen saattavatkin olla erityis-
koulujärjestelmän sisällä kohdattavien Papan kaltaisten opettajien varassa.  

Papan tyyli erottuu rennolla olemuksella elokuvan muusta pikkutakki- ja jak-
kupukuopettajistosta. Peruskoulun tavoite oppilasta ymmärtävänä kouluna näkyy 
Papassa964. Hän on luokassa yksi monista, mutta kuitenkin auktoriteetti ja aikui-
nen. Papan opettajuutta ja suhdetta oppilaisiinsa kuvaa seuraava teksti elokuvan 
alkupuolelta. Pappa kävelee luokan seuratessa koulun käytävällä. Luokan eteen 
saavutaan ryhmänä ja Pappa komentaa: 

                                                                                                                                    
962 Digikuvattu 6.11.2006 elokuvasta Täältä tullaan, elämä! , Sateenkaarifilmi, Suominen 1980. 
963 Lehtonen 2000, 110. 
964 Peruskoulun opetussuunnitelmakomitea tunnusti kaikilla luokka-asteilla esiintyvän sosiaalisesti 
sopeutumattomia tai häiriintyneitä oppilaita. Opetussuunnitelmakomitea kehotti tunnustamaan ihmis-
arvon, mutta tarkkailemaan oppilasta ja keräämään hänestä tietoja. Mietinnössä kehotettiin olemaan 
ystävällisiä, mutta johdonmukaisia. Mikäli toimenpiteet eivät auttaneet, määrättiin (”vaikea oppilas on 
siirrettävä”) tarkkailuluokalle. Komiteanmietintö 1970:A 4, 235. 
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Pappa: Pankaa pusakat naulaan! 

Poikaoppilas 1: Aina sama paska! 

Poikaoppilas 2: Missähän se mustalainen viipyy? 

Pappa: No niin… Pappa katsoo sukuelimiksi koristeltua avaimen-
reikää…mennäänpäs tästä tiedon ääreen! 

Oppilaat menevät pulpetteihinsa, Pappa luokan eteen opettajanpöydän ää-
reen 

Pappa: Lissu, tules tänne. Pappa ojentaa luumupussin Lissulle. Pane noi 
luumut kiertämään! 

Jalat pois pulpetilta! 

Poikaoppilas: Anna ny tänne se! 

Pete: Ole hiljaa pieni! 

Riku: Mitä vittuu sä kaikkii niit viet! Tänne se! 

Pappa: Riku myös! 

Riku: Sori Hakkarainen, sulle ei tainnukaan jäädä yhtään! No, ota nyt siitä! 

965
 

Kuva näyttää keskusradion kaiutinta. Päivänavausmusiikkina966 alkaa soida 
urkusäesteinen ”Soi kunniaksi luojan 967 ”. Rehtori saapuu luokan ovelle, 
kuuntelee luokan hiljaisuutta ja puhdistaa tarkkailuluokan oppilaiden taskut 
tupakeista. Pappa kirjoittaa päiväkirjaa ja Jussi kaivertaa taskuveitsellä pul-
pettiin nimeään. 

                                                        
965 Täältä tullaan, elämä! 1980. 
966 Laululla on koulussa ollut merkittävä asema. Virret ovat asia, joiden kautta Suomen kansa oppi 
kristillisen uskon perusasiat niin kirkossa kuin kotihartauksissa. Kansakoulussa ja peruskoulun alkuai-
koina virsilaulu on ollut itsestäänselvyys. Lyhyt aamunavauskohtaus on kuvaava esimerkki usean 
suomaalaisen peruskoulun alkuaikojen kokemusvarannosta. Päivänavaus, aiemmin aamuhartaus on 
ollut säädöksin määrättynä jokaisessa koulussa. Helsingin sanomien naisopettajatyypittelystä urku-
harmonitäti-tyyppi lienee saanut vaikutteensa koulun aamunavauksista. Hirvonen 2003, 117–139; 
Helsingin Sanomat Nyt-viikkoliite nro 32, Anu Silfverberg, 2000. 
967  Omaelämäkerroissa on koulujen päivänavausten eräänlainen traumaattisuus huomioitu. Yksi 
kertoja kuvaa valinneensa saarnavirrekseen väärän virren ”Mä kauniin tiedän kukkasen”, ja vanhapii-
ka johtajaopettaja käsitti kertojan vinoilevan itselleen saarnavirtensä kautta. THA, 10/18, 1998. 
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Pappa: Pete! (Pete heittää luumunkivellä oppilastoveria) 

(Ovelle koputetaan) 

Pappa: Sisään vaan! 

Pappa: Terve terve! Käy peremmälle! 

Rehtori: Hei hei! Päivää pojat! 

Luokka: Päivää! 

Pappa: Liisa, annapas rehtorille tuoli! 

Rehtori: Tosiaan, onhan teillä tyttökin täällä! Kyllä poikien nyt kelpaa, kun 
teillä on Liisa. Mitenkäs Liisa muuten on sopeutunut tällaiseen pienenpään 
työyksikköön? 

Liisa ei vastaa vaan poistuu luokasta. 

Pappa: Liisa minne sä oot menossa? 

Rehtori: Olipa tytöllä temperamenttia! 

Pappa: Välillä menee mukavammin! 

(Rehtori ojentaa postikorttia luokan edessä) 

Rehtori: Niin, taitaa olla ulkomailta. Tai ainakin Ruotsista. 

(Pappa vilkaisee korttia ja samalla vihjaavasti rehtoria pyytääkseen tätä 
poistumaan luokasta. Rehtori nousee ja ottaa takavarikoidut tupakka-askit 
taskustaan) 

Rehtori: Jos olet kadottanut tupakka-askin, saat periä sen koulun kassakaa-
pista kesäkuun ensimmäisenä päivänä saatuasi päästötodistuksen. Näkemiin! 
Ei tarvitse nousta! Rehtori poistuu luokasta. 

Luokka: Rehtorin perään huutaen: Mene vittuun siitä! Perkele, saatana!968
 

Varhemmin valmistuneissa miesopettajaa esittävissä elokuvissa luokan hallinnas-
sa miehet käyttivät vahvaa alistamista ja nöyryyttäviä keinoja. Pappa erityisopet-
tajana sen sijaan poikkeaa tästä käytännöstä. Hän käyttää käskyissään imperatii-
vimuotoisia lauseita, mutta oppilaat hyväksyvät sen ja tottelevat Pappaa. Ainoas-
                                                        
968 Täältä tullaan, elämä! 1980. 
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taan Lissu poikkeaa joukosta. Miesrehtori toteaa Lissun läsnäolon luokassa ja 
koettaa vedota poikiin ”naiskauneuden” kautta.  

Linnakylän ja Malinin tutkimuksessa (1997) joka viidennellä heikosti koulus-
sa viihtyvällä oppilaalla oli kielteinen suhde opettajaan. Useimmat näistä oppilais-
ta olivat poikia969. Elokuvan ”tarkkisoppilas” Liisa onkin sukupuolensa edustaja-
na poikkeustapaus valkokankaalla. Yleensä elokuvat kuvaavat pojan ja opettajan 
yhteentörmäyksiä.  

Pappa hallitsee poikajoukon, mutta Liisa luokan ainoana tyttöoppilaana jää 
Papankin kasvatusmenetelmien tavoittamattomiin.970 Hän torjuu Papan yritykset 
saavuttaa itsensä. Pappaa on verrattu kömpelöön paimeneen, joka ei saa otetta 
tyttöön971. Tarja Palmun haastattelututkimuksessa 9-luokkalaiset tytöt ilmaisivat 
ahdistuksensa ja epätietoisuutensa, kun miesopettaja tulee liian lähelle. Palmu 
lisäsi, että asia voi olla päinvastainenkin: miesopettaja voi olla erotisoinnin ja 
katseen kohde.972  Liisan asema luokassa on ahdas poikajoukon puristuksessa. 
Yksin tyttönä ja erillään olo muusta tyttöryhmästä pakottaa Liisan käyttäytymään 
kuvatulla tavalla. Yleisesti erityisluokkien tytöt sopeutuvat hyvin, mutta vaativat 
seurakseen oman sukupuolensa oppilastoverin.  

Papan kuvausta luonnehditaan realistiseksi puutteineen, eikä hän olekaan mi-
kään Kuolleitten runoilijoiden seuran (Deat Poets Society, 1989) John Keating 
(Robin Williams), jolla myös on suuri vaikutus poikaoppilaisiin973. Miesopetta-
juuteen sisällytetään elokuvassa kurin ja järjestyksen pito. Kiikkulainen on hyvä 
esimerkki vanhakantaisesta kurinpitäjästä. Papan keinoissa orastaa uudenlainen 
suhtautuminen oppilaisiin, eivät perinteiset alistavat menetelmät. Elokuvassa 
Pappa ei tunnu puuttuvan pieniin rikkeisiin: tuhrittuun avainpesään, pornolehteen 
pöydällä tai vastaaviin. Pikkumaisen roolin puuttuminen Papan olemuksesta ei 
horjuta luokanhallintaa: oppilaat eivät pidä jalkoja pöydillä ja takit ovat järjestyk-
sessä naulakossa. Papan persoonassa näkyy omaehtoisen auktoriteetin rakentumi-

                                                        
969 Linnakylä & Malin 1997, 120–124. 
970 Lissu toteaa Papalle liikuntatuntikuvauksessa Papan kutsuessa Lissua pelaamaan: ”Persettäkös sä 
haluat vai mitä sä mua jahtaat!” Vrt. Uusitalo & al. 1999, 495–504. 
971 Uusitalo & al. 1999, 495–504. 
972 Palmu 1999, 192. 
973 Deat Poets Society 1989. 
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sen974 lopputulos. Auktoriteetti ei enää nojaa ulkoiseen mahtiin, vaan se on saavu-
tettu persoonan sopeuttamisella luokan oppilaiden edellytyksiä vastaavaksi. 975  

Joel Kivirauman tarkkailuluokan oppilaita koskevassa tutkimuksessa oppilas 
Timo kuvaa hyvää tarkkailuluokan opettajaa: ”Tarkkailuluokan opettajan täytyy 
samaistua oppilaisiin; armeijamainen kuri ja äänenkäyttö eivät sinänsä tuota mi-
tään.”976 Tarkasteltavan elokuvan rehtori jatkaa suomalaisen elokuvan lempeän ja 
rauhallisen rehtorin kuvaa. Elokuvan rehtori valvoo, mutta ei nipota turhista. Ta-
kavarikoidut tupakatkin hän lupaa palauttaa päästötodistuksen jälkeen. 

Pappa joutuu käyttämään fyysistä voimaa kohtauksessa, jossa hän lähtee 
Hakkaraisen perään luokan kiusattua Hakkaraista. Elokuva näyttää fyysisen ra-
joittamisen myönteisen puolen. Se ei ole aina oppilasta vahingoittava, sillä Hak-
karainen rauhoittuu Papan lujassa otteessa. Opettaja voi nykyisen lainsäädännön 
puitteissa käyttää ”sellaisia oppilaan poistamiseksi tarvittavia välttämättömiä 
voimakeinoja, joita voidaan pitää puolustettavina oppilaan ikä ja tilanteen uhkaa-
vuus tai vastarinnan vakavuus sekä tilanteen kokonaisarviointi huomioon otta-
en977.” Mies fyysisesti vahvempana sukupuolena on oletettavasti kyseisen laki-
tekstin tarkoittaman tilanteen suorittaja käytännön kouluelämässä978. 

Helsingin sanomien toimittaja nimeää Papan humaaniksi opettajaksi ja nuor-
ten puolustajaksi. Vuonna 2003 uusintana televisiossa esitettyä elokuvaa kuvataan 
ajankohtaiseksi koulukeskustelun aloittaneeksi kuvaukseksi suomalaisesta perus-
koulusta.979 Fränti kertoo Papan olevan nuorten ainoa tukija ja puolustaja, ”jonka 
toiminnasta kasvaa humanismin siemen. Pappa näkee elämää syvemmälle, yli 
kerskakulutuksen, voiton pyynnin, kurin ja pakkokeinojen. Hän on aikuinen, mut-
ta hänellä on nuori sydän, jossa lepattaa edistyksen toivon liekki980.” Toimittaja 
jatkaa, ettei ole pitkiin aikoihin nähnyt kotimaisessa elokuvassa yhtä myönteistä 
                                                        
974 Naapurimaassa asia on nostettu esille yhdeksi merkittäväksi seikaksi koulussa. Ruotsin parlamen-
taarisen opettajakoulutuksen mietinnössä vuodelta 1999 on merkitty uudeksi opettajan tehtäväksi 
oman auktoriteetin valloittamisen. Harjunen 2002, 17. 
975 Auktoriteetti korostuu opettajaelokuvissa monin tavoin. Esimerkiksi koulujen sijoittuminen val-
tiomahdin alaisuuteen näkyy useassa elokuvassa presidenttien kuvien näyttämisellä koulun käytävillä. 
Koulun ylin johto, auktoriteetti tulee valtion taholta: Skandaali tyttökoulussa-elokuvassa näkyy esittä-
vän ajan keisari, Täältä tullaan, elämä! -elokuvassa koulun seinällä riippuvat presidenttien kuvat.  
976 Kivirauma 1995, 50. 
977 Perusopetuslaki N:o 628/1998, (13.6.2003/477 36 b §) 
978 Suomalaisesta nuorten ja lasten TV-ohjelmista tällekin löytyy vaste. Nainen menestyvänä tarkkai-
luluokan opettajana löytyy Tarkkis-sarjan naisopettajasta. Tarkkis 8 osaa, YLE TV2/ lastenohjelmien 
toimitus 1986–87.  
979 Helsingin Sanomat 4.6.2003, Mikael Fränti. 
980 Helsingin Sanomat 1.3.1980, Mikael Fränti. 
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ihmishahmoa.981 Iltalehti sen sijaan pitää Papan ja Kiikkulaisen linjanvetoja taval-
laan vanhentuneina koulumaailmaan vuonna 2003. Lehden arvostelussa ajatellaan 
arvioidaan rajanvetoa käytävän edelleen.982

 

Luokkahuoneen rooleja ja muun muassa poikien koulunkäyntiä tutkinut 
Kimmo Jokinen nostaa onnistuneen luokkahuonetyön edellytyksiksi kolme opet-
tajaan liittyvää tekijää: (1) Tunnetyö, joka tapahtuu opettajan ja oppilaiden väli-
sissä neuvotteluissa. (2) Asiantuntijuus, jonka pohja on osoitettavissa kommuni-
kaatiolle ja neuvottelulle rakentuvassa asiantuntemuksessa. (3) Opettajan auktori-
teettiasema, joka perustuu emotionaalisesti läsnä olevaan ja oppilaita tukevaan 
opettajuuteen.983 Pappa säilyttää rauhallisen työotteen elokuvan alusta sen lop-
puun saakka. Emotionaalisuuden määrittäminen Papassa voi tuntua vaikealta. Hän 
ei ilmaise juuri mitään itsestään. Papan emotionaalinen kosketus oppilaisiin tulee 
kuitenkin ilmi koko elokuvan ajan. Yksityiskohtina ja esimerkkeinä tästä ovat 
mukava toteamus urheilukentän laidalla, oppilaan polkupyörän tarakalle otto sekä 
kortin lukemistilanne ruokasalissa.  

Suomalainen elokuva antaa ymmärtää paljon negatiivista opettajista, ja mies-
opettajaennallistukset ovat usein kielteisiä. Papan kohdalla toistuu kuitenkin yli 
Suomen rajojen tunnettu opettajagenre. Kouluinstituutio on paha ja kylmä, mutta 
sisällä yhteisössä on yksilöitä, jotka pitävät yllä humaanisia ihanteita ja taistelevat 
pahaa vallalla olevaa systeemiä vastaan984. Pappa edustaa marginaalia suuressa 
kylmässä systeemissä. Hänen oppilaan käsittelytaidoissaan ja esimerkissään ku-
vastuu peruskoulun eettisen kasvatuksen pohja, joka on ilmaistu muun muassa 
Yhdistyneitten kansakuntien ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistukses-
sa985. Olli Luukkaisen tutkimuksessa (2004) todennetaan eettisen pohjan ajankoh-
taisuutta uudella vuosituhannella. Luukkaisen mukaan ”opettajan on oltava hu-
maani ihminen, joka pyrkii kehittämään oppijaa kokonaispersoonallisuutena otta-
en huomioon hänen yksilölliset tarpeensa ja edellytyksensä. Opettajalla on sekä 
yhteiskunnallinen että yksilöön kohdistuva sivistystehtävä.”986

 

Suomalainen yhtenäiskoulu on saavuttanut tähän hetkeen tultaessa 30 vuoden 
iän. Opettajapuhe on ehtinyt täydentyä uusilla ulottuvuuksilla. Young lo-

                                                        
981 Helsingin Sanomat 1.3.1980, Mikael Fränti. 
982 Iltalehti 4.6.2003, Jyrki Laelma.  
983 Jokinen, Nuorisotutkimus 20 (2001):4. 
984 Vrt. esim. Kuolleitten runoilijoiden seura - Dead Poets Society 1989; Näkymätön Elina 2002. 
985 Komiteanmietintö 1970:A 4, 38. 
986 Luukkainen 2004, 250. 
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ve -elokuvan kuvaamataidon opettaja Marttiin liittyvä teksti kuvaa osaltaan uuden 
vuosituhannen malliopettajapohdintaa. Kuvaamataidonopettaja Martti on homo-
seksuaali ja Jukka-oppilaan koulutoverit naureskelevat yleisesti opettajalle. 

Antti: Kuka pölli mun kynän, hei kuka pölli mun kynän? 

Martti-opettaja: Kuka pölli mun kynän! Antti, tiedätkö, että Kiinassa kauppi-
as voi jättää hedelmän kärryynsä keskelle toria yöksi ja aamulla kun hän pa-
laa, yhtäkään hedelmää ei puutu. 

(Martti ottaa Antin kynän toisen poikaoppilaan takataskusta) 

Jos te joskus päätätte tämän koulunne kunnialla, niin toivottavasti edes joku 
teistä ymmärtää taiteen jalouden. 

Poikaoppilas: Näitteks te, se kävi mun perseelle! Oppilaiden naurua, kello 
soi välitunnille ja Jukka menee Martin luo kameraansa näyttäen. 

Jukka: Tää meni jumiin. Osaisit sä hei jeesata? 

Martti-opettaja: Kato! Hieno kamera! Mistä sä tän pöllit? 

Jukka: Se on faijan. 

Martti-opettaja: Mikseihän se nyt oo sillä? 

Jukka: Se nyt ei oo maisemissa. 

Martti-opettaja: Ootko sä pitkäänkin kuvannu? 

Jukka: No jonkin aikaa. 

Martti-opettaja: Haluaisitko oppia jotain lisää? 

Jukka: Isi on kyllä opettanut jonkin verran tekniikkaa. 

Martti-opettaja: Valokuvaaminen on paljon muutakin kuin tekniikkaa. Se on 
asioiden näkemistä toisella tavalla. Se on kuin ovi uuteen maailmaan josta ei 
oo paluuta. Martti kopauttaa kameraa. Vanha Pentax jumittaa joskus näin. 
Martti ojentaa kameran Jukalle. Tule joskus minun studioon niin opit enem-
män. 

Jukka: Ei kiitos, kokeile jotain toista poikaa! 

Martti nousee uhkaavasti kohden Jukkaa. 
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Martti-opettaja: Täällä minä olen opettaja. Studiossani taiteilija ja makuu-
huoneessani olen mitä olen. Nämä kolme asiaa osaan minä erottaa toisistaan. 
Luulin, että sinäkin olisit osannut. Jukka poistuu luokasta koulun käytävälle, 
jossa muut pojat odottavat. 

Antti: Mitä sä oikein juttelit ton idiootin kanssa? 

Poika 1: Tiedät sä, että se on homo? 

Poika 2: Kommarihomo! 

Antti: Kun sä joskus kaksin jäät ton kanssa, voit olla varma, että se poraa 
sua perseeseen! Naurua.987

 

Young lovea on syytetty homofobiseksi kuvaukseksi, mutta syytöksen pohjaa 
tulee etsiä Demari-lehden arvioinnin mukaan nuorison homofobiasta988. Homofo-
biainen ”elokuvallinen” nuoriso on esitelty edellä kuvatussa vuoropuhelussa. 
Young love eroaa suuresti muista tutkimuksen elokuvista miesopettajakuvauksel-
laan. Tekstissä kuvataan koulun arkeen liittyviä puheita: isättömyys, nimittely ja 
opettajan perinteisen auktoriteettiaseman romuttuminen. Martissa kuvastuu opet-
tajan asemapaikan muutos. Hän erottaa opettajan työn, harrastuksen ja vapaa-ajan 
erillisiksi kokonaisuuksiksi. Opettajan elämässä ei enää ole työ ja vapaa-aika yhtä. 

Elokuva paljastaa nykykoulun arkea. Homottelu kohdistuu varovaisen avoi-
mesti miesopettajaan989. Elokuvassa poikien homokielteinen suhtautuminen on 
kuvattu ilmeisen arkisena, jatkuvana ja päivittäisenä käytäntönä. Otos näyttää 
samalla, kuinka Jukka-oppilas suhtautuu kielteisesti opettajaan muun luokan hy-
väksyntää saadakseen. Suomessa oikeuspoliittinen tutkimuslaitos on tehnyt seu-
rantahankkeita muun muassa koulun sisällä tapahtuneesta häirinnästä. Opettajiin 
kohdistunutta häirintää ja väkivaltaa 1997 tilastoineen raportin mukaan loukkaava 
käytös kohdistui kouluissa useimmiten naiseen. Loukkaava käytös esiintyi tyypil-
lisimmin tilanteessa, jossa opettaja oli esittänyt oppilaalle kiellon, käskyn tai ke-
hotuksen jostakin tehtävästä. Seuraavassa taulukossa näkyy raportin tulokset 
(N=601). 

                                                        
987 Young Love 2001. 
988 Uutispäivä Demari, 7.9.2001, "Viikon vinkit: Young Love", Pertti Lumirae. 
989 Miesopettajan homottelusta ks. esim. Lahelma 2002, 80–86. 
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Taulukko 9. Loukkaava käytös990. 

Tekijä Kohde Prosenttiosuus kaikista 

tapauksista 
Useita tekijöitä   1 % 
Poika Nainen  53 % 
Poika Mies 19 % 
Tyttö Nainen 18 % 
Tyttö Mies 8 % 

Loukkaava käytös on opettajiin kohdistuvista niin sanotuista ”uhrikokemuksista” 
yleisin991. Elokuva ottaa myös kantaa kasvatuksellisiin arvoihin. Martti kohtaa 
oppilaan isättömyyden ja osaa suhtautua asiaan hienotunteisesti.  

Seuraavassa tekstissä Jukka on Martin kotistudiolla kuvaamassa. Hän haluaa 
valokuvauksen huippuosaajaksi hyväntahtoisen Martti-opettajan avustuksella. 
Martti on sairas ja menee lepäämään makuuhuoneeseensa. Ovikello soi ja Jukan 
äiti tulee etsimään poikaansa. 

Martti-opettaja: Menetkö avaamaan! 

Jukka: Joo (Avaa oven) Mutsi! 

Äiti: Oot sä kunnossa? 

Jukka: Tietenki! 

(Äiti menee Martin makuuhuoneeseen.) 

Äiti: Olet sä koskenut Jukkaan? 

Martti-opettaja: En, en, minä opetan häntä! 

Äiti: Makuuhuoneessa? 

Jukka: Mutsi! Lopeta nyt! 

Äiti: Ainut, mikä tässä loppuu nyt on nää sun opetushommat! 

Martti-opettaja: Ne loppuis muutenki! 

Jukka: Mitä? 

Äiti: Jukka, ala tulla! 

                                                        
990 Kivivuori 1996, 5.  
991 Kivivuori 1996, 17. 
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Martti-opettaja: (Jukalle) Ei oo enää paljon, mitä mä voisin sulle opettaa. Sä 
osaat jo! 

Jukka: Lopetat sä koulussaki? 

Martti-opettaja: (Huokaisten) Jooh! 

Jukka: Mutta miksi? 

Martti-opettaja: No mene nyt! 

Jukka poistuu äitinsä perään rappukäytävään. 

Jukka: (Äidilleen) Sä oot tosi iso paskapää! 

Äiti: Niin varmaan! 

Jukka: Ainakin Martti välittää musta. Sä et mitään muuta kuin painat työtä 
vaan. 

Äiti: Välittää? Miten tollanen voi olla opettajana? 

Jukka: Miten tollanen voi olla mutsina? 

Äiti: Homoksi et kyllä rupee, et varmasti!992
 

Elokuvassa käydään vuoropuhelua, kuka ja millainen voi olla miesopettaja. Sa-
malla teksti sivuaa paljon julkisuutta saanutta pedofiilikeskustelua. Äiti pitää 
Marttia ilmeisimmin lapseen sekaantujana. Jukka puolustautuu ja perää äitinä 
olemisen oikeutusta. Kuinka kiireistä äitiä voi kutsua ”mutsiksi”?  

Edellä kuvattu teksti on tällä hetkellä erityisen herkkä yleisessä opettajakes-
kustelussa. Vaikka pedofiilikeskustelu ja homous eivät ole toisiinsa liitettävissä, 
niin yleisesti julkisuudessa asiat yhdistetään. Karen Harbeckin tulkinta tukee 
ajatusta. Hänen mukaansa seksuaalivähemmistöön kuuluvaa opettajaa on perintei-
sesti pidetty tehtäväänsä sopimattomana. Hänet koetaan oppilaita viettelevänä, ja 
hänen ajatellaan käyttävän oppilaita seksuaalisesti hyväkseen. Hän ei edusta oi-
keita roolimalleja ja on mahdollinen AIDS:n kantaja.993 Young love ottaa tiedoste-
tusti tai tietämättään kantaa ajankohtaiseen koulupuheen osa-alueeseen. Nykyajan 
vanhemmat ovat tietoisia kouluun kohdistuvista oikeuksista. Ennenaikainen kun-
nioitettu ja arvostettu opettaja on muuttunut arvostelun kohteeksi. Ongelmaoppi-

                                                        
992 Young Love 2001. 
993 Harbeck 1992, 132–133. 
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laiden sijaan täytyy osata kohdata myös ongelmavanhemmat.994 Elokuva on tästä 
kehityksestä hyvä ikkuna menneisyyteen. Nykyelokuva myös eroaa jyrkästi ver-
rattuna kansakouluajan elokuvien miesopettajaennallistuksiin. Vanhat elokuvat 
eivät yleensä kyseenalaista opettajan työtä ja ammatillista pätevyyttä995. Kyse on 
selkeästä opettajan asemapaikan muutoksesta ja sen heijastumisesta valkokan-
kaalle. 

Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä on vuodesta 
2002 edellyttänyt lain tarkoittamaa taustaselvitystä. Uusille virkaan astuville opet-
tajille rikosrekisteriotteen nuhteettomuus on lisännyt opettajaviran haltijan pääsy-
vaatimuksia edellisiin opettajapolviin verrattuna. Kysyin vuonna 2004 Oikeusre-
kisterikeskukselta miesopettajan rekisterimerkinnöistä. Keskus viittasi meneillään 
olevaan tutkimukseen. Yleinen nuhteettomuus opettaja-ammatissa työskentelevil-
lä kuvastuu työministeriön Turun yliopistolla aiheesta teettämässä tutkimuksessa. 
Opettajista ainoastaan neljällä oli rikosrekisterimerkintöjä. Sukupuoleen viittaavia 
tietoja en silloin saanut.996 Ruotsalaisessa tutkimuksessa tarkasteltiin opettajan 
työnkuvan muutosta vuosien 1960−2000 välillä. Tutkimuksessa kävi ilmi, että 40 
vuotta taaksepäin naisopettajaa saatettiin paheksua, mikäli hän haki paikkaa, jota 
perheellinen miesopettaja tavoitteli. Naisen päähuomion tuli kohdistua perheeseen 
riippumatta siitä, että hänellä oli raskas ja vaativa ammatti opettajana. Kukaan ei 
voinut ajatella esimerkiksi 1960-luvulla, että miesopettajaa syytettäisiin pedofii-
liksi, mikäli hän oppitunnilla otti polvelleen alaluokkalaisen, jos tämä itse sitä 
halusi.997

 

Elokuva etenee Martin sairauden pahentuessa. Opettaja joutuu sairaalaan, 
tunnustaa Jukalle sairautensa taustat ja tulee lopulta uskoon ”kääntäen kelkkansa” 
entiselle elämälle ja tovereilleen. Young love -elokuvassa voi todeta jonkinlaisen 
herätysliiketyyppisen, uskonnollisen diskurssin julkituontia. Elokuvassa opettaja 
kertoo olevansa saarnamiehen poika. Hän siteeraa omaan sairauteensa liittyen 
Raamatun lausetta, jossa palkaksi ei-heteroseksuaalisesta käyttäytymisestä ihmi-
set ovat ”saaneet itseensä sen palkan, mikä saada piti”998. Kyseistä Raamatun 
lausetta eri uskonnolliset tahot tulkitsevat muun muassa AIDS:iin liittyväksi. 

                                                        
994 Vrt. Säntti 2002, 176. 
995 Skandaali tyttökoulussa -elokuvassa on kohtaus, jossa makkaramestari Tapper tekee valituksen 
kouluhallitukseen rehtorin läimäytettyä tyttöoppilasta. 
996 Aalto Tauno, apulaisjohtaja Oikeusrekisterikeskus. Tallennettu sähköpostitiedonanto 6.2.2004.  
997 Goodson et al. 2003, 200–202. 
998 Raamattu, Room. 1:27. 
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Sairautta pidetään Jumalan rangaistuksena määrätyn kaltaisesta seksuaalisesta 
käyttäytymisestä. Elokuvassa kamppailevat vahvat, suuret tabut. Uskonto ja ho-
moseksuaalisuus ovat hyvä esimerkki edellisistä. Kaikilla ”tabuilla” on vahva 
koskemattomuussuoja. Elokuvan loppua lähestyttäessä Martti tilittää Jukalle saar-
namiesisän opetuksia. Hän kääntyy uskoon sairaalassa ennen kuolemaansa. Kes-
kisuomalaisen haastattelussa on kuvaus Lehkamon tulkintataustasta: ”Suhtaudun 
Marttiin lämmöllä ja ymmärryksellä, mutta en voi hyväksyä kaikkia hänen teko-
jaan. Tämä on henkilökohtainen näkemykseni, Arto Lehkamo korostaa.”999

 

Elokuvaa kritisoitiin lehdistössä. Esimerkiksi Keskisuomalaisessa pohdit-
tiin: ”Joten mikä onkaan Martin kohtalo? Hän saa rauhan, kun hän parantuu ho-
moudestaan uskon avulla. Siis vielä 2000-luvulla osaksi verotuloilla rahoitetussa 
elokuvassa voi vieläkin hakata homoja Raamatulla päähän ja manata heitä helvet-
tiin. Uskomatonta!”1000 Lehdistössä Young loven uskontopuhetta on luonnehdittu 
myös käsitteellä uuskonservatiivisuus1001. Homoseksuaalisuus ja AIDS:iin kuole-
minen ovat ainutlaatuinen yhdistelmä miesopettajaelokuvien joukossa1002. Moraa-
lisuusnäkökohtia toki on ollut aiemminkin miesopettajatekstien kohdalla. Syyl-
lisiäkö?-elokuvan miesopettaja kuoli työläisluokkaisen seurustelukumppanin 
vuoksi.  

Suomalaisessa kehyksessä näen elokuvan viestissä kansallista rajojen hake-
mista ja kokeilua, ehkä jonkin verran myös keskustelun aloittamista. Elokuvassa 
kamppailevat ristiriitaiset väitteet, joille on vaikeaa löytää sijoituspaikkaa. Risti-
riitaa ilmentää asetelma: Jos nykykoulu sallii miesopettajan homouden, miksi 
hänen pitää pelastaa sielunsa ennen saamaansa rangaistusta? Onko malliopetta-
juus vielä niin vahva, että siihen soveltumaton kuolee, kuten 1930-luvun eloku-
vassa?  

Osmo Kontulan 1987 teettämässä yläasteikäiselle suunnatussa tutkimuksessa 
tytöt suhtautuvat sallivammin homoseksuaalisuuteen, siispä elokuvan poikajou-
kon käyttäytymismalli on tätä taustaa vasten hyvin tyypillinen.1003 Amerikkalaisen 
Woods & Harbecin (1991) toimesta tehdyssä tutkimuksessa ilmeni, että moni 
seksuaalivähemmistöön kuuluva opettaja erotetaan koulusta silloin, kun hänen 
                                                        
999 Keskisuomalainen 30.8.2001, Välimäki. 
1000 Keskisuomalainen 8.2.2002, "Käsikirjoittaja Lehkamo vs. ohjaaja Lehkamo", Marko Ahonen. 
1001 Kaleva 31.8.2001, Vainio. 
1002 Richard Dyer kirjassaan White pohtii elokuvaa, kuvataidetta, homoseksuaalisuutta ja valkoisen 
rodun representaatioita siinä. Dyer tulkitsee, että homous esitetään yleensä AIDS:iin yhdistettynä ja 
käytäntö tuottaa rodullista ylemmyyttä. Dyer 1997, 216–219. 
1003 Lehtonen 1995, 111–117. 
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seksuaali-identiteettinsä tulee julki. Monet salaavat tämän tähden taustansa. Yli 
90 % suomalaisista seksuaalivähemmistöön kuuluvista ei ole ilmaissut taustaansa 
työpaikalla, opettajista vielä vähemmän. Opettajien ja oppilaiden salailun syynä 
ovat ensisijaisesti kielteiset reaktiot eri tahoilta. Koulun sisällä asia on vaiennettu 
alue, jota ei voi juurikaan käsitellä avoimesti.1004  

Opettajien omaelämäkerroissa en tutkijana löytänyt yhtään suoraa viittausta 
kirjoittajan kuulumisesta seksuaaliseen vähemmistöön. Yksi kirjoittajista, 1933 
syntynyt Matti tosin oli saanut homosyytteen ulkonäkönsä vuoksi1005. Seksuaalis-
ta vähemmistökuvausta suomalaisessa elokuvassa on tutkinut muun muassa Kan-
gasniemi. Hänen kohteenaan on ollut elokuva Jäähyväiset vuodelta 1981. Eloku-
vasta Kangasniemi toteaa tiivistetysti: Kun lesbot ja homot joutuvat usein yhä 
edelleen esiintymään opiskelu- ja työtovereilleen heteroina, julkisuuden henkilöi-
den lesbouden tai homouden julkistamisella on positiivisia vaikutuksia tavallisten 
lesbojen ja homojen elämässä.1006

 

Oppilaiden loukkaava käytös Marttia kohtaan kuvaa myös nykyopettajan 
yleistä arkea. Suomen kuvalehden opettajatutkimuksessa opettajat kirjoittivat:  

Tottelemisen taito on kadonnut. Eivät usko. Ovat tottuneet kotona että joka 
asiasta neuvotellaan. Lapsi-aikuinen suhde on joillakin oppilailla hämärtynyt. 
Joillakin oppilailla ei kotona ole vanhempia vaan kavereita. Ennen vanhem-
mat ja oppilaat pelkäsivät opettajaa, nyt päinvastoin.1007  

Tältä osin elokuva näyttää selkeää muutosta miesopettajan työssä ja omakuvassa 
koko tarkasteltavan jakson aikajanalla. 

Elokuva-arvostelussa Martti-opettajaa kuvataan vanhaksi mieheksi, johon on 
kasattu kaikki negatiiviset vanhan miehen kliseet. Hän on jumiutunut 60-luvun 
kulttuuriradikalismiin ja heittelee naurettavia ajatuksia ja iskulauseita. Lisäk-
si ”kulttuuripieru” miesopettaja on eroottiselta orientaatioltaan homo.1008 Markus 
Määttänen kuvailee studiokohtausta epäuskottavaksi. Hienosta pimiöstä huolimat-
ta Martti ei opeta Jukalle kunnon kameranpito-otetta, vaan hörisee kohteen ja 
sielun löytämisestä. Määttäsen mukaan kommarihomon miesopettajan opetusote 

                                                        
1004 Lehtonen 1995, 107, 168. 
1005 SKS KRA. Mieselämäkerrat 12109. 1993. 
1006 Kangasniemi 1994, 135–153. 
1007 Suomen kuvalehti 41/2003, ”Koulusta tuli pitkä piina”, Tuomo Lappalainen & Susan Heikkinen, 
20–33. 
1008 Karjalainen, 1.9.2001, Turunen. 
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johtaakin Jukan napsimaan kuvia mieluummin naapuritalon ikkunassa alasti kei-
mailevasta Johannasta, kuin kuuntelemaan Martti-opettajan filosofointia.1009 Kri-
tiikki kohdistuu oikeaan osoitteeseen, kun opettajaa ajatellaan nuoren kanssa 
työskenteleväksi ammattilaiseksi. Opettajan silmin katsottuna ennallistaminen ei 
vastaa nykyhetken miesopettajan ammatillista toimintaa. Julkisuudessa paljon 
keskustelussa ollut pedofiilileimaaminen pitänee tosielämässä opettajat ammattia 
harjoittaessaan sisällä koulun tiloissa, eikä kuljettamaan murrosikäisiä nuoria 
kotiinsa.  

Elokuvan analysointi oli tutkimuksellisesti muullakin tavoin kiintoisa. Eloku-
va on saanut kyseenalaista kritiikkiä, muun muassa Filmiverkko ry:n film-o-
holicilta, joka on ei-kaupallinen ja voittoa tavoittelematon yhteisö. Vuoden 2001 
koosteessa elokuvaa arvioitiin muun muassa seuraavasti:  

Arto Lehkamon Young Love (1,67). Ohjaaja katsoi jopa asiakseen lähettää 
toimitukseemme vuolassanaista palautetta, koska hänen elokuvastaan oli kir-
joitettu kovasanaisiakin kritiikkejä. Elokuvantekijä Lehkamolta lienee unoh-
tunut, että elokuva on julkinen teos, josta esitetään julkista kritiikkiä. Kritiikki 
kohdistuu aina elokuvaan, ei koskaan henkilökohtaisesti sen tekijöihin. Ilmei-
sesti kritiikkimme osuivat oikeaan, sillä Lehkamo ei halunnut antamiaan pa-
lautteita julkisuuteen, mikä on tietysti ymmärrettävää palautteiden sisältöä 
ajatellen, niin selväksi niistä kävi Lehkamon elokuvan kyseenalainen arvo-
maailma ja tematiikka sekä se, millaisesta ihmisestä on kysymys: miehestä 
joka uhittelee raamatulla päähän lyömisellä.1010  

Yritin itse olla yhteydessä Lehkamoon haastatellakseni häntä. Olin saanut suoma-
laisten miesopettajaelokuvien tiedot Lehkamoa kritisoineen järjestön kautta. 
Kuultuaan tämän, Lehkamo kieltäytyi vastaamasta kysymyksiini.  

Kun elokuvaa tarkastellaan historiallisesta näkökulmasta, ei voi olla huomi-
oimatta suomalaisissakin filmeissä esiintynyttä moraalista valistusta ja niin sanot-
tuja ”kuppaelokuvia”. Kuppaelokuviksi kutsuttiin sodan jälkeen valmistuneita 
ongelmaelokuvia, jotka narrativisoivat ajankohtaisia ongelmia: rikollisuutta, al-
koholismia, avioeroja, sukupuolitauteja ja lapsettomuutta. Niissä oli nähtävillä 
myös kuvaa likaisesta naisruumiista: prostituoitujen, langenneiden, petollisten 
morsiamien ja avioerovaimojen yhteydessä. Ongelmaelokuvien lajityyppi oli 

                                                        
1009 Aamulehti 31.8.2001, Markus Määttänen.  
1010 Film-O-Holic. Vuoden 2001 elokuvakooste, elektroninen sivusto. 
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yleismaailmallinen, mutta ne saivat Suomessa kuitenkin kansalliset erityispiir-
teensä.1011  

Homomiehen sijoittaminen kasvatustehtävään on huomionarvoista suomalai-
sen elokuvan koulukuvauksessa. Martin kuoleman jälkeen hänet korvaa naisopet-
taja. Asetelma kuvaa hyvin nykykoulun tilannetta. Naisopettajan opetus Martin 
jälkeen on ylikorostunutta, mutta kertoo koulun sisällä kamppailevista käytännön 
eroista, jotka usein ovat sukupuolisidonnaisia. Naisenergia on tullut kouluun luu-
serimiehiä korvaamaan. Jälki-istunto on yksi pysyvyystekijä ennallistettaessa 
koulua valkokankaalle. Young lovessa jälki-istuntotilanne on sijoitettu elokuvan 
loppuosaan. Liikuntatunnilla sattuva tappelukohtaus johtaa jälki-istuntoon, jossa 
on valvojana riitelevät nuoret erottanut kireä miesliikunnanopettaja. Jälki-istunto 
loppuu kuitenkin kesken, kun valvova miesopettaja joutuu kiirehtimään muihin 
toimiin.  

Andrew on todennut, että historiallinen maailma filmin ympärillä on täynnä 
kerrostumia, joissa voimme löytää filmin, taiteen, kulttuurin ja yhteiskunnan his-
toriaa. Jokainen näistä on läpäisevä ja muutokset yhdessä vaikuttavat toisiin.1012 
Tarkasteltava filmi on tässä suhteessa hyvä ajan tulkitsija. Lehkamon Young love 
osallistuu moniin nykykoulua ja miesopettajaa koskeviin puheisiin. Ensimmäisen 
2000-luvun vuosikymmenen kääntyessä loppua kohden puheet ovat edelleen 
ajankohtaisia. Elokuva on hyvä tulkki yhteiskunnassa vallalla olevista ajatuksista 
ja tunnoista. Young love osallistuu yhteen niistä vaikeimmista, mitkä miesopetta-
jaa kohtaavat koulussa. 

2.5 Virsilaulua ja ristiriitatilanteita 

Nimeni on Pentti Rautajärvi ja tapani tulette tuntemaan. En tule olemaan mi-
kään lempeä opettaja. Vaadin ennen kaikkea reippautta ja järjestystä. Aloi-
tamme koulutyön virrellä ja rukouksella. Virsikirjat esiin! 

 Miesopettaja elokuvassa Akseli ja Elina1013 

Elokuva vahvistaa narratiivisuuden perusajatusta elämästä alati kehkeytyvänä 
kertomuksena. Valkokangas näyttää nykyhetken tai menneen ajan miesopettaja-
diskurssin keskeisiä kysymyksiä. Se on ennallistanut suomalaisen miesopettajan 

                                                        
1011 Koivunen 1995, 108–111. 
1012 Andrew 1987, 185. 
1013 Akseli ja Elina 1970. 
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malliopettajuuden esimerkillisesti, mutta myös välittänyt mallin hiipumisen sodan 
jälkeisessä ajassa.  

Sodan jälkeen demokratisoituva yhteiskunta asetti opettajuudelle uusia mer-
kityksiä. Tällä oli vaikutuksensa miesopettajan elämään. Vapautunut peruskoulu-
aika ja uusi kasvatusihanne välittyvät myös kuvassa; viimeisissä tarkastelluissa 
elokuvissa merkittävän korostuneesti. Tiivistetysti tarkasteltu aikajakso näyttää 
stereotypioita ja tyyppejä, mutta samalla myös yhteiskunnallista heijastumaa ja 
yksittäisiä opettajamuistikuvia. 

Kristillisyys kasvatusihanteena on keskeistä tutkimuksen alkujakson tarkas-
teltavassa aineistossa. Kristillisyysmielisyyttä korostaa elokuvatekstien esittämä 
kouluun liitetty moraalinen arvomaailma. Opettaja ja pappi ovat olleet usean elo-
kuvan vakiintunut parivaljakko. Useissa elokuvissa miesopettajan representaatiot 
liittyvät kiinteästi luterilaiseen kasvatusihanteeseen. Opettajia ja pappeja rinnasta-
essaan Simola viittaa kansanopettajan paimensuhteeseen1014. Opettajan paimenta-
va valtasuhde muuttuu kansa-oppikouluelokuvien jälkeen peruskouluaikaisissa 
elokuvissa yhteisön johtamisesta yksilön johtamiseen.  

Matti Paloheimo kuvaa uskonnolliseksi elokuvaksi elokuvan, jonka ”perus-
ulottuvuus on suuntautuminen tai sitoutuminen tuonpuoleiseen, pyhään”1015. Us-
konnollisen elokuvan edellistä kriteeriä ei mikään tutkimuksen elokuvista täytä, 
vaan uskonnollisuus on toissijaista. Opettajan paimentava valta on taustalähdöil-
tään kristinuskopohjainen1016. Seuraavassa taulukossa on tiivistetysti tarkasteltu-
jen kouluelokuvien miesopettajuuteen liittyviä uskontotekstejä.  

                                                        
1014 Simola 1995, 320–323. 
1015 Paloheimo 1979, 11–12. 
1016 Simola 1995, 320. 
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Taulukko 10. Uskonto elokuvissa. 

Elokuva Kouluun ja miesopettajaan liittyvä uskontoteksti 

elokuvassa 

Syyllisiäkö? Miesopettaja saa surmansa puukoniskusta. Kamera näyttää 

surmatilanteessa miesopettajan kodin seinällä riippuvaa krusifiksia. 

Niskavuoren naiset 1938 Pastori1017 toimii koulun johtokunnan puheenjohtajana, miesopettaja 

vartioi koulun moraalia. 

Suomisen Olli yllättää Uskonnollinen oppimateriaali, suvivirsi elokuvan lopputekstissä 

Skandaali tyttökoulussa Opintojensa loppuvaiheessa oleva pastori Amos Pölkkynen toimii 

koulussa väliaikaisena opettajana. 

Pojat Pastori toimii koulun opettajana ja isänmaallisena innoittajana. 

Siunattu hulluus Opettaja Horsma kuulustelee ankarasti uskonnon läksyjä. Opettaja 

ja pastori kävelevät kirkkomaalla saattoväen edessä, palkintona 

koulumenestyksestä on Lähetyssanomien sidottu vuosikerta 

Täältä tullaan elämä Pappa ilmaisee kyllästymisensä koulun virsivoittoisiin 

päivänavauksiin. Opettaja Reima Kiikkulainen menettää malttinsa 

tarkkailuluokan oppilaiden sabotoitua päivänavauksen. 

Sokkotanssi Jeesus-aiheiset kuvataulut luokan taulutelineessä. 

Emmauksen tiellä Koska meitä käsketään -koululaulu Ranen vuoropuhelussa 

opettajansa kanssa 

Young love AIDS:iin sairastunut saarnamiehen poika, kuvaamataidon opettaja 

tulee uskoon. 

Elokuvan ”maallisuudesta” huolimatta eivät elokuvan lajityypit ole olleet esteenä 
kirkollisaiheen käsittelylle. Yksi selitys asialle varmaankin on luterilaisen uskon 
vahva sija Suomessa.1018 Kirkko ja sen edustajat kuuluvat ainakin maaseutukuva-
usten yhteyteen. Samaan kuvaan sopivat luontevasti myös miesopettajat. Väite 
miesopettajan erityisestä uskonnollisuudesta on kuitenkin osin erheellinen, koska 
uskonnollinen harrastustoiminta on liitettävä lähinnä maanviljelijöiden tyttärien 
kulttuurilliseksi suuntautuneisuudeksi. Sotien välisenä kautena naisopettajista 
58,1 % oli uskontoon vahvasti sitoutuneita. Rinteen mukaan rekrytointikautena 

                                                        
1017 Pappismiesten mukanaolo on tyypillistä suomalaiselle elokuvalle aina sen alkuajoista lähtien. 
Opettajaa ja pappia yhdistää muun muassa opettajankoulutus. Seminaarinimitys pohjaa vanhastaan 
pappien, sittemmin opettajien valmistuslaitoksiin. Simola 1995, 225. Vrt. seminaari: ’koulutustilaisuus; 
esitelmä- ja keskustelutilaisuus; yliopistollinen (tms.) kurssi, jossa pidetään ja arvostellaan esitelmiä; 
opettajia t. pappeja kouluttava oppilaitos’. Korpela, J. elektroninen sanakirja. 
Ks. myös Suutarinen 1992, 116, 
1018 Paloheimo 1979, 91–92. 
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1918–1945 ei miehillä uskonnollinen harrastuneisuus ole ollut merkittävää. Sii-
hen läheisesti liittyvä partiotoiminta sen sijaan tulee huomioiduksi.1019  

Uudelle vuosituhannelle siirryttäessä koulujen uskonnonopetus ei enää ole ol-
lut tunnustuksellista. Silti kertojien negatiiviset kokemukset koulussa harjoitetusta 
uskonnollisesta toiminnasta ja elokuvien välittämä kuva koulujen uskontosidon-
naisuudesta antavat signaalin, johon tutkijana ei voi olla kiinnittämättä huomiota. 
Itsenäisen valtion alkuaikoina uskonnon opettamisen laiminlyönti oli yleinen 
syytös kansalaissodan punasyytettyjen opettajien rikkeissä. Osalla teloitetuista 
opettajista oli taustalla opettajatoimen ajalta laiminlyöntejä uskontokasvatuksessa. 
Muun muassa kansakoulutarkastajat joutuivat puuttumaan virrenveisuun välttä-
mättömyyteen.1020 Sekä elokuvissa että omaelämäkerroissa nousee jonkinasteinen 
patouma koulua ja uskontoa kohtaan1021. Korostunut uskonnon merkitys koulussa 
on ilmiselvästi ennallistuksien taustalla, joskin syy esittää uskontoa tietyssä valos-
sa on monimerkityksinen, kuten elokuva itsessään yleensä on.  

Miesopettajien kohdalla uskonto liitetään usein auktoriteetin ja alistamisen 
esityksiin. Elokuvien viittaukset järjestyksen ja moraalin pitoon liittyvistä työteh-
tävistä voidaan tulkita osin työhön sisältyviksi toimiksi, ja uskonto on yksi väline, 
jolla oppilasjoukkoja hallitaan1022. Uskonnollisuuden ohella elokuva kuvaa kon-
flikteja, katkeria muistoja ja alistamista miesopettajien taholta. Seuraavassa taulu-
kossa on poimittu luokkatilanteiden ristiriitaennallistuksia, joissa miesopettaja on 
osallisena.  

                                                        
1019 Rinne 1989, 164–166. Rinne luonnehtii, että vain osa harrastuksista voidaan luotettavasti luoki-
tella pääharrastuksiin. Summittaisen kuvan kansanopettajien harrastuneisuudesta kuitenkin tutkimus-
lähteiden suositustodistukset ja hakemusliitteet sen sijaan antavat. 
1020 Rantala 2002, 25–27. 
1021 Omaelämäkerroissa kertojat kuvaavat kouluissa harjoitetusta uskonnollisesta painostuksesta ja 
syrjinnästä. Kertojat kuvaavat, erityisesti pienissä maaseutukouluissa olevan jännitteitä herätysliikkei-
siin kuuluvien ja kuulumattomien opettajien välillä. Yksi kertojista kuvaa tehneensä sopimuksen 
pelisäännöistä herätysliikkeen edustajan kanssa, jotta voisi toimia tehtävässään. SKS KRA. Pe, Mies-
elämäkerrat -aineistot; THA 1998. 
1022  Kansakoulun johtajan ja oppikoulun rehtorin työnkuviin kuuluivat muun muassa: johtaa ja 
valvoa koulun opetus- ja kasvatustyötä, seurata muiden opettajien opetusta, valvoa koulurakennusten, 
kaluston ja irtaimiston kuntoa, isännöitsijänä toimiminen. Mustonen 2003, 87–88. 
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Taulukko 11. Miesopettaja ristiriidassa. 

Elokuva Valmistumis-
vuosi 

Ristiriitatilanne Elokuvan ratkaisu 

Syyllisiäkö? 1938 Oppilaat irvailevat historian 
lehtorille hänen siviilielämän 
käyttäytymisestä. 

Opettaja hiljentää luokan ja kieltää oppilaiden 
kommentoinnin. 

Suomisen Olli 
yllättää  

1945 Sodasta palaavilla oppilailla on 
vaikeuksia koulunkäynnissä.  

Opettaja katkoo karttakepin ja oppilaat 
karkaavat koulusta. Moraalisen katumuksen 
kautta oppilaat palaavat kouluun, jossa 
opettajakunnan neuvotteluun kykenevät 
henkilöt sopeuttavat oppilaat uudella 
opetusmenetelmällä. 

Jälkeen 
syntiinlankee-
muksen 

1953 Varkauden tähden vankilassa 
istunut nuori vapautuu ja tulee 
kouluun suorittamaan opinnot 
loppuun. Matematiikan 
mieslehtori ei hyväksy rikoksen 
kärsinyttä nuorta luokassaan. 

Miesopettaja nöyryyttää vankilasta kotiutuvaa 
nuorta monin eri tavoin. Nuori yrittää 
itsemurhaa ja selviää. Nöyryyttävä opettaja 
katuu ja pyytää anteeksi. 

Pojat  1962 Realistisesti sankaruuteen 
suhtautuva oppilas suututtaa 
opettajan. Opettaja kokee 
oppilaiden pilkkaavan 
isänmaata.  

Uskontotunnilla opettaja nöyryyttää1023 
oppilasta luokan edessä. 
Raksilan taiteellisen teatterin esityksessä 
opettaja menettää malttinsa ja hajottaa 
oppilaiden näytelmäesityksen. 

Siunattu hulluus  1975 Opettaja valistaa, mutta samalla 
kummeksuu maaseudun lasten 
lahjattomuutta. 

Oppilas lyö opettajaa. Aikuisiässä välit ovat 
hyvät ja opettaja-oppilas kykenevät istumaan 
saman traktorin lavalla. 

Täältä tullaan, 
elämä!  

1980 Opettajakunnan pääosa ei 
kykene selviytymään 
tarkkailuluokan oppilaiden 
tempauksista. 

Oppilasta ymmärtämätön opettajakunta 
käytännöillään aiheuttaa oppilaan paon 
koulusta. Loppukohtauksessa koulusta 
karannut oppilas kuolee pudotessaan 
Makkaratalon tasanteelta.  

Sokkotanssi  1999 Opettaja nöyryyttää 
yksinhuoltajan ja 
ongelmaperheen poikalapsia. 

Oppilaat tekevät kiusaa opettajalle. Yksi pojista 
vammautuu kostaessaan opettajalle.  

Emmauksen 
tiellä 

2001 Oppilas palaa 
kotikylälleen ”Jumalan 
ruoskana” kostamaan katkerat 
koulumuistot. 

Oppilas palaa eläkeläisopettajan pihamaalle. 
Hän kuristaa opettajaansa muistellen kaikki 
koulussa kokemansa vääryydet. Opettajan 
edessä hän kuitenkin murtuu ja jatkaa katkeraa 
matkaansa. 

Young love  2001 AIDS:ia sairastava 
homoseksuaali miesopettaja 
opettaa valokuvausta kotonaan 
13-vuotiaalle oppilaalle. 
Opettajaa pilkataan ja hänen 
ylleen heitetään pedofiilin varjo. 

Opettaja kuolee sairauteensa. Uusi tehokas 
naisopettaja ei osaa käsitellä oppilaita, vaan 
taiteellinen poika karkaa luokasta ja istuu jälki-
istunnossa. 

                                                        
1023 Opettajaksi opiskelevien koulumuistoaineistossa vuodelta 2000 (44 kirjoittajaa) ainoastaan yksi 
mainitsi naisopettajan nöyryyttävän poikaa koulussa. Vuorikoski 2003b, 147. 
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Kun ajatellaan elokuvien esittämien miesopettajakritiikkien määrää suhteessa 
miesopettajaa esittäviin elokuvateksteihin suomalaisessa elokuvatuotannossa, on 
taulukko synkkää luettavaa. Edes elokuvan fiktiivisyys tutkimuslähteenä ei selitä 
traumaa, jota elokuva purkaa miesopettajien kasvatuskäytännöistä. Nykykoulu on 
muuttunut, mutta valkokankaan mukaan muistot säilyvät. Elokuvan kiusaava 
opettaja ei välttämättä ole mies, sen kertovat muun muassa elokuvien julmat, 
kylmät, nöyryyttävät ja kiusaavat naisopettajat.1024

 

Mikäli professori Joel Kivirauman toteamus1025 opettajakunnan onnistunei-
suudesta ja sen merkityksestä suhteessa kasvatustehtävään on totta suomalaisessa 
koulussa, asettaa se opettajankoulutukselle erityiset haasteet huomioida eritaustai-
set lapset ja nuoret opettajankoulutuksen tavoitteissa ja sisällöissä.  
Elokuva tuo julki miesopettajan sukupuolellisen auktoriteettiaseman väärinkäyt-
töä. Pelottava miesopettaja ei ole täysin vieras valkokankaan ulkopuolellakaan. 
Tuomaalan artikkelissa oppilas Hilma kokee ahdistusta miesopettajaansa kohtaan. 
Hän rukoilee, että tulisi laki, joka kieltäisi miehen olemisen opettajana.1026  

Elokuvan opettajakritiikki kohdistuu pääosin kansakouluaikaan. Negatiivinen 
opettajakuva on nähtävissä kuitenkin peruskouluaikaankin sijoittuvista elokuvis-
ta.1027.  

2.6 Johtopäätökset 

Sinusta ei ole muualle kuin kansakoulun opettajaksi.  
Sie osaat kaikkee, mut et mitään kunnolla. 

Kouvolan lyseon voimistelunopettajan kommentti  
1941 syntyneelle tulevalle miesopettajalle 

Simola luki vuoden 1967 opettajanvalmistustoimikunnan mietinnöstä ”viitteitä 
pyrkimyksistä irtaantua perinteisestä opettajasta mallikansalaisena ja keskiluokan 
ihanteiden edustajana.”1028 Sekä omaelämäkerta että elokuva ovat osaltaan kerto-
neet Simolan tiettyyn hetkeen paikantamasta kehityskulusta. Aikajänne ei ole 
ollut kuitenkaan yhteen vuoteen sidottu, vaan kehityskulku on ollut pitkäkestoi-

                                                        
1024 Ks. esim. Skandaali tyttökoulussa 1953; Pojat 1962; Young love 2001; Näkymätön Elina 2002. 
1025 Kivirauma 1995, 36. 
1026 Tuomaala 2003, 222. 
1027 Vrt. esim. Täältä tullaan, elämä! 1979; Young love 2001; Kahlekuningas 2002. 
1028 Simola 1995, 237. 
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sempi. Samaa kehitystä Simola on kuvannut muualla tutkimuksessaan1029. Mies-
opettajasta mallinnettu ihanne on muuttunut ja mukautunut ajassa vallitseviin 
arvoihin ja ihanteisiin. 

Omaelämäkerroissa ja elokuvissa on käyty puhetta miesopettajasta käsikir-
joittajien, ohjaajien, miesopettajakirjoittajien, yhteiskunnan, lukijan ja tutkijan 
välillä. Tarkasteltava jakso on ollut maan itsenäisyyden aika. Historia on ollut 
tarkastelussa sekä autenttisina ajan tuotteina että ajassa taaksepäin katsottuna 
kirjoitettuna muistona.  

Aineistojen syntyhetket vaihtelevat suuresti. Elokuvat sijoittuvat itsenäisyy-
temme aikajanalle melko tasaisesti. Ainoastaan kaksi ensimmäistä vuosikymmen-
tä ovat aikajaksoja, joille ei sijoitu syntyhetkensä mukaan mikään lähdeaineistois-
ta. Näistä vuosista kertova tieto onkin lähinnä kerrottua tietoa muutamaa yksit-
täistä kirjallista lähdettä lukuun ottamatta. Tutkimustehtävässä lupauduin pohti-
maan aineistojen keskinäistä suhdetta ja näkemyksiä sekä omaelämäkerran että 
elokuvan vaikenemista tai korostamista asioista. Analyysitekstit itsessään ovat osa 
tätä pohdintaa. Lähteiden luvun aikana nousi korostetusti esiin asioita, jotka vali-
koituivat tarkasteltaviksi. 

Aineistojen käsittelyn jälkeen on mielessä korostunut molempien lähdeaineis-
tojen kertovuus. Sekä omaelämäkerralla että elokuvalla on tekijänsä luoma vali-
koitunut fiktiivis-faktuaalinen kuvaus miesopettajasta. Molemmilla lähteillä on 
kuitenkin ilmeisen selkeä sekä kerrottuun aikaan että valmistusaikaan liittyvä 
aikasidos. Yhteistä on, että pääsääntöisesti aikaa katsotaan taaksepäin. Muutama 
omaelämäkerta pohtii tulevaisuutta. Seuraavassa on tiivistettynä niin omaelämä-
kerta-aineiston kuin elokuvan pohjalta tekemäni johtopäätökset. 

2.6.1 Omaelämäkerrasta 

Pohtiessani tutkimuksen luotettavuusnäkökohtia ilmaisin olettamukseni siitä, 
miten eri aikakausien keskeiset opettajamallit vaikuttavat opettajakerrontaan. 
Hallussani oleva Emil Kulpakosta kertova aineisto antoi jo ennalta ymmärtää, että 
itsenäisyyden alkuvuosikymmenien miesopettajan oli elettävä ja oltava mallikäy-
töksinen sekä työssä että työn ulkopuolisessa elämässä. Mikäli halusi poiketa 
ympäristön hyväksymistä opettajan käytösmalleista, oli se tehtävä lähiympäristön 
ulottumattomissa.  

                                                        
1029 Simola 1995. 



 239 

Miesopettajat avautuvat omaelämäkertomuksissaan ja tuovat käsitykseen 
suomalaisen miesopettajan elämästä monia kiintoisia näköaloja. Suomalaisen 
miehen puhumattomuuteen tulee ainakin tässä suhteessa selkeä muutos miesopet-
tajakertojien kohdalla. Hyvärinen kertoo teesikseen, että miestä ei saa eikä pidä 
puristaa yhteen ja ainoaan sankaruuden tai kurjuuden lajityyppiin.1030 Miesopetta-
jakertojien kohdalla historiallisesti painottunut tulkinta lieventää mahdollisuutta 
edelliseen. Tekstistä olen pyrkinyt löytämään miehen elämän kuvauksen eri ai-
koina syntyneiden miesopettajien kertomana. Kuvauksista halusin vastauksia 
virallisen opettajuuden kokemiseen ja epäviralliseen kokemukseen työn ulkopuo-
lella. 

Vanhimman ikäluokan edustaja Jalmari kuvaa miesopettajan elämää malli-
kelpoisesti niiden periaatteiden mukaan, jotka yhteiskunta vanhimmalle opetta-
jasukupolvelle opettajuudesta määritti. Jalmarin kertomukseen on valikoitunut 
kirjoittajan lapsuus ja nuoruusiän ihanteita ja arvoja huomattavassa määrin. Jal-
marin ja ikätovereiden kerronnassa ”epävirallinen” mies kerrotaan ajattomasti, 
mutta silotellun siististi ja häveliäisyysnäkökohdat huomioiden. Opettajana olemi-
sessa Jalmarin kerronnasta nostan esille opettajuuden arvostusnäkökohdat, ihan-
teiden julkituonnin, siviiliminän ja virkaminän läheisen yhteenkuuluvuuden. Ar-
jen työn ulkopuolista ja työssäoloaikaa on vaikea erottaa toisistaan.  

Paavo on monessa suhteessa rakentanut kertomuksensa aineksista, joiden 
kautta Paavo ”maksaa takaisin.” ”Ämmämäisyys” ja heikkous saavat kuulla kun-
niansa Paavon kerronnassa. Kertomuksessaan hän tuo esiin opettajuuden arvon 
vähenemisen ja työn muuttumisen virkatyöksi. Opettajuuden arvostuksen lasku ei 
enää anna sijaa yltiöpäiselle sitoutumiselle työhön, vaan miesopettaja käy muiden 
ammattiryhmien tapaan kamppailua arkisista huolista sekä työssä että vapaa-ajan 
toimissa. Opettaja ei enää tietoisesti rakenna isänmaata tai tuonpuoleisia arvoja. 
Työ on muuttunut maalliseksi ja tavanomaiseksi. Miesarvoja Paavo puolustaa 
vahvoin sanakääntein. Omaelämäkerralla on paikka antaa takaisin ei-miehuutta 
korostavalle puheelle. 

Nuorimman sukupolven edustaja Juha sen sijaan löytää opettajuudesta käsi-
kirjamaisia ihanteita ja arvoja. Vaikka arkielämä on täynnä vastoinkäymisiä, niin 
näkemykset opettamisesta ja opettaja- oppilassuhteesta ovat kuin peruskouluun 
johtaneesta komiteanmietinnöstä tai opetussuunnitelmien perusteista. Kerronnassa 
on luonnollisesti mukana Juhan kirjallista lahjakkuutta ja perehtymistä opetustoi-

                                                        
1030 Hyvärinen 1994, 66. 
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melle asetettuihin tavoitteisiin, mutta myös laaja kokemus eri kuntien opetustoi-
messa erilaisilla kouluilla. Juhan liikkuva elämänmalli kertoo jotakin menneisyy-
den heijastumisesta myöhempään elämään. Yhden omaelämäkerran perusteella en 
kuitenkaan voi todeta suoraviivaista sääntöä lapsuuden levottomuuden heijastu-
misesta aikuisiän jäsentymättömyyteen ja miehen elämän vaikeuksiin. Juha etsii 
miesmallia menetetyn isäsuhteen jälkeen muun muassa lukion rehtorista. Hän 
antaa kerronnassaan suuren arvon rehtorin mallin heijastumisesta opettajan työ-
hön, mutta viittaa myös nuoren miehen kaipuulle löytää esikuvia ja ihanteita 
oman sukupuolen pystypäisistä edustajista.  

Hoikkala on todennut, että mieheksi tullaan ja se tapahtuu hierarkian kautta, 
initiaation lävitse1031. Miesten omaelämäkerroissa mieheksi tulemista on kuvattu 
monin eri tavoin. Kasvava pikkumies ei luonnollisesti itke, kun lemmikkikissa 
tapetaan1032. Samalla tapaa mies ei leiki tyttöjen leluilla1033. Siitä pitävät kaverit 
huolen. Miehen elämän käänteitä voisi nimittää myös riiteiksi. Jokainen edellä 
mainitun kaltainen tapaus tuntuu kasvattavan suomalaista miestä siihen malliin, 
missä hänet kansan ajatuksissa tunnetaan. Miesopettajalla kerronnassa on vain 
tietty ”siivojen asioiden” kerrontaan sisällytetty julkituonti. Korosteisesti tämä 
näkyy vanhimpien kertojien tekstissä. 

Miesopettajien kerronnassa kuvastuu yleinen rehellinen elämän asenne, pyr-
kimys palvella ja miellyttää. Vanhemmalla sukupolvella korostuvat näkemykset 
yhteistyöstä ja talkoohengestä. Sodan jälkeistä aikaa esittelevässä kerronnassa 
kasvavat ristiriidat työpaikoilla ja työn ulkopuolisessa elämässä. Kaikki opettaja-
polvet mainitsevat jossakin yhteydessä opettajan työn arvostuksesta, mutta se 
hiipuu peruskoulua kohden tultaessa. Viimeinen kertoja jopa hämmästelee ky-
läyhteisön asennetta, jossa rahvas kylän väki ei voi käydä kahvipöytään ennen 
kuin opettaja on ottanut! 

2.6.2 Elokuvasta 

Valkokankaalla esitettyä opettajaa on kritisoitu stereotypiasta1034. Miesopettaja 
onkin rakennettu valkokangasennallistuksiin usein hyvin suppeista rakennusai-
neista. Ulkoinen miesopettaja tunnetaan karttakepistä, silmälaseista ja virkaa 

                                                        
1031 Hoikkala 1994, 88. 
1032 TSKS KRA. Mieselämäkerrat T15077. 1993.T 
1033 THA 12/18, 1998. 
1034 Ks. esim. Filmihullu 6/1980, Hauru, 38; Vuorio-Lehti 2003, 283;  
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korostavasta pukeutumisesta. Elokuvallisen koulun opettaja myös noudattaa pal-
jolti samoja raja-arvoja kuin virkaa tekevä reaalimaailman kollegansa. Elokuva 
rankaisee perinteisiä koulun tai ajalle tyypillisen yhteiskunnallisen näkemyksen 
arvoja rikkovia opettajia. Elokuvallisen kerronnan sulkeutuessa miesopettajat 
saavat palkan tekojensa mukaan. Yksi päätyy puukkoon, toinen katumukseen ja 
tuoreimpien elokuvien miesopettajat saavat itseensä kohdistuvan entisen oppilaan 
vihanpurkauksen tai vitsauksena AIDS:n.  

Useat elokuvat kritisoivat koulua kollektiivisena kasvatus- ja koulutusyhtei-
sönä. Laitoskulttuurin ikävät kaiut siirtyvät valkokankaalle monien elokuvajakso-
jen välityksellä. Tähän liittyen opettajakunta näyttäisi olevan kaksijakoista. Toiset 
tukeutuvat kasvattavassa ja opettavassa vallankäytössään vankkaan laitosinstituu-
tioon, joka antaa suojaa ja vakautta. Toinen elokuvan näyttämä opettajaryhmä sen 
sijaan käsittää yksilöllisiin näkökohtiin suuntaavan kasvatus- ja opetustehtävänsä 
oman persoonansa voimaan nojaten.  

Katsotun elokuva-aineiston perusteella jää vaikutelma, että yleisen koulupu-
heen arvot ja tavoitteet näkyvät elokuvassa. Välillä elokuva myös kritisoi niitä. 
Tutkimuksen ajanjaksolla malliopettajuus on muuttunut kristillisyyden sävyttä-
mästä esimerkistä kohti demokratian muovaamaa moniarvoista kasvattajaa. Muu-
tos on piirtynyt myös elokuvakerrontaan.  

Suomalaista koulunpitoa on muisteltu ja tarkasteltu lähdeaineistossa niin idyl-
lin kuin konfliktin perspektiivistä1035. Elokuvien osalta konfliktivoittoisuus on 
merkitsevää, vaikkakin konflikteille löytyy usein soviteltu ratkaisu. Elokuva 
muistaa suomalaisen miesopettajan usein karjuvana auktoriteettina, mutta tilanne 
tasapainottuu oppilasta ymmärtävien henkilöiden kuvauksilla.  

Suomalaista koulua on kansoitettu muun muassa rintamalta kotiutetuilla enti-
sillä sotilashenkilöillä. Puolustusvoimien päällystökoulutusta on kysytty koulujen 
opettaja- ja hallintotehtäviä hakevilta ja koulu on ollut yksi osa kansallisessa ”sel-
viytymistarinassamme”. Tässä voi olla yksi selittävyys ”armeijameiningille” elo-
kuvallisten tekijöiden ohella. 

Elokuva eroaa epämieluisia asioita vähättelevästä muisteluaineistosta, joissa 
ruumiillista kuritusta ei esimerkiksi juuri mainita1036. Elokuva viittaa miesopetta-
jakuvauksissaan usein samoihin tyyppitekijöihin, jotka muussakin yhteydessä on 
havaittu. Kivirauman (1995) tutkimus vahvistaa elokuvallisia muistoja. Tutki-

                                                        
1035 Vrt. Niemi 1996, 86. 
1036 Rantala 2005, 15. 
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muksessa miesopettajien kiivastumiset ovat mukana oppilaiden koulukokemuk-
sissa. 1037  Simola puhuu osuvasti suomalaisen koulun Adolf Ehnrooth -
pedagogiikasta1038. Laine (2000) tulkitsee oppilaan piirtämää hakaristinauhaista 
kersantti Karjulan kuvaa: ”Oppilas ei näytä olevan millänsäkään opettajan karju-
misesta. Viestit tulevat toisesta korvasta ulos varustettuna merkinnällä ”suodatetut 
ääniaallot”. Oppilas jää huutojen, solvausten ja karjahdusten tavoittamatto-
miin.”1039  

Tutkimuksen alkuasetelmissa asetin elokuvalle yhden lisämerkityksen: tasa-
painottaa ennalta tiedettyä omaelämäkertojen kurjuuskerrontaa. Kurjuuskerronnan 
sijaan löysin elokuvan miesopettajista melko runsaslukuisen ”karjuvien kersantti-
en joukon”. Negatiivisen sävyn hälventäminen tältä osin jäi kyseenalaiseksi. Var-
sin runsaslukuiset valkokankaalle piirretyt konfliktitilanteet viestivät muun muas-
sa muussa yhteydestä todetusta opettajan ylemmyyden tunnosta suhteessa oppilai-
siin. Olisiko perusteltua korostaa opettajan ammatin ylemmyyden rippeitä muual-
la kuin koulun arkitilanteissa, mikäli nykykoulussa tällaista opettajakuntaa vielä 
on jäljellä? Toisaalta tulkitsen elokuviin sisällytetyt konfliktikohtaukset kritiikiksi 
suomalaista virkamiesintoa vastaan. Koulu on edelleen paikka, jossa on tilaa vir-
kamiesinnolle. Kaikki kansanosat eivät tervehdi ilolla virkamiesmäisesti käyttäy-
tyvää opettajaa1040.  

On kuitenkin todettava, että elokuvan esittämistä useista sadistisista mies-
opettajista huolimatta elokuva todentaa valtaosan opettajakunnasta ja miesopetta-
jista olevan oppilasta tukevia ja ymmärtäviä. Aiempi tutkimus on tämän samalla 
tapaa todennut1041. Näkisin osassa elokuvia positiivista sukupuoleen liitettyä roo-
limallia, jota suomalaisessa koulunpidossa edelleen tarvitaan. Positiivisista mies-
opettajatyypeistä ovat esimerkkeinä Täältä tullaan, elämä! -elokuvan Pappa, 
Young Loven oppilasta kannustava miesopettaja ja tutkimuksen ulkopuolelta 
Näkymätön Elina -elokuvan oikeudenmukainen miesopettaja1042. Heidän opettaja-
roolinsa on malliesimerkki jokaiselle kasvattajalle nykykoulussa.  

                                                        
1037 Kivirauma 1995, 38–117. 
1038 Simola 2004. 
1039 Laine 2000, 146. 
1040 Ulla Piela toteaa virkamiestä käsittelevässä artikkelikoonnissa: ”Kirjallisuutemme ja elokuvan 
viran- ja toimenhaltijat on siis luotu vankkojen kulttuuristen käsitysten pohjalta” Piela 1996, 10. 
1041 Vuorio-Lehti 2003, 283.  
1042 Näkymätön Elina 2003. 
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Mikäli elokuvaa tarkastellaan tekijälähtöisesti, on suomalaisen elokuvan oh-
jaajakunnalla melko negatiivinen näkemys miesopettajistaan1043. Naiskäsikirjoit-
tajien kynän jälki on myös värittänyt mieskuvauksia. Valitessani elokuvan läh-
teeksi mielessäni oli sen paikka kansan tuntojen ilmentäjänä. Koska kansanopetta-
juuteen erityisesti itsenäisyyden alkuvuosikymmeninä sisällytettiin velvoite ohjata 
kansa tietämättömyyden pimennosta sivistyksen valoon, voidaan kritiikki osin 
selittää tämän kautta. Miesopettaja velvollisuudentuntoisena virkamiehenä on 
toteuttanut ylhäistä kutsumustaan kansan purnatessa. Mollberg kiteyttääkin sivis-
tymättömän kansan virkamiesvastaisuuden omassa TV-elokuvassaan1044. Oma-
elämäkertojen tekstit sen sijaan eivät elokuvatekstejä vahvista, sillä opettajien 
kerronnassa ei ole virkaintoista paloa opetustehtäviin eikä oppilaiden perusteeton-
ta kurittamista1045.  

Elokuvassa on todennettavissa asemavaatimus, kenties vielä kärjistetympänä 
kuin omaelämäkerrassa1046. Elokuva rakentuu pääosin maallikkoennallistukselle 
miesopettajasta. Tosin joidenkin elokuvien kohdalla käsikirjoittajat ovat opettajia. 
Miesopettajan ollessa kysymyksessä on esikuvallisuuteen liitettävä lisäkäsi-
te ”miehen malli”, koska miesopettajan työn kuvaan asetetaan ulkopuolelta vaa-
timus toimia oppilaille miehen esikuvana. 

Tutkimus ei ole pyrkinyt selvittämään elokuvan vaikutusta kouluun ja opetta-
jakuvaan. Median vaikutuksen tutkimuksella olisikin tältä osin kiintoisa tehtävä. 
Esimerkiksi 1980-luvun Tapio Suomisen peruskoulukuvaus sellaisenaan sopisi 
tutkimuskohteeksi. Katsomoista purkautuvat massat ja filmin heihin jättämä jälki 
peruskoulusta ja sen oikeudenmukaisuudesta tai väärinymmärtämisistä ovat seik-
koja, jotka vaatisivat lähempää tarkastelua. Tätä aluetta on vielä melko vähän 
tarkasteltu elokuvahistoriallisessa tutkimuksessa1047. Kuva opettajista ei ole pysy-

                                                        
1043 Vuonna 1977 julkistetussa tutkimuksessa haastateltiin 1431 henkilöä kouluviihtyvyydestä ja 
opettajan roolista. Negatiivisen kuvan luokanopettajistaan antoi miehistä (n 590) 20 % haastatelluista. 
Naisista (n 841) negatiivisen kuvauksen antoi 17 %. Kokonaiskeskiarvoksi tuli 18,24 %. Kari 1977, 59.  
1044 Siunattu hulluus 1975. 
1045 Esim. virkauraan kyllästyminen mainitaan: Omaelämäkertojista vuonna 1957 kansakoulunopet-
tajaksi valmistunut mies kertoo punninneensa kouluhallituksen virkamiespostien painon ärsyyntyes-
sään koulutyön byrokraattisuuteen. THA 17/18, 1998. Toinen kertoja kuvaa, kuinka 38 vuotta opetta-
jan toiminut poltti koulun pihalla opettajanuran aikana kertyneen ”jos joskus sitä tarvitsee” -
materiaalin. THA 7/18, 1998. 
1046  Uusitalon mukaan virkamiehen ”raadolliset ominaisuudet ja eksentrisyys tuodaan mieluusti 
korostetulla tavalla esiin.” Stenvallin mukaan virkamiehen perusvire vanhoissa kotimaisissa elokuvis-
sa on negatiivinen ja kielteinen. Uusitalo 1996, 136; Stenvall 1996, 159. 
1047 Salmi 1993, 37. 
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vä, sillä elokuva ja media tuottavat jatkuvasti tarjolla olevia uusia ennallistuksia. 
Elokuva tästä suunnasta katsottuna seuraa yleistä opettajapuhetta ja siihen sidot-
tua miesopettajaa.  

Tutkimuksen eri vaiheissa minulle esitettiin kysymyksiä lähdeaineistojen ku-
vitteellisuus- sekä totuudellisuusarvoista. Minulla on se vaikutelma, että esimer-
kiksi dokumentaarinen filmiaineisto käsitetään hyvin laajalti aidoksi kuvaukseksi 
reaalimaailmasta ja ”todellisuuksista”. Tällä asialla voi olla pelottaviakin ulottu-
vuuksia, mikäli suuri katsova yleisö uskoo vankkumattomasti dokumenttifilmien 
totuusjulistuksiin1048. Näytelmäfilmi sen sijaan käsitetään selkeästi kuvitteelliseksi 
ja dokumenttifilmeistä jyrkästi eroavaksi totuus- ja todellisuusarvoillaan. Tässä 
tutkimuksessa olen havainnut, että leikkauksin toteutettu filmimateriaali sisältää 
jo itsessään valintaa. Tekijää tai yleisöä miellyttävä osa jätetään julkaistavaan 
filmiin. Sama koskee myös muuta filmisisältöä. Sekä näytelmäfilmissä että do-
kumenttiaineistossa on mukana vahva valikoiva valmistustapa. Tästä katsoen 
täydellisesti menneisyyden kopioiva filmi on itsessään mahdottomuus.1049  

Miesopettajatyypit 

Elokuva antaa sukupuolelle kasvot. Koivunen on todennut: ”Elokuva on yksi 
sukupuoliteknologia muiden joukossa: se jäsentää ja konstruoi, uusintaa ja muo-
vaa uudelleen käsityksiä sukupuolesta”.1050 Sukupuolellisten käsitysten jäsentämi-
sen ja konstruoinnin tasossa elokuvan miesopettajat esitetään aikansa edustajina, 
tyyppeinä − usein stereotyyppisestikin. Tyypittely ja miesopettajien stereotyyppi-
nen esittäminen on keskeistä tutkimuksen elokuvissa. Tyypittely on ominaista 
studiokauden elokuvalle. Elokuvan valmistusprosessissa tyypittely oli tuttua maa-
ilmanlaajuisesti ns. Hollywood-yhtiöiden tavassa tuottaa elokuvia. Näyttelijät oli 
palkattu heille sopiviin ja määriteltyihin rooleihin. Järjestelmä toimi Suomessakin 
osin samojen periaatteiden mukaan.1051  

Stereotyyppiset miesopettajat selittynevät osin tätä kautta. Opettajien tyypit-
tely on tuttua tieteellisessä tutkimuksessa ja sen merkittävyyttä ei voi väheksyä. 
Goodson & Numan mainitsevat, että stereotypiointi on saattanut haitallisen yksi-
puolisesti kohdistua opettajiin. Sävy on usein ollut negatiivinen. Osa haitallisesta 

                                                        
1048 Vrt. esim. Tomasulo 1998. 
1049 Vrt. esim Loizos 1993; Grant & Sloniowski 1998. 
1050 Koivunen siteeraa Michel Foucault’n käsitteistöä ja Teresa de Laurentisia. Koivunen 1994, 76. 
1051 Salmi 1999, 156–159. 
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tyypittelystä on lähtöisin tutkijoista. Sen tähden on tärkeää, että opettajatutkimus-
ten avulla tulee saada sekä oppilas- että opettajalähtöinen kuva koulun päivittäi-
sestä elämästä ja työstä.1052  

Elokuvan tyypittely vastaa tutkimuskysymyksiin. Mitkä tapahtumat ja vaiheet 
olivat valikoituneet kerrontaan? Millaisena miesopettaja kuvattiin? Vaikka eloku-
vat vaihtelevat lajityypeittäin ja ajan kuvaaminen vaihtelee eri elokuvateoksissa, 
on silti huomattava varsin tiivis esitys suomalaisessa koulussa työtä tehneestä 
miehestä. 

Seuraavassa taulukossa ovat nähtävillä väljästi tyypiteltyinä elokuvien mies-
opettajat: 

                                                        
1052 Goodson et al. 2003, 53–74; Viskari & Vuorikoski 2003, 79. 
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Taulukko 12. Opettajatyypittely. 

Elokuva Opettaja Elokuvan esittämä opettajatyyppi 

Lehtori Einola Yläluokkainen 

Oppilaiden kritiikin vaientaja 

Syyllisiäkö? 1938 

Rehtori Notkola Koulun moraalin vartija 

Niskavuoren naiset 1938 Opettaja Vainio Koulun moraalin vartija 

Johtajaopettaja Taneli Iippo Miesopettajien etuja ajava 

Arvonsa tunteva 

Varaventtiili 1942 

Oskari Berglund Lempeä ja sovinnollinen 

Lehtori Kaisla  Karttakepin paukuttaja 

Oppilaan nöyryyttäjä 

Historian mieslehtori Oikeudenmukainen 

Oppilasta ymmärtävä 

Suomisen Olli yllättää 1945 

Rehtori Sovitteleva 

Oppilasta ymmärtävä 

Maisteri Kahari ”Pukinparta” Karttakepin paukuttaja 

Oppilaan nöyryyttäjä 

Jälkeen syntiinlankeemuksen 

1953 

Rehtori Sovitteleva 

Oppilasta ymmärtävä 

Moraalinvartija 

Maisteri Valo (Pulina) Kaksimielinen Neiti Talonmies 1955 

Rehtori Kuusi Sovitteleva 

Moraalinvartija 

Opettaja Lassinen Huvittelija 

Pastori Pölkkynen Kaksinaismoraalinen sijaisopettaja 

Skandaali tyttökoulussa 1960 

Opettaja Vuorela Oikeudenmukainen 

Oppilasta puolustava 

Uskonnonopettaja pastori Pisa  Karttakepin paukuttaja 

Oppilaan nöyryyttäjä 

Yliopettaja Karttakepin paukuttaja 

Äärioikeistolainen 

Pojat 1962 

Rehtori Sovitteleva 

Siunattu hulluus 1975 Wilhelm Horsma Kristillis-siveellinen kotiseutuihminen 

Pappa Tarkkisopettaja 

Reima Kiikkulainen Oppilaan nöyryyttäjä 

Täältä tullaan elämä 1979 

Rehtori Sovinnollinen 

Oppilasta ymmärtävä 

Sokkotanssi 1999 Kiusattu ja kiusaava miesopettaja Oppilaan nöyryyttäjä 

Emmauksen tiellä 2001 Eläkeläisopettaja Karttakepin paukuttaja 

Oppilaan nöyryyttäjä 

Young love 2001 Homoseksuaali 

kuvaamataidonopettaja Martti 

Lempeä ja harrastuksiin 

ohjaava ”kutsumusopettaja” 
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Valmistumisajankohdan mukaan ei voida selkeästi osoittaa, että määrättyihin 
vuosiin sijoittuisi jokin tietty opettajatyyppi. Elokuvan studiojärjestelmään kuulu-
va tyypittely antaisi tosin ymmärtää muuta1053. Tässä suhteessa opettaja on ilmei-
sen pysyvä ja muuttumaton tyypittelykohteena 1900-luvun ennallistuksissa. Van-
hemmat elokuvat kouluennallistuksissaan kantavat teemoja: koti, uskonto ja 
isänmaa, jotka ovat osa suomalaisen elokuvan historiaa ja yhteiskunnallisuutta1054. 
Moraalin vartiointi kuitenkin hiipuu saavuttaessa uudempiin elokuviin.  

Rehtorikuva pysyy järkkymättömän neutraalina ja ainakin vahvistaa lehdistön 
etsimää vakiintunutta käsitystä rehtoreista1055 . He ovat useimmiten miehiä1056 
myös elokuvissa. Elokuvissa heidän luonnekuvauksensa on sovitteleva ja oppilas-
ta kohtaan lempeä. Suomalaista elokuvan johtamiskuvaa pohtineen Stenvallin 
mielestä kuva vaikuttaa elinvoimaiselta ja uskottavalta. Valta perustuu virka-
asemaan ja heijastaa yleistä suomalaista kulttuuria.1057 Lehdistö tiesi myös määrit-
tää rehtorin paikkaa valkokankaalla. Kansan Lehti heittää rehtorin ammattikuvaan 
kansallisen ulottuvuuden.  

                                                        
1053 Salmi 1999, 156–159. 
1054 Ks. esim. Toiviainen 1975, 27–29. 
1055  Esim. Uusi Suomi 26.9.1938, S.S.; Kansan Lehti 28.9.1938; Suomen Sosiaalidemokraatti 
4.9.1955, I. L-s. 
1056 Juusenaho 2004, 13. 
1057 Stenvall 1996, 156. Koskenniemen ja Valtasaaren kansakoulunopettajille suunnatussa oppaassa 
esimiehien tehtäväksi asetetaan ensisijaisesti tehtävien valvonta ja määräyksien noudattaminen. Lisäk-
si opettajan ohjaaminen jokapäiväiseen työhön on tärkeää. Koskenniemi & Valtasaari 1965, 33. 
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Kuva 10. Rehtori ennen tupakkalakia. Tauno Palo rehtorina1058. 

Lehden mukaan hän on ”yleisen mielipiteen tulkki”1059. Huolimatta siitä, että 
toteamus on sotaa edeltävältä ajalta, kertoo se rehtorin ammattikuvan määrätystä 
pysyvyydestä. Koulujen konfliktikuvauksissa miesrehtoriin tukeudutaan ja hän on 
usein lopputilanteessa asian onnekkaasti ratkaiseva keskushenkilö. Suomisen Olli 
rakastuu -elokuvan rehtorin hyväntahtoinen toteamus Ollin kommelluksista pal-
jastaa elokuvan miesrehtoreiden suhdetta nuoriin: ”Jaa jaa sitä nuoruutta!”1060 
Vahva rehtorikuva näkyy myös muussa suomalaisessa opettajatutkimuksessa. 
Rehtori on virallinen auktoriteetti, jolta hakevat turvaa niin oppilaat kuin opetta-
jatkin.1061

 

Elokuvassa on voimakkaasti korostuneita opettajapersoonia, jotka esittävät 
miehenä olemiseen liitettäviä maskuliinisuuden piirteitä. Persoonien korostuksen 
selittävyyttä voidaan osin ymmärtää kaunokirjallisuuden perinteisellä tavalla 
kärjistää ja liioitella kuvauksissaan1062 . Kaunokirjallisuus on monen elokuvan 
taustalla. Se on vaikuttajana myös omaelämäkertojen kerrontaan. Huolehtivuus ja 

                                                        
1058 Valokuva: Neiti talonmies 1955, Suomen Filmiteollisuus. 
1059 Kansan Lehti 28.9.1938, s.n.  
1060 Suomisen olli yllättää 1945. 
1061 Viskari & Vuorikoski 2003, 73. 
1062 Niemi 1996, 93. 
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empaattisuus ovat myös esillä, muun muassa Täältä tullaan, elämä! -kuvauksessa 
ja Young love -elokuvassa. Arto Jokisen mukaan länsimaiseen maskuliinisuusku-
vaan eivät kuulu missään tapauksessa esimerkiksi emotionaalisuus ja empaatti-
suus1063. Kriittisen miestutkimuksen näkemyksen mukaan näin voi ollakin. Itse en 
kuitenkaan kirjoittaisi yhtä jyrkkää lausetta, vaan näkisin maskuliinisuuden tältä 
osin eri suunnasta.  

Elokuvan miesopettaja on pääosin selviytyjä lukuun ottamatta puukoniskuun 
kuolevaa lehtori Einolaa ja AIDS:n kaatamaa Marttia. Naisopettaja saa myös 
rankaisun malliopettajan vastaisesta käytöksestä. Huonot naiset, opettajan säädyl-
lisen äitimallin unohtaneet Ilona ja maisteri Tuovi, menettävät molemmat virkan-
sa. Yhdistävänä tekijänä kyseisellä nelikolla on se, että kaikki ovat unohtaneet 
opettajuuteen vahvasti liittyvän moraalisuuden ja säädyllisyyden taidon. Hoikkala 
toteaakin osuvasti: ”Jos et pysy kunnollisuuden ruodussa, valmistaudu vastaa-
maan syytöksiin.”1064 

2.6.3 Näkymä tulevaan 

Suomalaisen miesopettajan asema on viime vuosina muuttunut voimakkaasti. 
Taustatekijöinä ovat olleet yhteiskunnan ja sen instituutioiden, muun muassa 
koulun muutos. Työelämä on kehittynyt ja esimerkiksi tasa-arvokysymykset ovat 
vaikuttaneet miesopettajan ammattiin. Perusasetelmassa naiset ovat olleet ammat-
tikunnan enemmistönä koko itsenäisyyden ajan1065. Juusenahon (2004) väitöskir-
jassa kuvataan, kuinka tämänhetkisessä tilanteessa opetustoimessa peruskoulun 
opettajakunnasta 70 % on naisia. Rehtoreista sen sijaan 66 % on miehiä. Naiset 
opettavat ja miehet johtavat naisvaltaisella alalla.1066 Nainen on opetusalalla käy-
tännön osaaja. Mies vastaa opetuksen käytännön johtamisesta ja tutkimuksesta1067. 

                                                        
1063 Jokinen 2003, 8. 
1064 Hoikkala 1994, 97. 
1065 Opettajan ammatin naisvaltaistuminen pohjaa vuoden 1899 asetukseen, jossa ylioppilaille ja 
jatko-opiston käyneille annettiin mahdollisuus hankkia opettajanpätevyys. Lyhyessä ajassa opettaja-
kunnan sukupuolijako muuttui voimakkaasti ja lisäksi vuoden 1922 asevelvollisuuslaki asetti seminaa-
reissa opiskelevat miehet huonompaan asemaan. Naisvaltaistuminen tapahtui nopeasti itsenäisyyden 
ensimmäisen vuosikymmenen kuluessa. Hospitanttiluokilla oli myös osansa ammatin naisvaltaistumi-
seen. Suutarinen 1992, 117–118; Rantala 2005, 111. 
1066 Juusenaho 2004, 13. 
1067 Ks. esim. Palmu 2003, 88. 
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Samoin monet kasvatustieteelliset opit ovat miesten luomia.1068 Nainen on perin-
teisesti ”vaiennut seurakunnassa”. 

Tutkimuksessa tarkastelin miesopettajaa historiallisessa kontekstissa elokuva-
lähteitten ja omaelämäkertojen mukaan. Malliopettajuuden yleinen himmenemi-
nen peruskouluaikana näkyy lähteiden valossa, mutta samalla tekstit osoittavat 
malliopettajuuden eetoksen säilymisen elokuvan muistoissa, opettajien kerronnas-
sa ja lehdistössä pitkälle nykyvuosiin1069.  

Täytyykö miesopettajan olla korostuneen maskuliininen toimiakseen mallina? 
Millaista on maskuliinisuus, jota koulu voi tarjota? Miestutkimuksessa miehen 
malliin on yleensä liitetty negatiivinen maskuliinisuus. Positiivinen maskuliini-
suus sen sijaan unohdetaan. Elokuvan miesopettajan representaatioissa osa mies-
opettajista esitetään korostuneesti vallankäyttäjinä naispuolisiin työtovereihin ja 
lapsiin nähden. Esimerkkeinä näistä ovat muun muassa Pojat-elokuvan miesopet-
taja ja Emmauksen tiellä -elokuvan eläkeläisopettaja. Kekki siteeraa James D. 
Riemerin näkemyksiä ja viittaa positiivisten maskuliinisuuden mallien etsimiseen. 
Samalla Kekki huomauttaa, että tällä ei kuitenkaan tule tarkoittaa miesten hege-
monian uusintamista.1070 Koulua ajatellen miesopettajalla tulisi olla edellytykset 
tarjota oppilaille malli, jossa positiivissävytteinen maskuliinisuus olisi edustettuna, 
ja sitä luonnehtisivat käsitteet kannustavuus ja huolehtivuus, eivätkä kilpailulli-
suus ja kadehdittavuus.  

Miesopettajalla voi olla pyrkimyksiä muodostaa opettaja-auktoriteetti suku-
puolensa perusteella. Nykyään perheissä auktoriteettisuhteet ovat sen verran epä-
selviä, että kohdatessaan sukupuolisesti korostuneen miesauktoriteetin koulussa, 
lapsi tai nuori joutuu usein ristiriitaan miesopettajan kanssa. Jos kodissa on neu-
votteluita ja etsintää lapsi-aikuissuhteessa, ei koulu anna mahdollisuutta rakentaa 
kodin pyrkimyksistä tai neuvottomuudesta eriävää suhdetta. Miesopettajalle tilan-
ne on haastava ja vaatii kyvykkyyttä vastata sekä sukupuolisiin odotuksiin että 
auktoriteetin rakentamiseen tähtääviin vaatimuksiin. Yhtä ja selittävää mallia ei 
moniarvoisesti rakentuneessa koulukulttuurissa voidakaan muodostaa. Viitteitä 
hyvään voin sen sijaan nähdä esimerkiksi elokuvan Papan ja omaelämäkerran 
Juhan kuvaamissa miesopettajan toimintamalleissa. 

                                                        
1068 Vuorikoski 2003a, 18. 
1069 Ks. esim. Simola 1995, 233–239. 
1070 Kekki 1993, 156. 
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Voidaan sanoa, että virallisen koulun ohella elävät epävirallisen koulun todel-
lisuudet1071. Molempien lähteiden osalta miesopettajasta kertovat tekstit paljasta-
vat samaa. Virkamies muuttuu valkokankaalla ja omaelämäkerran kerronnassa 
ihmiseksi, jolla ei enää ole mallistatusta. Tässä suhteessa lähteet ovat erinomaisia 
elämänhistoriallista tutkimusta ajatellen. Suomessa elämänhistoriallinen tutkimus 
on vielä suhteellisen uutta, vaikkakin useita tutkimuksia on valmistunut tähän 
alueeseen lukeutuen1072. Tämä tutkimus osaltaan vahvistaa elokuvan ja omaelä-
mäkertojen kertomuksien rinnasteista hyödynnettävyyttä tutkimusmateriaalina.  

Olkoon aika sitten kristillis-siveellinen tai demokraattinen eri painotuksineen, 
on miesopettaja elänyt aina sukupuolellisten rajoitteiden ja inhimillisen päättelyn-
sä varassa. Erityisesti elokuvan mukaan mies ei aina onnistu kasvatustehtävässään 
lasten ja nuorten parissa. Mies muistetaan ulkopuolisissa kuvauksissa usein ky-
seenalaisista otteistaan. Teksteihin on kirjoitettu myös päinvastaista kuvausta. 
Lähteistä nousevat onnistumiset korostavat väittämää, että miesopettaja voi onnis-
tua opetustehtävässä persoonallisella opetusotteella ja laaja-alaisella elämänkat-
somuksella. Koulu ei kuitenkaan ole maskuliinisten arvojen esittämiselle paras 
näyttämö. Miesuho sekä auktoriteetin ja voiman väärinkäyttö rikkovat kasvatus-
tehtävässä jotain korvaamatonta. Elämän kestävät muistikuvat ovat tästä osoituk-
sena. 

Narratiivisen ajattelun ja merkityksen muodostamisen malli on vielä uutta ja 
paljolti jäsentymätöntä. Jäsentynyt narratiivinen periaate (narrative tenet) lienee 
vielä tuntematon monelle. Sen vuoksi näkisin kertomuksen ja kerronnallisen ai-
neiston käytön mahdollisuudet suuriksi ja edelleen kehitettäviksi monelle eri alu-
eelle.1073 Opettajuudelle elokuva toimii peilinä ja reflektion mahdollistajana. Elo-
kuvan on todettu olevan suomalaisen miehen kriisien tulkitsija ja ratkaisumallien 
tarkastelija1074. Tätä kautta tarkasteltuna elokuvaa voidaan vahvasti hyödyntää 
myös miestutkimukseen. Omaelämäkerran käyttö on jo vakiintunutta opettajan 
työn tutkimuksessa. Tältä osin elokuva voisi olla uuden ulottuvuuden tuoja työn 
tutkimukseen ja opettajankoulutukseen. 

Opettajan tehtävä yhteiskunnassa on palveluammatti. Tätä tulisi korostaa ny-
kyisten valintamenettelyiden kautta uusia opettajia rekrytoitaessa. Oppilaat eivät 
ole massoja, joita suurella opettajan vallalla mielivaltaisesti käsitellään. Ammatin 

                                                        
1071 Laine 1997, 134. 
1072 Esim. Heikkinen 2001; Kauppila & Tuomainen 1996; Silkelä 1999; Syrjälä et al, 1996. 
1073 Vrt. Tolska 2002, 162–166. 
1074 Filmihullu 2/2000, Kimmo Laine, 33–34.  
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tulisi olla myös palkkauksellisesti arvostettu, jotta työhön valikoituisi kyvykäs ja 
osaava opettajajoukko.  

Goodson arvioi elämänhistoriallisen tiedon merkitystä muun muassa opettaja-
tutkimuksen kohdalla seuraavasti: On selvää, että edeltävät elämänkokemukset ja 
taustat auttavat muovaamaan opettamisen näkökulmaa ja olennaisia käytännön 
elementtejä. Opettajan elämäntyylillä on vaikutuksensa opetustyöhön. Elämänke-
hän vaikutus on merkittävä ammatilliseen elämään ja -kehitykseen. Uran merkit-
tävät käänteet (career stages) ovat tärkeitä tutkittavia esimerkiksi ymmärtääk-
semme työyhteisön dynamiikkaa ja yksilöitä sen keskellä. Opettajalla on useita 
kriittisiä käänteitä, jotka saattavat vaikuttaa työhön. Opettajan elämän tutkimus 
antaa mahdollisuuden nähdä yksilöllisiä suhteita elämänhistoriassa ja kouluun 
liittyvässä kontekstissa.1075  

Tutkijana en enää usko miesopettajan paluuseen. Opettajan ammatti on yhä 
enenevästi naisten ammatti. Tasa-arvosäädöksien nykymuotoinen tulkinta1076 ja 
palkkauksen jälkeenjääneisyys varmistavat kehitystä. Yhteiskunnan ja kotien 
taholta esitetty esikuva- ja malliodotus on yksi lisätaakka hakeutua ammattiin tai 
viihtyä siinä. Nopeita korjauksia mihinkään edellä mainituista on tuskin odotetta-
vissa. Suunta on paremminkin ollut päinvastainen. Koulusta puuttuva mies on 
näkemykseni mukaan yksi syy kasvaneisiin työrauhaongelmiin ja kasvaneeseen 
erityisopetustarpeeseen. Lisääntyvä väkivalta ja koulujen pelon ilmapiiri edellyt-
tävät enenevässä määrin fyysisiä rajoja, joita mies voi tarjota naisopettajaa pa-
remmin. Sukupuolisensitiivisyyden sijaan on opettajistoa muutettu sukupuo-
lisokeasti, ja lopputulos alkaa olla korjaamaton lyhyellä aikavälillä.  

Suomalainen koulun arki sisältää oppilaiden ja opettajien ristiriitatilanteita, 
kasvavaa erityisopetustarvetta ja oppilaiden syrjäytymistä koulujen käytänteistä. 
Oppilasta ymmärretään, terapoidaan, ja hänen kanssaan neuvotellaan. Kuitenkin 
aikuisen asettamat rajat ja kasvatus vaikuttavat usein puuttuvan suomalaisesta 
koulusta ja kodista. Lukiessani perusopetuslakia ja -asetuksia, opetussuunnitel-
man perusteita ja vastaavia järjestelmän tuottamia virallisia määritteitä, näen niis-
sä paljon hyvää tahtoa ja tavoitetta. Kivirauman kuvaaman kiltin naisopettajan, 
                                                        
1075 Goodson 1992, 243–244. 
1076 Tasa-arvoistamispyrkimyksissä kummastelen ristiriitaisuuksia. Opettajankoulutuksesta mieskiin-
tiöt ovat poistuneet, koska miesten hakuedellytykset tulee olla yhtenevät naisten kanssa. Yritysmaail-
maan vaaditaan naiskiintiöitä suurten yritysten hallituksiin. Ilmeisimmin nykyjärjestelmässä hallitus-
paikat on jaettu jonkinasteisen ansioitumisen mukaan, eikä kiintiöittäin sukupuolisin perustein. Tasa-
arvoistamisella on tältä osin erilaisia kasvoja tilanteista riippuen. Vrt. esim. Helsingin Sanomat, 
1.4.2006, Kontoniemi Nea, Vanhala Sinikka. 
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jolla on takanaan hyvä kotitausta ja erinomainen koulumenestys1077, en näe yksin 
riittävän tavoitteiden toteuttajaksi. Kasvava monikulttuurisuus tuo mukanaan 
asialle lisäarvoa. Vieraista kulttuureista saapuvat oppilaat usein hyväksyvät opet-
tajakseen ainoastaan miehen, koska kulttuuritausta on miesvaltainen.  

Vaikka edellinen kappale toi esiin yhden näkökulman sukupuolen asemasta 
koulussa, ei asia ole helppo ja yksioikoinen. Maailman terveysjärjestön Venäjän-
päällikkönä vuosina 1999–2006 työskennellyt Mikko Vienonen näkee suomalai-
sen nuoren miehen surkean nykytilan. Tämä herättää ajattelemaan, olisiko suo-
tuisalla miesopettajamallilla vielä sijaa ikäluokkien kasvatuksessa1078. Koulu jou-
tuu hakemaan kasvatuspohjansa yhä epämääräisemmästä arvopohjasta. Sukupuo-
lellisten esikuvien tulisi olla nykykäytänteiden mukaan mieluummin päinvastaisia 
kuin perinteisissä malleissa pysyviä. Koulu ei voi korvata kodin kasvatustehtävää. 
Lukiessani itsenäisen valtion ensi vuosikymmeniä kuvaavaa aineistoa, nousi väis-
tämättä mieleen pohdinta esikuvallisen mallin vaikutuksesta kasvuikäiseen lap-
seen ja nuoreen. Terveet aikuismallit lasten ja nuorten kasvatuksessa ovat yksi 
merkittävimmistä vaikuttajista kasvukehityksessä. 

Merkitykset ja piilo-odotukset, joita miesopettajalle on suomalaisessa koulu-
järjestelmässä asetettu, siirtyvät kuitenkin enenevästi naiselle. Se, kuinka valmis 
naisopettaja on niitä kantamaan, on vielä epäselvää ja jäsentymätöntä. Koulujen 
työrauhaongelmat ja kyvyttömyys vastata poikalasten opettamiseen saattavat olla 
tästä kuitenkin jonkinlainen kaiku. Syrjäytyvä nuoriso-osa on paremminkin mää-
rältään kasvamassa kuin vähenemässä. Näen myös asiasta toisenlaisen kuvan. 
Naisten tasa-arvoistuminen työelämässä vahvistaa sukupuolellista suoriutumista 
tehtävistä, jotka segregoitunut tehtäväjako ennen osoitti miehelle. Tämä kehitys 
vie kuitenkin aikaa. 

Tutkimus on suuresti vaikuttanut omaan käsitykseeni miessukupuolesta kou-
luyhteisön toimijana. Osan kerrotusta miesopettajan toiminnasta ymmärrän histo-
riallisiin tosiasioihin rinnastaen. Mikäli nuori yhteiskunta edellytti ennen sotaa 
toimivalta opettajalta tiettyä mallia ja toimintatapaa, on se hyväksyttävää. Nyky-
koulussa vanhojen menneisyyden käytäntöjen sen sijaan soisi olevan ohitse. Ym-
päristön vaikutus ja uusinnettu menneisyys ovat vahva sidos opettajalle. Ihanneti-
la on tuskin koskaan saavutettavissa. Tässä tutkimuksessa olen miesopettajana 

                                                        
1077 Kivirauma 1995, 36. 
1078 Vienonen, Stakes, Dialogi 7/2006 elektroninen julkaisu.  
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ollut tutkijana. Suomalaisen koulutuksen alalla uskon henkilökohtaisen asenteen 
siirtyvän kohti toimijaa ja kehittäjää.1079. 

                                                        
1079 Heikkinen & Rovio 2006, 94–95. 
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Liite 1 Elämänkaari-kilpailun ohjeet 

 

 
1080 

 

 

 

                                                        
1080 Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kansanrunousarkisto 1987, sijainti TJS Toimihenkilöt. 
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Liite 2 Eläköön mies-kilpailun ohjeet 
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Liite 3 Opettajien kirjoituskilpailu 1998 

Opettajamuistojen keräyksessä käännymme kaikkien opettajien puoleen. Ve-
toamme teihin, joilla on pitkä kokemus ja teihin, jotka olette suhteellisen uu-
sia ammatissanne. Haluamme mukaan aktiivipalveluksessa olevia opettajia 
sekä veteraaniopettajia. Yhdessä teidän kertomuksenne voivat antaa hyvän 
kuvan ammatin kehityksestä 40–50 viime vuoden aikana. Haluamme saada 
kertomuksen Sinun omasta elämästäsi ja työstäsi. Sinä voit itse valita, mitä 
haluat ottaa esille. Voit kirjoittaa pitkän tai lyhyen jutun, mutta kirjoita kui-
tenkin! Me tarvitsemme sinun elämänkuvauksesi opettajana. Sinun elämäsi 
on huomispäivän historiaa!1081 Kilpailun palkinnot olivat (1.) 3000 mk, (2.) 
2000 mk ja (3.) 1000 mk.  

                                                        
1081 Opettaja-lehti, 5/1998, ilmoitus, 66–67. 
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Liite 4 Tietokannan lomakenäkymäesimerkki 
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Liite 5 Omaelämäkerta-aineisto 
Liitteen tunnus Syntymävuosi Arkistoviite Ammatti  

Ensimmäisen aikajakson miesopettajakertojat 

mies1 1906 SKS-KRA Pe 4494–4685 kansakoulun opettaja 

mies2 1910-luku SKS-KRA 

Mieselämäkerrat 5383–

5669 

kansakoulunopettaja 

mies3 1913 SKS-KRA Pe 7060–7338 kansakoulunopettaja 

mies4 Jalmari 1917 SKS-KRA 

Mieselämäkerrat 14254–

14586  

kansakoulun- ja 

luokanopettaja 

mies5 1919 SKS-KRA 

Mieselämäkerrat 9275–

9534  

kansakoulunopettaja 

Toisen aikajakson miesopettajakertojat 

mies6 1923 SKS-KRA 

Mieselämäkerrat 7966–

8312 

kansakoulunopettaja 

mies7 1923 SKS-KRA TJS Oek nro 10 matematiikan opettaja 

mies8 1926 SKS-KRA TJS Oek nro 

34 

aineenop. kt. tarkastaja 

mies9 1927 SKS-KRA 

Mieselämäkerrat 15804–

16096  

suomen kielen opettaja 

mies10 1928 SKS-KRA 

Mieselämäkerrat 1268–

1572 

aineenopettaja 

mies11 1928 THA 7/13 kansakoulun- ja 

luokanopettaja 

mies12 1928 SKS-KRA 

Mieselämäkerrat 23484–

23710 

kansakoulun- ja 

luokanopettaja 

mies13 1928 SKS-KRA 

Mieselämäkerrat 12476–

12696 

luokanopettaja, professori 

mies14 1930-luku SKS-KRA 

Mieselämäkerrat 18733–

19201 

erityisopettaja, apul. prof 

mies15 1930-luku THA 13/13 kansakoulun- ja 

luokanopettaja 



 286 

Liitteen tunnus Syntymävuosi Arkistoviite Ammatti  

mies16 1930 SKS-KRA 

Mieselämäkerrat 5056–

5381 

kansakoulunopettaja 

mies17 1931 SKS-KRA TJS Oek 167 lehtori 

mies18 1932 SKS-KRA TJS nro 217 kansakoulunopettaja 

mies19 1932 SKS-KRA 

Mieselämäkerrat 20920–

21215 

biologian aineenopettaja 

mies20 1932 SKS-KRA 

Mieselämäkerrat 8973–

9275 

luokanopettaja 

mies21 Paavo 1933 SKS-KRA 

Mieselämäkerrat 11856–

12192 

erityisopettaja 

mies22 1933 SKS-KRA 

Mieselämäkerrat 11526–

11605 

luokanopettaja 

mies23 1933 SKS-KRA 

Mieselämäkerrat 1573–

1911 

lehtori, oppilaanohjaaja 

mies24 1935 SKS-KRA 

Mieselämäkerrat 17625–

17642 

aineenopettaja 

mies25 1935 SKS-KRA TJS Oek nro 

166 

luokanopettaja ja 

koulunjohtaja 

mies26 1935 THA 3/13 äidinkielen opettaja 

mies27 1936 THA 1/13 erityisopettaja 

mies28 1936 THA 11/13 luokanopettaja, johtaja, 

koulutoimenjohtaja 

mies29 1939 THA 10/13 kansakoulun- ja 

luokanopettaja 

Kolmannen aikajakson miesopettajakertojat 

mies30 1940 THA 5/13 luokanopettaja 

mies31 1941 THA 9/13 luokanopettaja, tn 

aineenopettaja 

mies32 1941 SKS-KRA TJS Oek nro 

248 

luokanopettaja 

mies33 1942 SKS-KRA 

Mieselämäkerrat 18066–

18393 

suomen kielen opettaja 

mies34 1943 THA 8/13 luokanopettaja, koulunjohtaja 

mies35 1945 THA 6/13 aineenopettajaopettaja 
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Liitteen tunnus Syntymävuosi Arkistoviite Ammatti  

mies36 1945 SKS-KRA 

Mieselämäkerrat 14869–

15172  

luokanopettaja 

mies37 1947 SKS-KRA 

Mieselämäkerrat nro 57 

luokanopettaja 

mies38 Juha 1952 THA 4/13 matematiikan opettaja yk ja 

lukio 

mies39 1954 THA 12/13 biologian aineenopettaja 

mies40 1955 THA 2/13 historianopettaja 

mies41 1956 SKS-KRA 

Mieselämäkerrat 23711–

23963 

luokanopettaja 
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Liite 6 Haastattelukysymykset Emil Kulpakon 
oppilaille 

Kemijärvi 21.–23.6.2004 Matti Eemil Kulpakon oppilaiden ja sukulaisten haastat-
telukysymykset 

 
Haastatteluaika_____________________________________________________ 
 
Paikka____________________________________________________________ 
 
Vastaajan syntymäaika ja paikka 
_________________________________________________________________ 
 
Suhde tutkittavaan Matti Eemil Kulpakkoon (oppilas, sukulai-
nen)________________________________________________________ 
 
Ammatti__________________________________________________________ 
 
Muita tietoja_______________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

1. Kerro, millaisena miehenä Matti Eemil Kulpakko tunnettiin yleises-
ti?_________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
_______________________________________ 

2. Kerro, millaisena miehenä Matti Eemil Kulpakko tunnettiin opettaja-
na?________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
_______________________________________ 

3. Kerro, millaisena miehenä Matti Eemil Kulpakko tunnettiin perheen pa-
ris-
sa?________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
_________________________________________ 

4. Kerro, millaisena miehenä Matti Eemil Kulpakko tunnettiin 
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5.  työtovereiden joukos-
sa?________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
______________________________________________________ 

6. Mikä oli Eemil Kulpakon suhde politiik-
kaan?______________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
_____________________________________________________ 

7. Mikä oli Eemil Kulpakon suhde uskon-
toon?______________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
______________________________________________________ 

8. Mikä oli Eemil Kulpakon suhde kotiseu-
tuun?______________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
_____________________________________________________ 

9. Mikä oli Eemil Kulpakon suhde oppilai-
siin?_______________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
______________________________________ 

10. Mitä oppilaana ajattelit Eemil Kulpakosta miesopettaja-
na?________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
________________________________________________ 

11. Hallussani on kirje, jossa Matti Eemil tulee Ouluun (kirje luetaan). Miksi 
Matti Eemil lähti reissun päälle? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
__________________________________________________________ 

12. Mitä erikoista ja mieliin painuvaa muistat Eemil Kulpakos-
ta?________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________ 

13. Miksi luulet Eemil Kulpakon alkaneen opettajak-
si?________________________________________________________
___________________________________________________________
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___________________________________________________________
____________________________________________________ 

14. Mitä muuta työtä hän te-
ki?________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
__________________________________________________________ 

15. Mihin vapaa-ajan toimiin hän osallis-
tui?________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
_____________________________________________________ 

16. Millainen ajattelet Eemil Kulpakon taloudellisen aseman ol-
leen?______________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
__________________________________________________________ 

17. Millainen oli Matti Eemil Kulpakon suhde alkoho-
liin________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
_____________________________________________________ 

 
18. Millaisessa tilanteessa Matti Eemil Kulpakko kuo-

li?_________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
________________________________________________________ 

19. Mitä muita miesopettajamuistoja sinulla on Kemijärven, Vuostimon seu-
dulta tai muual-
ta?________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
______________________________________________________ 

20. Muuta huomioita-
vaa:_______________________________________________________
___________________________________________________ 
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Liite 7 Emin Kulpakon kirje Ouluun 15.12.1937 
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Liite 8 Emil Kulpakon muistokirjoitus 
 

1082 

 

 

 

                                                        
1082 Pohjolan Sanomat 29.10.1947, muistokirjoitus. 
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Liite 9 Elokuvien tietokoontitaulukko1083 
Elokuva Tuottaja Ohjaaja Käsikirjoittaja Huomioitavaa 
Niskavuoren naiset 
1938 

Suomi-Filmi Oy Valentin 
Vaala 

Jaakko Huttunen, 
Orvo Saarikivi 

Alkuperäisteos: Juhani 
Tervapään 
näytelmä ”Niskavuoren 
naiset” v. 1936 

(Niskavuoren naiset 
1958) 

Suomi-Filmi Oy Valentin 
Vaala 

Usko Kemppi, 
Valentin Vaala 

(Niskavuori 1984) Skandia Filmi Matti Kassila Matti Kassila 

Alkuperäisteos: Hella 
Wuolijoen 
näytelmät ”Niskavuoren 
naiset” ja ”Niskavuoren 
leipä” 

Syyllisiäkö? 1938 Oy Suomen 
Filmiteollisuus 

Jorma 
Nortimo 

Jorma Nortimo Alkuperäisteos: Toivo 
Pekkasen näytelmä 
Sisarukset 1933/ 
Tampereen Työväen 
Teatteri 1933 nimellä Kuka 
on syyllinen? 

Varaventtiili 1942 Suomi-Filmi Oy Valentin 
Vaala 

  

Suomisen Olli 
yllättää 1945 

Oy Suomen 
Filmiteollisuus 

Orvo 
Saarikivi 

Tuttu Paristo: 
Seere Salminen ja 
Elsa Soini 

 

Jälkeen 
syntiilankeemuksen 
1953 

Oy Suomen 
Filmiteollisuus 

Edwin Laine Juha Nevalainen  

Neiti talonmies 
1955 

Oy Suomen 
Filmiteollisuus 

William 
Markus 

Usko Kemppi 
William Markus 

 

Skandaali 
tyttökoulussa 1960 

Oy Suomen 
Filmiteollisuus 

Edvin Laine Seere Salminen  

Pojat 1962 Oy Suomen 
Filmiteollisuus  

Mikko 
Niskanen 

Mikko Niskanen Paavo Rintalan 
samannimisen romaanin 
mukaan 

Siunattu hulluus 
1975 

Yleisradio Rauni 
Mollberg 

Rauni Mollberg Aapelin romaanin pohjalta 

Täältä tullaan, 
elämä! 1980 

Sateenkaarifilmi Oy Tapio 
Suominen 

Yrjö-Juhani 
Renvall ja Pekka 
Aine 

 

Sokkotanssi 1999 Kari Sara Matti Ijäs Matti Ijäs  
Emmauksen tiellä 
2001 

Kari Sara Markku 
Pölönen 

Markku Pölönen  

Young love 2001 Maria Korpiola, Arto 
Lehkamo 

Arto 
Lehkamo 

Arto Lehkamo  

                                                        
1083 Suomen elokuva-arkisto ja Valtion elokuvatarkastamo, Elonet, elekroninen elokuvatietokanta.  
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