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Knihtilä, Aila, Aiming at Goodness And Beauty. Professional biography of artist
and music educator Anna-Liisa Antila-Kaljunen
University of Oulu Graduate School; University of Oulu, Faculty of Education
Acta Univ. Oul. E 169, 2016
University of Oulu, P.O. Box 8000, FI-90014 University of Oulu, Finland

Abstract

This thesis homes in on Anna-Liisa Antila-Kaljunen (1915–2006), a member of the first
generation of the newly established Republic of Finland, exploring her life and work as artist and
teacher educator. In addition to archival material, the thesis also utilizes personal recollections of
Antila-Kaljunen.

The principal aim of the thesis was to investigate how a female secondary school graduate of
the 1930’s built a distinguished professional career in three fields: music, education and music
education. Her term as the first publicly-elected organist of the Evangelical-Lutheran church made
her a pioneer, whose status and professional competence were widely admired in contemporary
press reports. Another aim involved comparing the education Antila-Kaljunen received to the
development of musical education in Finland. Yet another strand of research examined the
interaction between teacherhood and artistic identity.

Serving as the methodological backbone of this thesis, life course analysis allowed tracking all
changes within Antila-Kaljunen’s lifespan, including transitions, opportunities and restrictions,
societal changes, human relationships or educational and work-related choices and activities. For
a performing musician, competence and self-efficacy were deemed as central building blocks of
agency, while narrative analysis comprised the main tool for studying recollections. In
recollections of Antila-Kaljunen, three factors stand out: her significance, exemplarity and
influence as teacher. Specific emphasis can be placed on mentoring, which appears to have formed
a meaningful undercurrent for a number of her teacher-student relationships, particularly for
students with a musical orientation.

A key contribution of this thesis involves appreciating and acknowledging a teacher's work in
a wider perspective than just one lifetime. Moreover, the thesis points out how the Second World
War shaped the lives and careers of the wartime generation and the choices they made. The road
to performing artist was long and winding, but Antila-Kaljunen, who was talented and musically-
inclined, eventually got to fulfil her educational and professional ambitions independently and
without restrictions. Her achievements as a musician and teacher hinged on an ethos of versatility,
manifested through goodness and beauty.

Keywords: artistic identity, female musicianship, influence, professional biography,
study of recollections, teacherhood





Knihtilä, Aila, Eetoksena hyvyys ja kauneus. Taiteilija ja musiikkikasvattaja
Anna-Liisa Antila-Kaljusen toimintaelämäkerta
Oulun yliopiston tutkijakoulu; Oulun yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta
Acta Univ. Oul. E 169, 2016
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Tiivistelmä

Väitöskirjassa tarkastellaan itsenäisen Suomen ensimmäiseen sukupolveen kuuluneen Anna-Lii-
sa Antila-Kaljusen (1915–2006) elämää ja toimintaa taiteilijana ja opettajankouluttajana. Arkis-
toaineiston lisäksi tutkimuksessa on käytetty hänestä kerättyä muistelukerrontaa.

Tutkimuksen tehtävänä oli selvittää miten 1930-luvun naisylioppilas rakensi ammattitaidol-
taan korkealle noteeratut urat säveltaiteen, koulutuksen ja musiikkikasvatuksen maailmassa. Jak-
so Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ensimmäisenä virkaan vaalilla valittuna urkurinaisena
tekee hänestä uranuurtajan, jonka asemaa ja ammattitaitoa ihailtiin ajan lehdistössä. Toisena teh-
tävänä oli peilata Antila-Kaljusen saamaa koulutusta musiikkikasvatuksen kehitykseen Suomes-
sa. Tutkimus etsii vastauksia myös opettajuuden ja taiteilijuuden vuorovaikutukseen.

Metodologisena kehyksenä tutkimuksessa toimii elämänkulkuanalyysi, jonka avulla elämän-
kaaren aikana toteutuneet siirtymät, mahdollisuudet ja rajoitukset, yhteiskunnan muutokset,
ihmissuhteet ja vaihtuvat koulutukselliset ja työhön liittyvät kuviot todennetaan. Esiintyvän
muusikon kohdalla kompetenssi ja minäpystyvyys ilmentävät toimijuuden keskeisiä rakennus-
osia. Muistojen tutkimuksessa käytettiin apuna narratiivien analyysia. Opettajan merkitys, esiku-
vallisuus ja vaikutus tulevat näkyviin hänestä kerrotuissa muistoissa. Erityisenä löytönä voi pitää
mentoriutta, joka näyttää olleen usean opettaja–oppilas-suhteen virityksenä varsinkin jos opiske-
lija oli musiikkiorientoitunut.

Tämän työn antina voidaan pitää opettajan työn arvostuksen ja merkityksen havaitsemista
laajemmin kuin vain yhden elämän perspektiivissä. Se tuo myös ilmi miten sota suuntasi sen
kokeneen sukupolven elämänkaarta ja valintoja. Työ osoittaa, että taiteilijaksi oli pitkä tie. Lah-
jakas ja musiikillisesti orientoitunut Antila-Kaljunen sai toteuttaa koulutukselliset ja ammatilli-
set ambitiot kotimaassaan itsenäisesti rajoituksista riippumatta. Muusikkona ja opettajana toimi-
minen vaati monipuolisuuden eetosta, joka hänen kohdallaan toteutui hyvyyden ja kauneuden
kautta.

Asiasanat: muistojen tutkimus, naismuusikkous, opettajuus, taiteilijuus,
toimintaelämäkerta, vaikutus





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voiko metsän mystisyyttä tavoittaa puiden pituutta mittamaalla? 

 

 –Claude Debussy 
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Kiitokset 

Intensiivinen, lähes nelivuotinen seurustelu Anna-Liisan kanssa alkaa olla päätty-

mässä. Vaikka vuorovaikutus tapahtui pääasiassa kahden kesken huoneeni hiljai-

suudessa, tulivat ohjaajat, tutkimusryhmät ja ystävät voimaannuttavine ajatuksi-

neen aika-ajoin mukaan keskusteluun. Milloin olen ikkunasta katsonut vuoden-

aikojen vaihtelua, mennyt Tuiran rannalle kahistelemaan syksyn lehtiä tai 

huurapuiden alla ladulla siivittänyt ajatuksia, on Anna-Liisa seurannut mukana. 

Vahvistaakseni läsnäoloansa, nostin tutkimustyön alkuvaiheessa hänen kuvansa 

pöydälle paikkaan, josta hänet päivittäin näin. Anna-Liisa hymyilee kuvassa. Jos-

kus hymy on ollut laimea, joskus rohkaiseva. Nyt minusta näyttää, että hän hymyi-

lee varsin vapautuneesti, melkeinpä leveästi.  Siispä on aika kiittää niitä, joille kii-

tos kuuluu. 

Ensiksi professori emerita Leena Hyvönen. Kiitos kaikenlaisten tekstien luke-

misesta ja palautteesta. Kysyin kerran lenkkeillessämme, että voiko yhdestä ihmi-

sestä tehdä väitöskirjan. Siinä vaiheessa nimittäin oli musiikin tutkimusryhmässä 

ajatuksena kartoittaa oululaista musiikkielämää, koulutusta ja toimijoita suurem-

pana hankkeena. Sanoit rohkaisevasti: ”Tietenkin voi”. Kaikki kirjoittamani silput 

ovat siitä lähtien edenneet sinun seulasi kautta. Sain tulla vastaanotolle keittiön 

pöydän ääreen myös epätoivon hetkinä. Kuuntelit uskollisesti kaikki ongelmani ja 

kanssakäymisemme oli oikeastaan johdantokurssia tieteen maailmaan. 

Pääohjaajani, professori Juha Ojala: Sinun työhuoneesi ovi aukeni kyselijälle 

jo Maunonkadulla. Olin ensimmäisten hajanaisten ajatusteni kanssa kuin pankin-

johtajan luona lainaa hakemassa. Tilannetajussasi löysit heti oleellisen sanottavan 

vaikka yksikään tekstirivi ei vielä ollut järjestäytynyt.  Siksipä opin anomaan au-

dienssia vasta, kun olin jo miettinyt tovin asiaani ja kykenin poimimaan viestistäsi 

keskeiset ohjeet. Arvostan monipuolisuuden eetostasi, myötäelävää ja avuliasta oh-

jaajan otettasi. Sydämelliset kiitokset. 

Seija Jalagin, oppinut nainen historiatieteen maailmasta opasti biografian, nais-

tutkimuksen ja toimijuuden alueille. Olin ”aina” tiennyt sinut oppilaitteni äitinä ja 

tieteen popularisoijana yliopiston ulkopuolisista piireistä. Oli erittäin hauska tutus-

tua ja saada sinusta ystävä. Kerroit olevasi agnostikko, mutta minä opin tuntemaan 

sinut valon lapsena. Konkreettisesti tämä todentui kevättalven iltahämärissä, kun 

kiersimme Raksilan urheilualuetta vaatimuksestasi valonheittimien luomassa kii-

lassa. Lenkki ei siis ollut pitkä mutta eipä kaamoskaan haitannut. Kiitos hyvästä 

seurasta, vauhdikkaan ja leimallisesti iloisen persoonasi läsnäolosta vaikka työkii-

reet monesti ahdistivat. 
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Sen kaikkein kuumimman kesän puhuimme KT Eeva Kaisa Hyry-Beihamme-

rin kanssa SKYPEn välityksellä ja useimmiten asiaa. Silloin tällöin eksyimme 

meitä yhdistäneeseen kotiseutu-aiheeseen. Kun olin teininä vierailulla Hyryssä 

luokkatoverini luona, kulki Eeva Kaisa (silloin pikkutyttö) hiristen ja käsi suun 

edessä nauruaan pidellen ja isompien juttuja kuunnellen. Nyt nauruun voi olla ai-

hetta toisesta syystä. Suuret kiitokset, että jaksoit ohjata minut muistojen satamaan 

oikeata väylää myöten. 

Tutkimusryhmät antoivat työn kuluessa tärkeän joukkoon kuulumisen ja tutki-

jan identiteettiin vaikuttavan tunteen. Olen istunut vuoroin kahdella tuolilla. Toinen 

oli kasvatustieteen Elävän kertomuksen ryhmässä, jota ennen eläköitymistään oh-

jasi professori emerita Leena Syrjälä. Leenan kuunteleva ote kertomuksen tutki-

muksessa antoi työlleni sen kaipaamaan tuen ja rohkaisun. Oli hyvin vapauttavaa 

huomata, että kertomisella on asema tieteen maailmassa. Kiitos asiaani paneutumi-

sesta ja viisaista neuvoista sekä kertomuksen käytäntöön panosta istunnoissa. 

Toinen ryhmä oli musiikin tutkimukseen keskittyvä CREMA. Kollegiaalisuus, 

tekstien lukeminen ja kommentointi oli vahvasti esillä musiikkiin hurahtaneitten 

ryhmän kokoontuessa. Vaikka tutkimus kullakin ryhmäläisellä on eri vaiheessa, 

(välillä ihan kokonaan sivussa) ja vaikka lähestymistavat poikkeavat toisistaan pal-

jonkin, saa ryhmässä kannustavaa palautetta, jonka voimin jaksaa eteenpäin. Kiitos 

Leena P, Marja, Katja, Nina, Tiina ja Tapsa että sain olla mukananne tällä matkalla. 

Vuoden 2015 loppupuolella sain työni koeponnistusvaiheeseen FT, Dosentti 

Tytti Isohookana-Asunmaan ja KT, koulutusdekaani Jyrki Komulaisen op-

ponoidessa sen. Sain heiltä kullanarvoisia neuvoja miten terävöittää tulkintaa, ase-

moida tutkimushenkilöäni koulutuksen ja taiteen kentässä sekä pohtia kysymisen 

merkitystä tutkimuksen teossa. Kiitos arvokkaasta kokemuksesta. 

Henkilöhistorian tutkimuksessa arkistoaineistolla on suuri merkitys. Hämmäs-

telen vieläkin, minkälaisen vastaanoton sain Loimaan evankelisella opistolla, jonne 

saavuin sumuisena lokakuun aamuna 2012. Olin silloin konkreettisesti aivan alku-

metreillä ja ilman opiskeluoikeutta. Opistolla sattui olemaan samaan aikaan hen-

gelliset päivät ja entisiä opistolaisia oli kokoontunut yhteen. Joukossa oli kansan-

opistolainen vuosimallia 1942, Anna-Liisan entinen oppilas, joka puhui kauniisti 

opettajastaan. Siinä keskustelussa oikeastaan sain idean ryhtyä keräämään muiden-

kin muistoja Antila-Kaljusesta. Anna-Liisaa koskeva aineisto oli nostettu arkistossa 

valmiiksi pöydälle, josta diaari kerrallaan sain haarukoida häntä koskevaa tietoa. 

Erityiset kiitokseni rehtori Kalervo Mäkiselle ja opiston henkilökunnalle.  

Kummipoika Hannes Kalaniemi on ystävällisesti luovuttanut Anna-Liisan työ-

todistukset ja lehtileikkeitä hänen uraltaan. Myös useissa puheluissa olen saanut 
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kysyä häneltä mieltä askarruttavista asioista. Näitä puhelinkontakteja on muitakin: 

Marja-Leena Naukkarinen, Leena Koskela, Pekka Manninen ja Marjatta Kaikko-

nen muutamia mainitakseni. Lämmin kiitos kaikille muistelijoille. Heenu-ystävä: 

olit turvallinen ja luotettava noja, hyvä kuuntelija ja aulis apu. Kiitos! 

Kiitän Aikuiskoulutusrahastoa tutkimukseni rahoittamisesta. Tätini Aino Haa-

vikko, joka on kiinnostuneena seurannut tutkimuksen edistymistä, mahdollisti apu-

rahallaan irrottautumisen virkatyöstä osaksi aikaa. Oulun yliopiston tukisäätiön 

Anna-Liisa ja Aatto Kaljusen rahaston apurahalla sain viimeistellä kirjani paino-

kuntoon. Kiitokset tukijoilleni. 

Esitarkastajat dosentti Anne Ollila ja professori Heikki Ruismäki lukivat ystä-

vällisesti kesällä tekstini ja antoivat rakentavat palautteet, joiden pohjalta sain tar-

kistaa tulkintoja, karsia ylimääräisiä rosoja sekä selkiinnyttää kuvausta taiteilijuu-

desta, esikuvallisuudesta ja lahjakkuuden kätkemisen problematiikasta. Arvostan 

aikaanne ja olen kiitollinen tekemästänne työstä. 

Yliopiston Pegasus-kirjaston henkilökunta ja informaatikot loivat sellaisen tut-

kimusympäristön, jossa oli ilo olla. Kiitos palvelevan avuliaasta otteesta ja vastauk-

sista mahdottomiinkin kysymyksiin. 

Hilla-kultaseni! Otit pyydettäessä koneen syliisi ja palautit minut ihmisten il-

moille, jos olin eksynyt liian kauaksi tekniikan syövereihin. Sinulla ei tuntunut ole-

van ”limittiä” ja kaikkiin hakukoneisiin pääsin avullasi. Olen iloinen, että osaat ja 

autoit! Tervasaaren polut kotisi lähellä toivat tarvitsemani hapen tutkijan päivään. 

Turun arkistoissa käydessäni sain bunkata Hetan boksissa. Kiitos kulta-Hetula seu-

rastasi konserteissa, museoissa, sushilla, shoppailuissa ja kahviloissa. Tutkijan jak-

samisen kannalta ne olivat ihan välttämättömiä hetkiä. 

Merille ja Annalle sain rimpauttaa omien sihteerien puuttuessa. Kiitos teille 

teknisestä avusta. 

Oulussa 17.9. 2016 Aila Knihtilä 
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1 Johdanto 

Pohjoissuomalaiseen musiikinopetukseen opettajankouluttajana vaikuttanut mu-

siikkikasvattaja Anna-Liisa Antila-Kaljunen (27.3.1915–2.11.2006) teki uran myös 

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ensimmäisenä vaalilla valittuna naisurkurina. 

Hänen toimintansa ammattikunnan ensimmäisenä ja ainoana Turun Mikaelinkirkon 

naisurkurina herätti kiinnostusta jo aikalaisissa. Vaikka kirkossa naismuusikoita on 

tänään melkein yhtä paljon kuin miehiä, nainen ylemmillä virkapaikoilla yhteis-

kunnan muilla aloilla on edelleen miestä harvinaisempi. Johtaja on esimerkiksi val-

tion hallinnossa tavallisimmin mies.1 

Kirkon ja yliopiston näköalapaikkojen lisäksi Antila toimi kansanopistojen 

opettajana jo ennen toista maailmansotaa ja sodan aikana. Opintojen ja päätyön 

ohella sivutoiminen urkurius toteutui kuin sääntönä, vaikka paikkakunta vaihtuikin. 

Asiantuntijuus musiikkiluokkatoiminnan syntyvaiheissa Oulussa ja peruskouluun 

siirtymisen mukanaan tuomien muutosten ennakointi ja hallinta yliopiston lehtorin 

virkaan kuuluvina velvoitteina osoittautuivat työuralla konkreettisimmaksi vaikut-

tamisen paikoiksi.  

Anna-Liisa Antila tunnettiin solistina ja esiintyvänä taiteilijana jo kouluaika-

naan kotipaikkakunnalla Värtsilässä. Vaikka hän ehti toimia opettajana peräti vii-

dellä vuosikymmenellä, musiikki määritti hänen elämäänsä sen pisimpänä ja voi-

makkaimpana juonteena. Varhaisten julkisten esiintymisien lisäksi konsertointi ja 

konserteissa avustaminen virkatyön ohella sekä toimiminen vielä eläkeläisenä Ou-

lun seudun konserttiyhdistyksen piirissä todistaa tästä. Hänen entisten opiskeli-

joidensa kirjoittamat muistot kertovat musiikin mystisestä voimasta liitettynä nais-

urkurin soittoon. Niissä Antila-Kaljusen arkihabituksesta kuoriutui kohauttava tul-

kitsija ja elämyksellinen esiintyjä, jonka soitto sai Oulun tuomiokirkon holvit reso-

noimaan. 

Toinen pitkäkestoinen, mutta taustalla vaikuttanut voima Anna-Liisa Antilan 

elämässä oli evankelisuus. Sen kautta löytyivät ensimmäiset työtehtävät, opiskelu-

aikojen ystävät ja merkittäväksi harjoittelupaikaksi osoittautunut Luther-kirkko 

Helsingissä. Valmistautuessaan urkudiplomiinsa sodan jälkeen hän sai toisiin opis-

kelijoihin nähden etulyöntiaseman Luther-kirkon urkujen rajoittamattoman käyttö-

oikeuden johdosta. Vastavuoroisesti hän soitti kirkon tilaisuudet koko nelivuotisen 

opiskelujakson ajan. 

                                                        
1 Suomen 5. raportti kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan yleissopimuksen täytäntöön-
panosta. URI: http://formin.finland.fi/public/download.aspx?ID=12384&GUID=%7B8FE7B7A6-
5FA6-4542-BF3C-F4552EC5316B%7D. Viitattu 2015/05/02: Kohta 13. 
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1.1 Tutkimustehtävä ja tutkimuksen rakenne 

Anna-Liisa Antila-Kaljusen toimintaelämäkertaa kirjoittamalla, hänen toimijuut-

taan tarkastelemalla ja hänestä kirjoitettujen muistojen analyysillä lisään aineksia 

maamme naismuusikkouden tutkimukseen. Erityisesti hänen toimintansa kirkolli-

sessa miesvaltaisessa ammatissa kertoo taiteilijuudesta, joka suurelta osin on hä-

märän peitossa. Samalla opettajuuden, musiikkikasvatuksen ja opettajankoulutuk-

sen historian tutkimustieto täydentyy Anna-Liisa Antila-Kaljusen pitkän, koulu-

muodon muutoksen sisältäneen uran tarkastelun kautta. 

Tutkimustehtävänä ja työn ensimmäisenä pääkysymyksenä on selvittää, miten 

Anna-Liisa Antilan ura ja ammattitaito taiteilijana ja opettajana sekä musiikkikas-

vattajana rakentuivat. 

Alakysymyksillä, jotka eri luvuissa tarkentavat ja täydentävät pääkysymystä, 

keskityn tarkastelemaan koulutuksen vaiheita, taiteilijan saamaa vastaanottoa ja 

opettajuuden ja taiteilijuuden vuorovaikutusta. Minkälainen koulutus teki hänestä 

taiteilijan, opettajankouluttajan ja musiikkikasvattajan. Miten taiteilijuus ja opetta-

juus vaikuttivat toisiinsa? Miten sukupolvi ja sukupuoli vaikuttivat Anna-Liisa An-

tilan koulutukseen ja urakehitykseen? Millainen vaikutus hänellä oli opettajankou-

luttajana ja musiikkikasvattajana? 

Työn toinen pääkysymys on: Miten Anna-Liisa Antilan ammatillinen historia 

peilaa musiikkielämän ammatillista kehitystä ja musiikkikasvatuksen kehitystä 

Suomessa? Vaikka suurimmalle osalle ihmisistä hänen nimensä ei kerro mitään, 

hänen tapauksensa osoittaa oman aikansa yhteiskunnasta, sosiaalihistoriasta, aat-

teista, sukupuolesta, kulttuurista, alueellisuudesta, koulutuksesta ja henkisestä il-

mapiiristä sellaisia asioita ja piirteitä, joiden olemassaolon voi havaita terävimmin 

juuri yksilön elämän kautta (Florin 2014: 29–30). 

Tutkin Antila-Kaljusen elämää ja toimintaa neljän teeman kautta: 

1. Biografinen tarkastelu sijoittaa hänet omaan aikaansa ja sukupolveensa sekä 

niiden tarjoamiin mahdollisuuksiin ja toisaalta rajoihin (ks. Luku 2).  

2. Toimijuus opettajana (ks. Luku 3).  

3. Toimijuus muusikkona, taiteilijana ja taideammatissa (ks. Luku 4).  

4. Vaikutus, joka ilmenee hänestä kerrottujen muistojen kautta (ks. Luku 5). 

Näiden teemojen pohjalta rakentuvat keskeiset kysymykset ja niiden ympärille ra-

kentuvat luvut. Toisessa, kolmannessa ja neljännessä luvussa käytän biografista 

otetta. Viidennessä luvussa tutkin Antila-Kaljusen elämää muiden kertomana eli 

narratiivien analyysin avulla. 
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Luvussa kaksi, jota kutsun biografialuvuksi, rakennan hänen elämänkaarensa 

syntymästä kuolemaan sikäli, kuin se käytettävissä olevan aineiston avulla on mah-

dollista. Pyrin elämän kokonaiskuvan muodostamiseen etsien ja paikantaen sen 

merkkikohtia, joita kutsun Merete Mazzarellan (2013) tekemän museolöydön in-

noittamana ”solmuiksi elämän nuorassa” (ks. Luku 2: 41). Nuoraan syntyy solmu, 

kun jotakin merkittävää tapahtuu elämässä. Oleellista solmiutumisessa on, että sen 

jälkeen myös jotakin muuttuu: paikkakunta vaihtuu, tilalle tulee toinen työ, tai al-

kaa uusi opiskeluvaihe. Joskus solmuja on elämännuorassa tiheästi, joskus harvem-

min. Kaiken kaikkiaan niitä on yhdeksän. Aivan henkilökohtaisimmat, lapsuuden 

perhettä ja puolisoa koskevat tapahtumat, elämänuran huippuhetket ja matkojen 

kautta avautuneet uudet näköalat ovat esillä tässä kronologisesti etenevässä luvussa. 

Sen rungon rakensin hänen ansioluettelostaan ja haastattelusta, jonka hän antoi Yle 

Radio Suomelle kunniatohtoriusjuhlansa aattona kesäkuussa 1994. Tutkimustyön 

pohjana käytän lehtiartikkeleita, kritiikkejä ja ilmoituksia sekä työpaikkojen ko-

kouspöytäkirjoja. Voi sanoa, että Anna-Liisa Antila-Kaljuselta ei jäänyt jäljelle 

juuri mitään henkilökohtaista kirjallista aineistoa. Tutkimuksen teon aikana tuli 

tunne siitä, että hän todella halusi sanoa jälkipolville vain sen, mitä nimikirjaan oli 

laitettu. Edellä mainittu haastattelukin on oikeastaan ansioluettelon laajennettu se-

litys. Ei enempää eikä vähempää. Tulkinta astuu kuvaan, kun tietoa ei ole tai sitä 

on vaikea ymmärtää. Maarit Leskelä-Kärjen (2001: 116) ohjeella pyrin kohdetta 

silmällä pitäen ennen kaikkea oikeudenmukaiseen tulkintaan. 

Luvussa kolme tutkin hänen opettajuuttaan. Miten tasapainossa tai keskenään 

kilpailevina pedagogin ja taiteilijan puolet hänessä ilmenivät? Minkälainen koulu-

tustie johti opettajuuden eri tasoille? Hän toimi opettajana 1930-luvulta 1970-luvun 

viimeisiin vuosiin asti. Varhaisimmat opettajakokemukset kertyivät opiskeluun liit-

tyvistä auskultoinneista kolmekymmentäluvun puolivälissä ja kansanopistotyöstä 

ennen sotaa ja sodan aikana. Työelämään tuolloin astunut Anna-Liisa Antila oli 

vasta 22-vuotias. Toisen opiskeluvaiheen jälkeen 1940-luvun lopulla hän sai val-

miiksi filosofian maisterin tutkinnon ja kykeni tällä pätevyydellä ottamaan vastaan 

haasteellisempia tehtäviä opettajankouluttajana eri puolilla Suomea. Koulutus täy-

dentyi uran aikana elinikäisen oppimisen mallia noudattaen. 

Luvussa neljä tarkastelen taiteilijan ja naisurkurin uran piirteiden ja muusik-

kouden ilmenemistä. Soittajaksi on pitkä tie. Kouluttautuminen musiikkiin alkaa 

paljon ennen niin kutsuttua opiskeluaikaa. Harvalla pikkulapsella väikkyy silmissä 

musiikin ammattilaisuus, kun hän leikinomaisesti tapailee pianon koskettimia tai 

asettelee jousta viulun kielille. Yleensä vanhemmat ovat avainasemassa ohjates-
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saan lasta harrastamaan arvokkaiksi katsomiaan taitoja. Jos tilanne on niin onnelli-

nen, että musiikilla on lapselle psyykkistä merkitystä, hän sitoutuu riittävässä mää-

rin kurinalaisuutta vaativaan harjoitteluun (Lehmann & Jørgensen 2012: 682). Näin 

hän saa ilon ja pystyvyyden kokemuksia ja lopputuloksena taitoja, joista maksetaan 

(Kurkela 1994: 28). Taiteilijan työ on julkista. Lehdet kirjoittivat arvioita Antilan 

konserteista ja hänestä tehtiin haastatteluja, joiden kautta voi havainnoida vastaan-

oton intensiivisyyttä ja hänen taiteensa ominaislaatua. 

Viidennessä luvussa tarkastelen entisten oppilaiden, ystävien, työtovereiden ja 

Antila-Kaljusen tunteneiden henkilökohtaisia näkemyksiä, kokemuksia ja tuntoja 

hänestä. Näiden kirjoitettujen muistojen kautta tutkin hänen merkitystään opetta-

jana, esikuvana ja mentorina. Näkökulma laajenee, kun useat ihmiset oman hiljai-

sen tietoni lisäksi tuovat kerrotun tiedon ja koetun, syvästi henkilökohtaisen muis-

tonsa tarkasteltavaksi. 

Pyrin siis tässä työssä luomaan kuvaa siitä, miten hänen elämäntyössään näkyy 

opettajuuden muutos, kirkon sukupuolittunut muusikon ammattikuva naistaiteilijan 

näkökulmasta ja minkälaisen vaikutuksen hänen persoonansa ja ammattitaitonsa 

teki entisiin opiskelijoihinsa. 

1.2 Elämänkulkuanalyysi 

Työni on henkilöhistoriallinen tapaustutkimus. Useammalla tavalla koottu tieto yh-

destä elämästä (asiakirjalähteet, julkaisut, kirjoitetut ja puhutut muistot, omat ha-

vainnot) lisää ymmärrystä ja tietämystä maailman kirjavuudesta (Järvinen & Järvi-

nen 2000:78). Selittävä, tulkitseva ja ymmärtävä ote päähenkilön koko elämää kat-

tavien valintojen syy- ja seuraussuhteita kuvattaessa on Yinin (2014) mukaan tut-

kimuksen tärkein ominaisuus. Lisäksi tarvitaan taitoa esittää tutkimustehtävän kan-

nalta perusteltuja kysymyksiä, jotka työn aikana saattavat muuttua (Vuolanto 2007, 

Yin 2014: 4, 11–12) 

Tarkastelen Anna-Liisa Antilan biografiaa ja toimijuutta elämänkulkuanalyy-

sin (life course paradigm) kehikon avulla (Häkkinen 2012). Kehikon dimensioina 

ovat elämän kokonaisuus rajoituksineen ja mahdollisuuksineen, yhteiskunnan 

muutokset, sosiaaliset suhteet ja keskeiset siirtymät. Dimensiot ovat tutkimusta-

vassa toisistaan erottamattomina, vuorovaikutteisina tarkastelukulmina.2 Elämän-

kulkuanalyysin kehikon avulla on tarkasteltu kohorttien asettumista ajan kulkuun, 

                                                        
2 Sosiaalitieteissä käytetyn elämänkulkuanalyysin mallin synty ajoittuu 1800-luvulle, jolloin saksalai-
nen Wilhelm Dilthey jo sisällytti biografista näkökulmaa tutkimuksiinsa. W.I. Thomas ja F. Znaniecki 
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elämän vaiheiden hankauspisteitä sekä koulutuksessa, perheessä ja yhteiskunnalli-

sissa suhteissa tapahtuneita muutoksia (Kok 2007). Yksittäisen ihmisen elämää voi 

haarukoida samaisen mallin avulla: elämänkaaren sisälle asettuvat lapsuus ja nuo-

ruus eri kehitysvaiheineen, aikuisuuden ja vanhuuden aika ja sen mukanaan tuomat 

rajoitteet (Erikson 1980: 129). Niin aineelliset kuin henkisetkin varannot kasvavat 

elämän myötä. Menneisyys on aina läsnä ihmisen elämänkokemuksina, taitoina ja 

tietona. Joskus kumuloituvat kokemukset suojaavat, ihmistä joskus varjostavat (vrt. 

Erikson 1994: 128–131). Lapsen perusluottamus syntyy ensimmäisen elinvuoden 

aikana. Jos hänen lähellään ei silloin ole turvallisia aikuisia, hänen minäkäsityk-

sensä voi häiriintyä ja se haittaa tai estää elämästä tyydyttävää elämää aikuisena. 

Malli on heuristinen ja auttaa tutkijaa kokoamaan johtopäätökset. Se peilaa yhteis-

kunnan prosesseja suhteessa yksilöön (Kok 2007). Elämänkulkuanalyysillä 

voi ”yksinkertaistaa” löytämisen ja keksimisen tuomia havaintoja. Sillä pääsee riit-

tävän lähelle yksilöä ja hänen elämänvaiheitaan. Parhaassa tapauksessa se ohjaa 

tyydyttävään lopputulokseen ja antaa sopivan väljän mallin tulkita tapahtumia, 

konteksteja ja valintoja. 

Toimijuuden (agency) tarkastelu on elämänkulkuanalyysissä keskeistä. Toimi-

juus tarkoittaa tässä sitä, että yksilöllä on käytännöllisen kehollinen ja vuorovaikut-

teinen suhde todellisuuteen. Toimijuus ilmenee vaikutusmahdollisuuksina ja niiden 

käyttämisenä. Se on joustava, tulevaisuuteen orientoituva asenne, joka näkyy aktii-

visena sitoutumisena esimerkiksi opiskeluun ja työhön. Toimijuus on osa henkilön 

identiteettiä (Eteläpelto 2013, 2014). Toimijuuden avulla selvitetään henkilön ky-

kyä asettaa tavoitteita pitkällä aikavälillä omien mahdollisuuksiensa rajoissa ja suo-

riutumista niistä. Aikakausi ja konteksti määräävät ja asettavat rajoja toimijuudelle. 

Yksilön ja ympäröivän todellisuuden vuorovaikutus korostuu. Toimijuuden kautta 

näyttäytyy, kuinka tehokkaasti elämän suunnitelmat lopulta toteutuvat. Toiminta ei 

aina ole rationaalista. Nopeita käännöksiä tekevä yksilö saattaa pelata vaistojensa 

tai sattuman varassa. Toisaalta toimijuuden käsite muuntuu ihmisen vanhetessa. 

Kun vanhuksen toimijuutta tarkastellaan osaamisen, haluamisen, kykenemisen ja 

täytymisen näkökulmasta, vallitsevat toisenlaiset toteutumat kuin nuorella tai 

keski-ikäisellä (Jyrkämä 2008). 

                                                        
lanseerasivat mallia edelleen 1918–1920 tutkimuksessaan puolalaissiirtolaisten elämästä kotimaassaan 
ja myöhemmin Amerikan suurkaupungeissa. Glen H. Elder ja Janet Z. Giele ovat julkaisseet tutkimuksia 
lähestymistavasta ja kuuluvat alan keskeisiin kehittäjiin 1960-luvulta alkaen. (Häkkinen 2012.) 
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Minäpystyvyys (self-efficacy) on olennainen toimijuuden piirre (suomennettu 

myös itsepystyvyys, itsetehokkuus). Sillä tarkoitetaan yksilön käsitystä omista ky-

vyistään, haluistaan, osaamisestaan ja tunteistaan (Jyrkämä 2008). Se kehittyy ak-

tiivisessa vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa alkaen kodin piiristä ja muo-

vautuen sukupolvien, koulun, ammatillisten ja vertaisryhmien sisällä koko elä-

mäniän ajan. Kasvatustieteessä minäpystyvyyden käsite on ollut esillä muun mu-

assa aikuisiällä suoritettujen opintojen vauhdittajana (Partanen 2011) ja tutkittaessa 

nuoren itsetunnon kehitystä (Lämsä 2012). Mallin, kannustuksen ja fysiologisten 

tekijöiden osuutta pidetään nykytutkimuksen mukaan tervettä minäpystyvyyttä ra-

kentavina ja motivoivina tekijöinä (Usher & Pajares 2008). 

Kotipaikan ja ajan merkitys näyttäytyy elämänkulkuanalyysissä ihmisen per-

soonaa muovaavana piirteenä. Yksilö kuuluu aina johonkin kieli- tai murrealuee-

seen, kulttuurimaisemaan, sukupolveen ja valtioon. Elämänkulkuanalyy-

sissä ”paikka” arvotetaan ja sen identiteettiä muovaava ominaisuus huomioidaan 

(Kok 2007). Kaikki ihmiset elävät monikerroksisissa ja elämänkulun aikana vaih-

tuvissa konteksteissa: kylässä, kaupungissa, maakunnassa, maassa ja maanosassa. 

Ajan absoluuttisesti lineaarinen käsite tulee kyseenalaistetuksi verrattaessa yk-

silön aikaa toiseen sosiaaliryhmään syntyneen ikätoverin tai suorastaan eri suku-

polveen kuuluneen henkilön aikaan. Yksilön aika suhteessa hänen vanhempiensa 

tai muiden sukulaisten aikoihin on myös erilainen omanlaisen syklisyytensä vuoksi. 

Esimerkiksi maataloudessa sadonkorjuun aikaan katsotaan vuotuiset työt tärkeim-

mäksi ajan käyttöä määritteleväksi tekijäksi.3 Sukupolven ikä on tulkinnasta riip-

puen 10 ̶ 25 vuotta (Kertzer 2005). Sen kautta voi aavistaa ja ymmärtää muutosten 

kiihtyvyyden ja laajuuden alati nopeutuvassa maailman ajassa katsottaessa vaikka 

tietotekniikan kehitystä. 

Ihmisen elämän kietoutuminen toisiin ihmisiin ja verkostoihin (linked lives) on 

elämänkulkuanalyysin ulottuvuus, jolla voi jäljittää henkisen pääoman siirtymistä 

ja vaikutusta yksilöön. Perheen ja kodin sosiaalistava vaikutus ja siellä tapahtuva 

elämän kulun suuntaviivojen muotoutuminen on yksilön elämän kannalta perustus 

tulevaisuutta varten. Koulutuksen hankkiminen ja mukanaolo työelämässä tuovat 

näköaloja ja tuottavat sosiaalista pääomaa, joka syntyy ihmisten välisestä luotta-

muksesta, vastavuoroisuudesta, säännöistä ja niiden noudattamisesta (Häkkinen 

2012: 383). 

                                                        
3 Hyvin tunnettu esimerkki ”omasta syklisyydestä” oli kesän kiivaimman työnteon aikaan öisin ja ly-
hyiden vapaahetkien aikaan maalanneen kuvataiteilija ja maatalon poika Vilho Lammen taiteellinen 
työskentely Limingassa (Ruuskanen 1998: 115). 
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Yksilön kokemusten ja historiallisten tapahtumien vaikutus myöhempään elä-

mänkulkuun on suuresti riippuvaista niiden ajoituksesta (timing) (Kok 2007). Mi-

ten elämänkulun siirtymät vaikuttavat yksilöön? Varhainen kotoa lähtö saattaa jon-

kun kohdalla edesauttaa persoonallista kypsymistä, toiselle se saattaa olla este, joka 

lukkiuttaa ja eristää. Lasten hankkiminen nuorena voi olla este etenemiselle työssä. 

Opiskelun aloittaminen voi olla jollekulle ykköstavoite, mutta ylittämättömien es-

teiden ja itsestä riippumattomien syiden takia koulutusta ei voikaan hankkia. 

1.3 Aiempi tutkimus 

Tutkimukseni keskeinen kohde on Anna-Liisa Antila-Kaljusen toiminta. Esittelen 

seuraavassa hänen elämänkaareensa vertautuvia naishistorioita tai taustaltaan sa-

mantyyppisiä toimijoita. Liikun monitieteisessä maastossa. Tapaustutkimus on 

yhtä aikaa elämäkerrallista, sukupuolentutkimusta, opettajuuden, kasvatuksen ja 

muusikkouden historiaa tutkivaa ja tutkittavasta henkilöstä kirjoitettujen muistojen 

analysointia (Saarela-Kinnunen & Eskola 2010: 190). Koska tutkimusaiheeni si-

vuaa musiikin maailmaa ja pyrkii sen sisään opettajuuden ovesta, on työssäni kyse 

myös laajemmin ajateltuna kulttuurin, kasvatuksen ja musiikinhistorian tutkimuk-

sesta. Myös sosiologia, uskontotiede ja sukupuolentutkimus ovat silloin tällöin kes-

kustelukumppaneina. Rajojen laajentaminen ja ympärillä olevan tarkkailu ei huo-

nonna tutkimustuloksia (Kurkela 2013: 168). 

Naishistoriat ja toimijuus 

Pirkko Moisala ja Riitta Valkeila julkaisivat vuonna 1994 vahvasti naisnäkökulmaa 

esillä pitäviä historiallisia pienoiselämäkertoja naissäveltäjistä ja -muusikoista. 

Tämä teos, Musiikin toinen sukupuoli, on ollut tutkimukseni käynnistäjänä. Tä-

mänhetkisen tiedon mukaan naismuusikot ovat olleet aina marginaalissa, heidän on 

pitänyt taistella paikasta julkisuuden valokeilassa ja olla omalla alallaan monta ker-

taa pätevämpiä tullakseen huomioiduksi. Miesvaltainen musiikin maailma on vai-

kenemalla sivuuttanut naistoimijat. Kuitenkin heitä on ollut kautta länsimaisen mu-

siikin historian, niin kuin esimerkiksi Christiansen (1984) osoittaa kuuluisista sop-

raanoista kertovassa kirjassaan Prima Donna.  

Marja-Leena Juntusen (2013) Ellen Urhosta kirjoittama tutkimus Kaiken li-

säksi nainen on yhteensopiva paitsi taiteilijuus- ja opettajuuslinkin, myös henkilöi-

den keskinäisen, Loimaalla alkaneen ystävyyden kautta. Sain teoksesta keskeisen 

linjauksen toimintaelämäkerralle Antila-Kaljusesta. Ellen Urhon uran näkyvin 
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vaihe ajoittuu Sibelius-Akatemian rehtoriuteen. Urho ja Antila olivat melkein ikä-

tovereita ja kykenivät tahoillaan olemaan vaikuttavia toimijoita. Taide määritti mo-

lempien työnäkyä. Toisen alue oli taidekorkeakoulun hallinnossa hyvin vaikutus-

valtaisena toimijana, toisen opettajankouluttajana lähempänä kenttää. 

Valovoimaisen vaikuttavan ja sydämiä sulattaneen pedagogin, Inkeri Simola-

Isakssonin muistelukirjan toimittajana on Marja-Leena Juntusen lisäksi kaksi muu-

takin Simola-Isakssonin läheistä työtoveria Hanna-Maija Aarnio ja Soili Perkiö. 

Ikkunoita Inkerin elämään (2015) kirjan tarkoituksena on paitsi kunnioittaa inno-

vatiivisen opettajan elämäntyötä, myös kartoittaa laajaulotteisen uran polkuja. Kir-

jasta käy ilmi muun muassa Simola-Isakssonin runsas opetusmateriaalien tuotanto, 

sosiaalimuusikkous, valloittava tilanteeseen tarttuminen ja ihmisten sulava käsit-

tely. 90 muistelijaa liittyy kilvan Inkerin lapsiksi ja kaikki muistot ovat positiivisia. 

Molempien pedagogien oppilaana olleena on mielenkiintoista havaita attribuutteja, 

joita voi liittää näihin keskenään erilaisiin opettajiin: pedagoginen taiteilijuus, esi-

merkillinen innostavuus ja uran nousujohteisuus. 

Näkökulma naislaulajan elämään viime vuosisadan vaihteen Suomessa ja maa-

ilmalla avautuu Svetlana Toivakan (2015) väitöstutkimuksessa Alma Fohströmistä. 

Taiteilija, jolta on jäänyt vain yksi äänite jälkipolville, vertautuu oman tutkimuk-

seni henkilöön, jonka soittamia radioesiintymisiä ja jumalanpalvelusäänityksiä oli 

ainakin kolmekymmentä, mutta joita ei ole yhtään säilynyt (Gronow 2010: 41). 

Näiden reseptioita ei siis tutkimuksessani voi arvioida. Taiteilijan elämismaailmaa 

sen sijaan voi vertailla ja pohtia, mihin yhden elämän tutkimuksella pääsee kiinni. 

Ainakin se lisää naisista tehtyä tutkimusta määrällisesti, sillä ”92 prosenttia kaikista 

elämäkerroista kertoo miespuolisista kohteista ja 96 prosenttia on miesten kirjoit-

tamia” (Possing 2012: 437). 

Naishistoriaa on Suomessa tutkittu runsaasti. Seuraavassa nostan esiin muuta-

mia, joissa elämäkerta ja toimijuus korostuvat ja jotka ovat vaikuttaneet tulkintaani 

Anna-Liisa Antila-Kaljusen elämänkulusta. Maarit Leskelä-Kärki (2006) on tutki-

nut erityisesti naisten toimijuutta kolmoiselämäkerrassaan Krohnin kirjoittavista si-

saruksista. Toimijuuden lisäksi toinen kytkös Leskelä-Kärjen ja oman tutkimukseni 

väliltä löytyy uskonnon ja vakaumuksen liittämisestä omaan työhön, kolmas taitei-

lijuuden identiteetin (oman itsen) kokemisen ja mieltämisen kohdasta. Leskelä-

Kärjen tutkimuksen lähtökohtana ovat olleet kirjeet ja sitä kautta kirjoittajien omat 

ajatukset ja maailma: ”Sisarten henkilökohtaiset arkistot ovat valtavat. Kultakin on 

tuhansia kirjeitä ja sen lisäksi laatikoittain muuta henkilökohtaista aineistoa” (Les-

kelä-Kärki 2006: 59). 
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Toimijuudesta, elämäntyöstä ja aktiivisuudesta on kyse myös Irma Sulkusen 

(1989) tutkimuksessa Naisen kutsumus, Miina Sillanpää ja sukupuolten maailmo-

jen erkaantuminen. Sulkunen osoittaa Sillanpään pioneeriuden ja politiikan ken-

tällä toimimisen olleen ainoa mahdollisuus parantaa omaa tai vastaavassa tilan-

teessa olleiden naisten elämää. Samalla kun tutkimus kertoo kohdehenkilöstään, se 

kertoo myös ajasta, paikoista ja maailmasta, joissa hän eli ja toimi.  

Seija Jalaginin (2007) väitöskirjan keskiössä ovat Japanissa toimineet evanke-

liset naislähetit. Joskus ristiriitaisena koettu kutsumus ja naisen asema miesten hal-

linnoimassa työyhteisössä näyttäytyi epävarmuutena omasta paikasta ja tilasta. 

Myös Jalaginin tutkimukselle ovat leimaavia runsas kirjeenvaihto eksoottisesta 

kohdemaasta Suomeen ja takaisin sekä päiväkirjat. Aineistoon sisältyy myös fiktii-

vinen kertomus lähetystyöstä romaanin muodossa. Tutkimuksessa esille tuleva, 

Hedbergin ajoista evankelisuutta leimaava uskon omistaminen ja iloinen pelastus-

varmuus valottaa myös Anna-Liisa Antilan uskonnollista vakaumusta. 

Opettajatutkimusta ja kirkollista naismuusikkoutta 

Kouluttautuminen opettajan ammattiin tuli suomenkielisille naisille mahdolliseksi 

1860-luvulta alkaen, kun Jyväskylän seminaari perustettiin (Nurmi 1982: 84) ja 

sinne saatiin rinnakkaiset osastot miehille ja naisille. Jyväskylän yliopiston perin-

teet ja kulttuuritietoisuus tulevat ilmi Harvinaisesta moninaiseksi -teoksessa ja Jy-

väskylän yliopiston historiassa: Vaikutusvaltaisten kasvattajanaisten pienoiselämä-

kerrat kielivät opettajuuden arvostuksesta ja myös siitä, miten hyvä ponnistuslauta 

opettajankoulutus on ollut taiteen saralle. (Harjula 2004a: 191–217.) Anne Ollilan 

(1998) tutkimus virkanaisista 1800-luvun Suomessa puolestaan porautuu tutkitta-

vien kokemuksiin naiseksi tulemisesta, yhteisön ja yhteiskunnan palvelemisesta ja 

uskonnollisuuden merkityksestä ja on lopulta opettajatutkimusta. Vaihtoehtojen vä-

hyyden vuoksi sivistyneistökotien tyttäret valitsivat opettajuuden. 

Opettajuus kiinnostaa tutkijoita edelleen. Oulun yliopistossa opettajatutkimuk-

sen yhtenä leimaavana viime vuosien tutkimuksellisena juonteena on ollut kerron-

nallisuus. Narratiivien kautta opettajat ovat peilanneet omaa vuosikymmeniä kes-

tänyttä työtänsä. ”Minussa elää monta tarinaa”-aineiston avulla tutkijat ovat sitten 

paitsi hyödyntäneet tutkimusta kansainvälisesti, yhteiskunnallisesti ja teoreettis-fi-

losofiselta merkitykseltään myös analysoineet koulun muutosta, moraalia ja paikan 

heijastumista tarinoissa (Heikkinen & Syrjälä 2002: 8). Tuoreimpia alan tutkimuk-
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sia on Päivi Mäen (2015) väitöskirja, jossa hän tulkitsee kehittäjäopettajilta saami-

aan kertomuksia ja käyttää niitä opettajatyön uudelleen oivaltamisessa ja paranta-

misessa. 

Kanttorien ammattikunnassa tapahtunut muutos oli Lea Ryynänen-Karjalaisen 

(2002) tähtäimessä hänen tutkiessaan naiskanttoreiden asemaa, koulutusta, histo-

riaa, jännitteitä ja toissijaisuutta väitöskirjassaan Sukupuolesta huolimatta – nais-

kanttorit Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa. Tutkimus tehtiin osin haastatte-

lemalla naiskanttoreita. Haastatteluissa he kertoivat omakohtaisista kokemuksis-

taan työyhteisöissään yksinäisenä ja ainoana naisena. 

Carita Björkstrandin (1999) tutkimuksen Kvinnans ställning i det finländska 

musiksamhället jälkeen Ryynänen-Karjalaisen väitöskirja oli toinen kirkollisista 

naismuusikoista julkaistu tutkimus tässä laajuudessa. Björkstrand päättää tutki-

muksensa vuoteen 1938 ja esittelee siihen mennessä koulutetut suomalaiset amma-

tissa toimineet muusikkonaiset myös maallikkoaloilta. Ryynänen-Karjalainen jat-

kaa melkein siitä, mihin Björkstrand jäi ja etenee 2000-luvulle. Tutkimukseni An-

tila-Kaljusen toiminnasta 1950-luvulla kirkon virassa täyttää tuon katkon pieneltä 

osaltaan. 

Airi Hirvosen (2003) Pikku pianistista musiikin ammattilaiseksi ja Kaija Huh-

tasen (2004) Pianistista soitonopettajaksi tutkimuksissa ilmenee muusikon ammat-

tilaisuuteen tähtäävä pitkä tie. Väitöstutkimukset on toteutettu narratiivista mene-

telmää hyväksi käyttäen haastattelemalla ammattiin tähtääviä tai siinä toimineita 

pianisteja. Molemmista löydän keskustelukumppanuutta, identiteetin samuutta ja 

kulttuurisia tarinavarantoja etsiessäni vastauksia toimijuuden ja professionaalisuu-

den kasvuun ja kehittymiseen. 

1.4 Aineisto 

Tästä tutkimuksesta puuttuu lähes kokonaan Anna-Liisa Antila-Kaljusen oma ääni. 

Hänen muistiinpanojaan, kirjeitään, lausuntojaan tai ajatuksiaan ei ole ollut käytet-

tävissä. Jos jotakin oli, niin asunnon myynnin yhteydessä ne katosivat, joutuivat 

ehkä roskiin. Valtaosan tutkimukseni aineistosta olen löytänyt eri arkistoista, jotka 

liittyvät Antila-Kaljusen toimintapiireihin. Lukua 5 varten sain koottua aineiston 

keruukutsun avulla. 

Jäämistössään olleeseen ”Todistuksia”-nimiseen kansioon Anna-Liisa Antila 

oli tallettanut Värtsilän yhteiskoulun päästötodistuksesta alkaen kaikki oppisuori-

tuksensa. Lisäksi kansiossa on kaksi Helsingin yliopiston opintokirjaa, Sibelius-
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Akatemian opintokirja, työtodistuksia toiminnasta kirkollisissa, opetusalan- ja jär-

jestötoiminnassa sekä osallistumisesta musiikkialan jatkokoulutuksiin. Ansioluet-

telo, joka on ote työnantajan (Oulun yliopisto) ylläpitämästä nimikirjasta, löytyy 

myös kansiosta. Kansion ohessa on päiväämättömien lehtileikkeitten pino sijoitet-

tuna lehtikoteloon. Muutama oli Turun Sanomista leikattu, jokunen Åbo Underrät-

telser- tai Kotimaa-lehdestä. Lisäksi oli muutamia kokonaisia aikakausilehtiä: Nai-

nen ja Elämä, Kuvataidelehti ja Naisten maailma. Tärkeimpänä kaikista lehtikote-

lon materiaaleista oli C-kasetti, jonka kanteen on kirjoitettu ”Anna-Liisa Antila-

Kaljunen henkilökuvassa 2.6.1994”. Nauhalle on taltioitu Yle Radio Suomessa 

tehty haastattelu kunniatohtorijuhlan yhteydessä. Kutsun tätä edellä kuvaamaani 

materiaalia, joka on Hannes Kalaniemen hallussa, Anna-Liisa Antilan arkistoksi 

(ALAA). Hannes Kalaniemi on Anna-Liisa Antilan kummipoika. 

Oulun maakunta-arkistossa (OMA) on Anna-Liisa Antila-Kaljusen ja Aatto 

Kaljusen arkisto (ALAKA). Materiaalia on henkilöhistorian tutkijalle erittäin vä-

hän. Osaltaan kokoelman sisältö oli tuttua, koska toimitin sinne hänen kotinsa 

myynnin yhteydessä sukulaisten toimeksiannosta muun muassa Anna-Liisa Antilan 

isän, Lauri Antilan lukkari- ja urkurikoulussa kirjoittamat muistiinpanot Oskar Me-

rikannon musiikinhistorian luennoilta. Arkistoon sisältyvät Anna-Liisa Antilan kir-

joittamat muistiinpanot kansanrunouden peruskurssilta. Ne tiivistyvät lausee-

seen: ”Sana rakkaus on Kalevalassa vain kerran”. Tämän opettaja Väinö Salmisen 

kertoman anekdootin oli neiti Antila ilmeisessä lemmenkaipuussaan, mutta muuten 

opintokirjan mukaan ”ahkerasti” toimineena, kirjoittanut ylös syksyllä 1943 

(ALAA: Helsingin yliopiston opintokirja, ALAKA: luentomuistiinpanot). 

Kemijärven seminaarissa suoritettu vuoden pesti opettajankouluttajana ja kult-

tuuritoimijana on puolestaan todettu seminaarin vuosikertomuksessa (OMA: Ke-

mijärven seminaarin arkisto, KSA)  

Anna-Liisa Antilan muusikon tehtäviä ja uraa voi jäljittää erilaisista lähteistä. 

Helsingin Luther-kirkon ajalta 1.1.1938–31.12.1947 olevat päiväkirjat, joita säily-

tetään Suomen luterilaisen evankeliumiyhdistyksen arkistossa Kansallisarkistossa 

(SLEYA, KA), kertovat yhdestä polusta hänen urallaan. Seuraava kirja, joka olisi 

vielä kertonut parin seuraavan vuoden jakson urkurin työstä Luther-kirkossa, on 

hukassa. Tallella olevasta kirjasta löytyivät kirkon toimitukset, juhlat ja jumalan-

palvelukset, joissa Anna-Liisa Antila toimi urkurina. Toiminta ajoittui sodan jälkei-

seen aikaan, Antilan toiseen opiskeluvaiheeseen. 

Loimaan evankelisen kansanopiston arkistossa (LEOA) Loimaalla ovat opet-

tajien kokousten ja johtokunnankokousten pöytäkirjat sekä työkausikertomukset 

(vuosikertomus) vuosilta 1938–1946. Näistä saatoin seurata opiston toimintaa 
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myös musiikinopettaja Antilan näkökulmasta. Kaipaamaani henkilökohtaisuutta 

löysin opiston opiskelijoiden kirjoittaman kronikan riveiltä. Olen lisäksi hyödyntä-

nyt Loimaan opiston 60-vuotishistoriikkia (Mäkinen 1998). 

Turussa, Turun ja Kaarinan seurakuntien arkistossa (TKSKA) sijaitsevista Mi-

kaelinkirkon päiväkirjoista (MKP) vuosilta 1952–1958 sain selville urkurin toimin-

nan vilkkauden ja laajuuden. Samassa arkistossa olevat kanttorin ja urkurinvaalien 

pöytäkirjat ja kirkonkokousten pöytäkirjat kertoivat viran täyttöön liittyvistä yksi-

tyiskohdista. 

Anna-Liisa Antilan opettajanuraa jäljitin Turun maakunta-arkistossa (TMA) 

tutkimalla Turun väliaikaisen opettajakorkeakoulun arkistoaineistoa (TOKA) opet-

tajakunnan kokouspöytäkirjojen osalta vuosilta 1952–1958. Arkistoon sisältyi di-

aari, jossa oli opettajien päiväkirjoja. Yksi kirjoista kuului Anna-Liisa Antilalle. 

Näistä löysin tietoa hänen sivutoimestaan opettajankouluttajana lukuvuonna 1955 ̶ 

1956. 

Oulun yliopiston arkistossa (OYA) olevat opettajanvalmistuslaitoksen opetta-

janeuvoston istuntojen pöytäkirjat ja myöhemmät Kasvatustieteiden tiedekunnan 

laitoskollegion istuntojen asiakirjat työvuosilta 1958–1978 valottavat opettajuuden 

hallinnollista puolta. Muutamia opettajien päiväkirjoja oli myös arkistoitu, mutta 

niiden aukkoisuus on varsin suuri. Vieno Roineen päiväkirja tuolta ajalta vertautui 

musiikinopettajuuden kautta Anna-Liisa Antila-Kaljusen työhön. Palautusvelvolli-

suutta ei ilmeisesti ole ollut, koska päiväkirjoja oli niin vähän. 

 Oulun NMKY:n mieskuoron ja Oulun tuomiokirkkokuoron pienet yhdistysar-

kistot (ONMKYA, OTKA) olivat myös käytössäni. Näiden kuorojen kanssa tehty 

musiikillinen yhteistyö ensimmäisestä Oulun syksystä 1958 alkaen viimeisiin, 

1980-luvun alkuun ajoittuviin oli talletettu leikekansioihin. Kansioista löytyvät 

konserttiohjelmat, sanomalehtikritiikit ja etukäteispuffit. 

Oulun tuomiokirkon toimituskirjat niiltä vuosilta, jolloin Antila-Kaljusen yh-

teistyö eri toimijoiden kanssa oli vilkkaimmillaan, on talletettu Oulun seurakun-

tayhtymän arkistoon (OSA). Toimituskirjat kertovat vuotuisten juhlien urkuosuuk-

sista, konserttisäestyksistä ja oman työn ohessa tehdystä musiikillisesta karriääristä. 

Muutamat julkaisut valottavat Anna-Liisa Antilan elämää ja toimijuutta ennen 

toista maailmansotaa ja opistotyön aikaan. Näitä ovat evankeliset lehdet Kevät-

kylvö ja Loimaan opiston lehdet, Radiokuuntelija, Berlingske Tidende ja muutamat 

muut jo lopetetut lehdet kuten Aitosuomalainen. Näissä julkaisuissa kerrotaan An-

tilan esiintymisistä radiolähetyksissä ja kansalaisjuhlissa.  
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Lisäksi sain käyttööni Oulun normaalikoulun arkistosta (ONKA) videonau-

hoitteen, johon oli kuvattu kaksi veteraaniopettajien keskustelua ja muistelua vuo-

silta 1999 ja 2000. 

Aukot 

Tutkin taiteilijanaisen elämää ja toimintaa. Jätän kuitenkin tämän työn ulkopuolelle 

sinänsä kiinnostavan ja tutkimisen arvoisen alueen: soittajan ohjelmiston. Viittaan 

Antilan esittämään musiikkiin asiayhteydessä, mutta en laadi yksityiskohtaista lu-

etteloa hänen hallitsemistaan piano- tai urkunumeroista. 

Kerätyt muistot (tarkemmin seuraavassa luvussa) kattavat melkein koko työ-

uran. Samalla hänen haastatteluissa kertomansa asiat koskettavat valikoidusti koko 

elettyä elämää. Aukkoja jää silti valtavasti. Antilan toimintaa kuvaavia arkistoja 

lukemalla ei pääse hänen ”iholleen”, koska egodokumentit puuttuvat. Nyt tietäisin, 

mitä kysyisin, jos hän olisi elossa. Kysyisin, mitä tuntoja lapsuuskodista ja ystävistä 

puhuttaessa herää. Minkälaisia olivat rajan taakse jääneet Wärtsilä ja kouluaikojen 

Sortavala ilmapiiriltään ja minkälaista elämä silloin oli? Minkälaisia kokemuksia 

ulkomailla asuminen ja matkustelu antoivat hänelle? Yksityiskohtainen kysely toisi 

ajallisesti kaukaisimmat tapahtumat tähän päivään ja kuvaisi niitä muistelevan 

Anna-Liisa Antilan näkökulmasta. Mitä hän tästä kaikesta luopumisesta ajatteli, 

miten koki menetykset? Ensimmäisestä työpaikastaan Hartolan kansanopistolla 

(1937–1938) en muista hänen edes maininneen mitään. Puhelinkontaktissa tähän 

myös Itä-Hämeen kansanopistoksi nimettyyn edelleen toimivaan laitokseen virkai-

lija kertoi, ettei vuosikertomuksia tai muuta tietoa löydy kyseiseltä ajalta. Toinen 

aukko on Hämeenlinnan seminaarissa vietetty lukuvuosi 1950–1951. Tosin tuolta 

ajalta on jonkin verran muisteluainesta, jota käsittelen luvussa 1.5.  

Antila-Kaljusen toiminta kansainvälisen musiikkikasvatusjärjestön (ISME) 

piirissä jää myös tutkimuksen ulkopuolelle. Dokumentteja ei ole tallella, vaikka 

muistan hänen joskus kertoneen näistä toiselle puolelle maapalloa ulottuneista 

kongressimatkoistaan. 

Anna-Liisa Antila-Kaljunen oli henkilö, joka ei tuonut itseään esiin millään ta-

valla. Lähimmäinen oli hänelle tärkeämpi, ja kumppaninsa Antila-Kaljunen asetti 

keskustelussa etualalle. Ulkopuoliset saavat siksi puhua. Kirjoittaessani tätä tutki-

musta olen silloin tällöin kysynyt itseltäni eettisesti virittyneen kysymyksen: onko 

yksityiselämän intiimien asioiden paljastaminen relevanttia tutkimuksen tieteelli-

syyden kannalta? Loukkaako hänen muistoaan, jos kirjoitan asioista, joista hän itse 

halusi vaieta? Tuttavuuteni (31 vuotta) opettajani ja sittemmin ystäväni kanssa on 



30 

kartuttanut hiljaisen tiedon varantoa. Tämä läheisyys muodostui haasteeksi työn 

aikana: objektiivisuus ja tieteellisen tutkimuksen vaatima välimatka oli ajoittain 

vaikea säilyttää. 

1.5 Muistojen tutkimus 

Edellä olen jo selvittänyt elämänkulkuanalyysin kehikkoa ja sen käyttöä biografi-

sen menetelmän apuna. Ensisijaisesti tutkimukseni on laadullista (qualitative re-

search) ja tähtää elämänkaaren, ihmisen elämänkulun kokonaisesitykseen niin, että 

toimijuuden aspektit saavat tilaa ja tulevat kerrotuksi sellaisena kuin ne keräämäni 

tiedon varassa voidaan tulkita olleen.  

Luvussa 5 valotan Anna-Liisa Antila-Kaljusen persoonaa hänet tunteneiden ys-

tävien, opiskelijoiden ja työtovereiden muistojen kautta. Koko työtäni silmällä pi-

täen kyseinen luku on biografiaa, taiteilijuutta ja varsinkin opettajuutta täydentävä 

ja syventävä osa. Muistoja käsittelevä luku syntyi kirjoitusjärjestyksessä viimei-

senä. Siinä on lähestymistapana monilinssinen, moniääninen ja kerronnallista tut-

kimustapaa hyödyntävä menetelmä (Chase 2005: 656–657). Tarkastelen seuraa-

vassa, miten muistitietoa on kerätty ja käytetty eri tieteenaloilla, erityisesti kasva-

tustieteessä. Kerron miten keräsin tämän tutkimuksen muistitietoaineiston ja min-

kälaisilla keinoilla käsittelin aineistoa. Luvun lopussa esittelen oman suhteeni tut-

kittavaan henkilöön. 

Muistitiedon tutkimus eri tieteenaloilla 

Kansatieteen ja kulttuurintutkimuksen alueella on hyvämuististen ihmisten tietova-

rantoja hyödynnetty jo kauan. Suomalaisen kirjallisuuden seura (SKS) on koonnut 

eri elämänalueita koskevaa perimätietoa järjestelmällisesti 1800-luvulta lähtien. 

Merkille pantavaa on, että muistelijoiden avulla tutkitut aihepiirit ovat arkisia ja 

tavallisia (Turunen 2011). Tällaisten keruiden anti on siinä, että ne koskettavat jol-

lakin tavalla melkein kaikkia ihmisiä. Vaikka esimerkiksi hoitotyöstä tehty keruu 

oli kiinnostunut kätilöiden, terveyssisarten ja sairaanhoitajien muistoista, passiivi-

sina osallistujina olivat myös potilaat, hoidon kohteet, joita ilman koko työalaa ei 

olisi (Tahvanainen & Nirkko 2000). Kokemuskertomusten narrativisointi on sa-

malla aikaa myös kertojiensa tarinatietämyksen soveltamista ja uusintamista (vrt. 

Hyvärinen 2006). 
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Muistitiedon arvostus oli historiantutkimuksen kentällä pitkään vähäistä. His-

toriantutkijat pitivät aikaisemmin muistitietoa epäluotettavana kertomuksena men-

neestä. Alkusysäyksenä asenteiden ja käytäntöjen muuttumiselle Suomessa toimi-

vat Jorma Kalelan toimeenpanemat Paperiliiton historiahankkeet 1980-luvulla, joi-

den myötä ruohonjuuritason toimijat saivat äänensä kuuluville (Kalela 2006: 71, 

74–75, Syrjälä 2010: 251). Mikrohistoriantutkimusta sivuava alalaji on tuonut päi-

vänvaloon aikaisemmin tutkimattomia alueita esimerkiksi naisten elämänpiiristä: 

Lapset, työ ja sen vaiheet ja muut ”arkiset” kohteet. Sukupuoli, valta, uskonnolli-

suus ja luokka näyttäytyvät muistellun yksilön elämänhistorian kautta ja antavat 

mahdollisuuden ymmärtää aikaa, jossa henkilö eli (Leskelä-Kärki 2012: 28). 

Sosiologi, kertomisen teorian ja tutkimuksen professori Matti Hyvärinen (2006) 

määrittelee kertomuksen (tässä muistelun avulla kirjoitettu kertomus) tietämisen 

muodoksi, jonka avulla ihminen rakentaa identiteettiä, hallitsee menneisyyttään ja 

kasvattaa ymmärrystään elämästä yleensä. Kertomus auttaa jäsentämään paikkaa 

maailmassa, jakamaan kokemuksia ja tulemaan tietoiseksi ajallisuudesta. Kokemus, 

joka on kertomuksen taustalla, määrittää kertomusta, se muuttuu reflektion kautta 

välineeksi kokemuksen (lue: elämän) ymmärtämiselle. (Hyvärinen 2006: 1–6.) 

Kertomuksen tutkimus kasvatustieteessä 

Kasvatustiede otti kertomukset osaksi tieteellistä tutkimusta 1990-luvulla. Kerto-

minen on keskeinen kulttuurin väline, joka parhaimmillaan koskettaa, mahdollistaa 

jakamisen kokemuksen ja terapoi (Syrjälä 2008: 180–181). Kerronnallinen tutki-

mus on pulpauttanut esiin uusia näkökulmia kasvatustieteeseen. Katse on ollut mil-

loin opettajamuistoissa (Uitto 2011), ruumiillisuudessa (Estola & Syrjälä 2002, 

Kinnunen & Seppänen 2009) tai vaikkapa opettajien ikääntymiskokemuksissa (Ku-

jala 2006). Opettaja muistetaan erityisesti välittämisestä, vallankäytöstä ja kohtaa-

misista hyvässä ja pahassa (Syrjälä 2008: 178–180). Syrjälä (2008) määrittelee 

edelleen kertomukset myös ammatillisen kasvun välineiksi, eräänlaiseksi mento-

roinniksi. Osallistuminen jäsenenä vertaisryhmään, jossa vaihdetaan kokemuksia 

kertomalla, on sinällään jo terapeuttista. Siellä ei aina tarvitse puhua, voi myös 

kuunnella ja saada jakamisen kokemuksia samassa tilanteessa olevilta ja rakentua 

ammatillisesti (Mäki 2015: 42). 
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Aineiston keruu 

Tavoitin muistelijoita useammalla tavalla. Pääosan materiaalista sain Opettaja-leh-

dessä ja Senioriopettaja-lehdessä olleiden kutsujeni avulla kevättalvella 2014. Pyy-

sin halukkaita lähettämään joko kirjeitse tai sähköpostitse muistoja Anna-Liisa An-

tila-Kaljusesta. Lupauduin ottamaan vastaan muisteluaineistoa myös puhelimessa, 

jos joku esimerkiksi iän tuomien rajoitteiden takia halusi kertoa suullisesti. Anna-

Liisa Antilan ensimmäiset opettajankoulutettavat olivat 1930-luvulla syntyneitä, 

joten keruulla oli kiire. Keruukutsut ja kirjeet ovat liitteissä 1–3.  

Kaiken kaikkiaan muisteluita kertyi 52. Lukuun sisältyy 34 sähköpostia tai pe-

rinteistä kirjettä, 12 puhelimessa kirjoittamalla vastaanotettua muistoa ja 6 sattu-

malta kohdattua muistelijaa, joiden informaation kirjasin jälkeenpäin. Näiden li-

säksi olen keskustellut pitkin työn etenemistä monien yhteisten tuttavien kanssa ja 

saanut heiltä aineistoa kuvan muodostamiseen Anna-Liisa Antila-Kaljusesta. 

Vaikka jätän nämä satunnaisissa tapaamisissa käydyt keskustelut dokumentoimatta, 

ne kuitenkin vaikuttavat tulkinnan taustalla hiljaisena tietona. 

Seminaarilaisten ja opettajankoulutuksessa opiskelleiden ääni tulee kuuluviin 

voimakkaimmin. Heitä on mukana Anna-Liisa Antilan ensimmäisestä Hämeenlin-

nan opettajankouluttajavuodesta aina Kemijärven, Turun ja Oulun viimeisiin vuo-

siin asti.  

Kerätyt muistot ovat sisällöltään ja laajuudeltaan hyvin vaihtelevia. Osassa 

sähköpostitse tai postin kautta tulleissa kirjeissä oli vain muutama rivi ja luonneh-

dinta henkilöstä, jonka elämää tutkin. Lyhyimmässä viestissä oli 274 merkkiä ja 

pisimmässä 9015 merkkiä. Keskimäärin muistot olivat noin 2000 merkin laajuisia, 

siis sivun mittaisia. Eräs muistaja lähetti vain yhteystietonsa ja kun soitin hänelle, 

sain toteamuksen, että ”hän oli opettajani”. Avoin kysymys ei siis aina tuottanut 

toivomaani tulosta. 

Muistojen ajallisena (temporaalisena) aloituspisteenä on kansanopistolaisen 

suullinen muistelu talvelta 1942 ja päätepisteenä Anna-Liisa Antila-Kaljusen vii-

meisiä elinpäiviä syksyllä 2006 muistelleen ystävän kertomus. Osassa kirjoitettuja 

muistoja kerrotaan kauan sitten tapahtuneista kohtaamisista. Näin muistot kattavat 

Antilan elämästä jopa seitsemänkymmenen vuoden aikajänteen. Jotkut kertomuk-

set olivat hyvin kuvailevia ja seikkaperäisiä. Toisissa muistoissa oli vain muutama 

rivi, joista ei paljon informaatiota irronnut. Pöysän (2011) mukaan tapahtumahet-

ken ja kirjoittamisen (tai suullisen muistelun) välisenä aikana ihminen vanhenee, 

saattaa muuttua maailmankatsomukseltaan ja yhteiskunnalliselta statukseltaan. Vä-

liin tulee erilaisia kulttuurisia vaikutuksia, tapahtuu unohtamista, nostalgiasointia 
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ja tarinaa saatetaan juonellistaa ja kaunistella. (Pöysä 2011: 316, 318–319, 322.) 

Muiston luotettavuus on koetuksella paitsi ajallisen etäisyyden, myös kirjoittamis-

hetken sopivuuden, kiireen, väärin muistamisen tai motivaation puutteen takia. 

Schacterin (2002) mukaan muistilla on varsin suuri taipumus erehtyä. Sitä voi joh-

datella4 ja vuosien aikana tapahtuu paljon katoamista. Jos muistikuvalla on ollut 

merkitystä tallettajalle, siihen on liittynyt elämyksellisyyttä tai syvää kokemusta, 

se jää mieleen parhaiten kun muistikuva vielä talletetaan kirjoittamalla tai kerto-

malla ääneen. (Schacter 2002: 24–30, 38–52, 127–138, 171–178.) 

Kysymykset 

Keruukutsussa oli vain yksi kysymys: Muistatko Anna-Liisa Antila-Kaljusen? 

Muistot-luvussa kysyn kerätyltä aineistolta, miten entiset oppilaat muistavat hänet. 

Tarkastelen, millaisena ihmisenä, muusikkona ja opettajana Anna-Liisa Antila-Kal-

junen muistoissa kerrotaan. Millainen merkitys Anna-Liisa Antila-Kaljusella oli? 

Käytän muistitietoa (oral history) luvun 5 lähteenä. Muistitietotutkimus on ollut 

kiinnostunut esimerkiksi kirjoituskilpailujen kautta kootuista elämäkerrallisista ku-

vauksista, muistelmakirjallisuudesta ja ihmisten sosiaalisesta muistista (Pöysä 

2011, Teräs 2006). Antila-Kaljusesta kerrotut muistot ovat muistitietoa, jolla tar-

koitetaan informanttien itsensä ilmaisemaa, lähteisiin pohjautumatonta tietoa kysy-

mästäni kohteesta. Muistitietotutkimuksen menetelmän mukaan muistelijat toimi-

vat tutkimukseni tietoa tuottavina subjekteina ja heidän välittämistään muistiku-

vista ja reflektioista voin muodostaa oman tulkintani kysytystä aiheesta (ks.Kalela 

2006: 81, 84). Pyrin tuottamaan aineistosta tutkimuskysymysteni kannalta relevan-

tin tulkinnan ja nostamaan esiin elämäntyön merkityksen (ks.Saarikoski 2011: 121). 

Muutamat muistelijat kysyivät puolestaan minulta, minkälaisia muistoja ha-

luan. En rajannut keruuta tietoisesti millään ohjaavalla adjektiivilla. Toivoin, että 

rajaamatta jättäminen saisi kirjoittajat käyttämään koko muistojensa palettia niin, 

että kohtaamisten kautta muotoutunut tunnejälki toisi väriä aiemmissa luvuissa kä-

sittelemieni teemojen (elämäkerta, opettajuus, koulutus ja taiteilijuus) yksityiskoh-

tiin.  Pyysin kaikenlaisia muistoja tiedostaen kirjoittajien muistin, tiedon, koke-

muksen ja ymmärryksen olevan tämän luvun ydinainesta (vrt. Saarikoski 2011: 119, 

134). 

                                                        
4 Muistojen luotettavuus herättää paljon keskustelua niin tiedepiireissä kuin julkisuudessa. Vrt. Eliza-
beth Loftuksen kokeet valemuiston istuttamisesta.  
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Aineistoa selatessa nousee esiin väistämätön kysymys: miksi vain tietyt ja juuri 

nämä asiat muistetaan? Opettajankoulutuksessa olleet olivat valikoitunut joukko 

silloisia nuoria. Taustaltaan oppilasjoukko on heterogeeninen, mutta koulutus yh-

denmukaistaa ja muovaa ajattelutapaa, asenteita ja persoonaa. Seurauksena tästä 

kuvauksissa on stereotyyppistä ainesta varsin runsaasti. Tutkijan perattua aineistoa 

jäljelle jäävät kultahiput, varsinaiset tulokset joista tarkemmin luvussa 5. 

Dissonanssia etsimässä 

Mistä tulisivat kriittiset äänet tähän tutkimukseen? Olematta mikään erityinen val-

lankäyttäjä tai kirjoitusten manipuloija (ks. Chase 2005: 664–666) huomaan, että 

valtaosaltaan kirjoitetut narratiivit ovat hyvin kohteliaita, kunnioittavia ja ihailevia. 

Sain lukea todella tarkasti löytääkseni negatiivisia kommentteja tai arvioita, joista 

nousisi kriittisiä tai edes neutraaleja ääniä. Vasta-argumentteja ei ole juuri esiin nos-

tettavaksi. Pääosin kaikki kirjoitukset ovat myötäsukaisia, empaattisesti kuvailevia 

ja arvostavia (Merriam 1988: 40–42). Entäpä ne, jotka eivät halunneet muistella 

(vrt. Stenberg 2008: 207, Teräs 2006: 186)? On hyvin todennäköistä, että joku sel-

lainenkin on nähnyt kutsun, joka nimenomaan haluaa unohtaa. Elämässä selviämi-

sen kannalta epämieluisien ja huonojen kokemusten unohtaminen voi olla tarpeel-

lista. Aivan varmaa on, että arvioitavana olleiden opiskelijoiden mielen pohjalle on 

jäänyt myös huonoja kokemuksia, joista kumpuaa esimerkiksi katkeruutta. Välin-

pitämättömät, asiasta kiinnostumattomat ja neutraalit jäävät johonkin välimaastoon, 

eikä heidän äänensä tässä kuulu. Kaiken kaikkiaan voin kuitenkin ihmetellä kriit-

tisten suhtautumisten pientä määrää, oikeastaan puuttumista, aineistostani. Moti-

vaatio muisteluun on ollut valtaosaltaan positiivista. Henkilökemioitten yhteenso-

pivuus tai sopimattomuus on ilmiö, johon varmuudella törmää kouluelämässä ja 

taiteen saralla. Se mikä toisesta on ihmeellistä ja ihanaa, on toiselle vastenmielistä 

ja luotaan työntävää. Lopulta muistelija valitsee, mitä kertoo. Muutamissa vastauk-

sissa on kerrottu etäisyyden kokemuksista arvokkuuden varjossa: opiskelija olisi 

tahtonut päästä lähemmäksi ihailemaansa opettajaa, mutta ajan tavan mukaan suh-

teet jäivät muodollisen kohteliaiksi eikä kaivattua ystävyyttä syntynyt. 

Synteesi 

Olen koodannut ja teemoitellut kirjoitetut ja puhutut muistot. Kategorioista tiivis-

tyvät synteesiksi ne piirteet ja ominaisuudet, jotka parhaiten kuvaavat Anna-Liisa 
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Antila-Kaljusta, hänen opettajuuttaan, persoonaansa ja taiteilijuuttaan. Käytin ad-

jektiivien keruussa tukkimiehen kirjanpitoa. Eniten kuvauksia keränneet ominai-

suudet pääsivät mukaan tarkasteluun. Jos joku häntä kuvaava piirre oli mainittu 

kerran tai pari, jätin sen yleensä pois kuvauksesta. Muutamia poikkeuksia tosin on. 

Saadakseni tutkimukselle syvyyttä ja tukea kuvan muodostukseen, valotan ja tul-

kitsen muistoja vielä seuraavien käsitteiden kautta: etäisyys/läheisyys, sivistys, ar-

vot, tahdikkuus, auktoriteetti/kunnioitus ja välitön vaikutus/kestävä mentorius. Toi-

von, että tutkimuksellani olisi annettavaa paitsi hänet tunteneille, myös kasvatta-

juudesta kiinnostuneille tai opettajana toimiville. 

Käsitteet 

Luin ja analysoin tutkimukseen osallistuneiden pääasiassa Antila-Kaljusen entisten 

oppilaiden kirjoittamia muistoja sellaisten keskeisten käsitteiden kuin sivistys ja 

arvot kautta. Eero Ojanen (2008) on Sivistyksen filosofia -teoksessaan jakanut si-

vistyksen kahteen kategoriaan: koulutuksen, oppimisen ja tiedon mukanaan tuo-

maan opilliseen sivistykseen sekä ulkonaisten tapojen ja käyttäytymisen osittamaan 

sivistyneisyyteen. Tavallisesti ajatellaan, että nämä ominaisuudet yhdistyvät sivis-

tyneessä persoonassa. Se miten ihminen käyttäytyy ja toimii muita kohtaan on en-

nen muuta asenne ja samalla ihmiseksi tulemista ytimekkäimmillään. Sydämen si-

vistys on koko elämää määrittävä ihanne. Ojasen mukaan sivistys on arvokkaan 

tajuamista ja kykyä vaalia sitä. Muita sivistykseen liittyviä arvoasetelmia ovat koh-

tuus ja sen arvostaminen, itsehillintä, pettymysten sieto, anteeksiantava mieli) ja 

elämän kunnioitus. Kristillisten arvojen esiin nosto Anna-Liisa Antila-Kaljusen elä-

män perusvireenä saa tukea Ojasen sydämen sivistyksen tulkinnoista: henki on 

koko se ympäristö, jossa elämme ja olemme uskon, toivon ja rakkauden voimalla. 

(Ojanen 2008: 6, 15, 87, 91, 96, 118, 152.) 

Max van Manen (1991) on määritellyt tahdikkuuden käsitteen hyvin moni-il-

meiseksi opettajamuistojen tarkasteluun sopivaksi työvälineeksi. Se sulkee si-

säänsä sellaisia myönteisiä ominaisuuksia, joista opettajuudessa on parhaimmillaan 

kyse. Sellaisia ovat pedagoginen läsnäolo, harkitsevuus ja huolenpito, herkkyys, 

esteettinen havaintokyky, pedagogisen hetken taju, kaksisuuntainen vuorovaikutus, 

sympatia ja empatia sekä koskettavuus. Opettajan vaikutuksessa oppilaaseen on 

van Manenin mukaan havaittavissa läsnäolon, jakamisen ja avoimuuden ominai-

suuksia, jotka eivät lankea tyhjään maaperään. (van Manen 1991: 15–17.) Opetta-

jaksi kasvamassa olleilla nuorilla aikuisilla, muistelijoilla, oli opiskeluaikanaan jo 
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kokemusta alemmista kouluasteista, päiväkodista, vanhempien, sukulaisten, iso-

vanhempien, naapureiden ja läheisten kasvatuspyrkimyksistä. Näihin omakohtai-

siin kokemuksiin heijastui ja sulautui mielenkiintoisen opettajapersoonallisuuden 

olemus ja vaikutus, joita he nyt muistoissa käsittelevät.  

Analyysi ja teemat 

Lähestyn ja tulkitsen materiaalia hermeneutiikan katseella (Dilthey 1976, Väkevä 

2004). Aineiston luku, ajattelu, paluu aineistoon ja luetun tulkitseminen on koko 

ajan edestakaisessa liikkeessä kuitenkin niin, että kehä laajenee prosessin kuluessa. 

Kuva Anna-Liisa Antila-Kaljusesta, muistellusta persoonasta tihentyy, tiivistyy, jää 

mieleen ja voi lopulta koskettaa sellaistakin lukijaa, joka ei häntä tuntenut. 

Analysoin muistitietoainesta temaattisen luennan avulla. Usean lukukerran jäl-

keen kategorioiksi muodostuivat 1) opettajuus eri ilmenemismuodoissaan, 2) per-

soonaan liittyvät muistot, 3) taiteellisten elämysten ilmeneminen ja 4) vaikutus. 

Tulkitsen ja peilaan kerrottua olemisen tapaa lähtökohtana ajatus, että kokemuk-

sesta kertominen on arvokasta (Hyvärinen 2006: 17, Kalela 2006: 85). 

Riessmanin (2008: 53) antaman ohjeen mukaan luin ensimmäisessä vai-

heessa, ”mitä” on sanottu”. Syvempää merkitystasoa etsin kysymällä ”mitä siitä on 

seurannut”. Muistojen sisältä voi vielä löytää kätkettyjä merkityksiä kuin rivien 

välistä lukien: taidon, tietämisen, taiteen opettamisen, kunnioituksen, auktoriteetin, 

lähestyttävyyden ja vallan aspekteja. Etsin merkityksiä myös poikkeusnaisen toi-

minnasta syntyneelle esikuvallisuudelle. Lopputulemana voin kertomusten kautta 

ymmärtää kohdettani paremmin, tulla tietoiseksi ajallisuudesta ja jäsentää tutki-

muskohteeni paikkaa maailmassa jakamalla kokemuksen informanttieni kanssa 

(Hyry-Beihammer 2012: 79, Hyvärinen 2006: 1, 4–5). Vaikka sain kerrotut muistot 

aineistoksi tähän työhön, luon tarinan yhdessä muistelijoiden kanssa (Riessman 

2008: 21). 

Kuvaukset Anna-Liisa Antilasta opettajana ja ihmisenä ovat hyvin rikkaita ja 

ilmaisevat vaikuttuneisuutta. Opettaja on jättänyt esikuvallisen jäljen, jota mielel-

lään muistellaan. Muistoissa hänen persoonansa ymmärrettiin ja kuvattiin sivistyk-

sen (Ojanen 2008) ja henkevän klassisuuden kauttaaltaan kannattelemaksi, ulkoisia 

tehokeinoja välttäväksi, vaatimattomuuden eetosta ja harmoniaa säteileväksi karis-

maattiseksi ihmiseksi. 
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Tutkimuksellinen muoto 

Kirjain M muiston perässä tarkoittaa miespuolista opiskelijaa ja N naista. Numerot 

ilmaisevat opintojen aloitusvuoden ilman vuosisataa ja vuosituhatta. Jos samana 

vuonna aloittaneita muistelijoita, miehiä tai naisia on kaksi tai useampia, käytän 

erottelun vuoksi vielä numeroa opintovuosien perässä. Y on ystävä tai työtoveri ja 

O oma muistoni. Muistelijoilta sellaisenaan lainaamani sanat, lauseiden pätkät ja 

yksittäiset adjektiivit, joilla täydennän omaa tekstiäni ja erotan näin muistelijan pu-

heen omasta puheestani, kursivoin seuraavaan tapaan:  

– Muistoissa Anna-Liisa Antilan ulkoista olemusta kuvattiin ”pystypäiseksi, ryh-

dikkääksi, pitkäselkäiseksi ja hoikaksi” (N50). 

– Muotoilemani muisto on kursivoimaton: Oikean pedagogin tapaan Anna-Liisa 

kohtasi pelokkaat kokelaat lämmöllä ja sydämellisesti (N75).  

– Anna-Liisa Antilan omaääninen puhe muisteltuna on kursivoinnin lisäksi lai-

nausmerkeissä ja lihavoituna. Esimerkkinä: ”koska kyseessä on terssiä pie-

nempi madallus, soitan sen alkuperäisestä nuotista” (M65,1). 

Kronologia toteutui luvuissa 2, 3 ja 4 säännönmukaisesti. Muistot-luvussa lineaa-

rinen aika rikkoutuu. Tarkastelun keskiöön nousee opettaja Antila-Kaljusen per-

soona, luonne, opettajuuden ammatillinen näyttäytyminen ja habitus. Tarkastelen 

muistelijoiden kertomusten tuottamia teemoja, jotka tyypittelevät häntä ihmisenä 

monenlaisissa rooleissa: opettajana, kuoronjohtajana, didaktikkona, urkurina, asi-

akkaana, työtoverina, soittajana, potilaana ja ystävänä. Keskiössä on ihminen ja 

opettaja kohtaamisajasta ja -paikoista tai niiden järjestyksestä välittämättä. 

Opettajankoulutus oli vielä 1960-luvulla kaksivuotista ja muuttui kolmivuo-

tiseksi peruskouluun valmistauduttaessa vuonna 1970. Tekemisissä oloaika saattoi 

olla lyhyimmillään yhden lukuvuoden mittainen. Peruskoulun luokanopettajakou-

lutuksen musiikkiin erikoistuvien kanssa yhteistyö kesti pidempään ja kokemuksia 

karttui muistakin tilanteista kuin yhteislaulutunneista: didaktikon työssä Anna-

Liisa Antila-Kaljunen ohjasi opiskelijoita luokkatilanteissa, joiden vaihtelevat tun-

nelmat ovat tallentuneet moniin muistoihin. Yksittäisten soittotuntien pitoa on 

myös muisteltu. Näissä muistoissa kertoja puhuu juuri niin kuin hän itse muistaa. 

Pukiessaan sanoiksi muiston, hän tulee antaneeksi sille hahmon ja muodon, josta 

joku toinenkin voi sen tunnistaa (ks. Aristoteles 335/1967: 45).  

Monille muistelijoille paluu opiskeluaikojen maisemaan, kun sai koota ajatuk-

sia entisestä, oli mieleinen toiminnan ja aktiivisuuden osoitus. Nämä mieluisasti 

muistelevat paljastivat samalla miten voimakkaan vaikutuksen opettaja oli heihin 
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tehnyt ja miten syvän kokemuksen kantajia he olivat olleet koko ikänsä. Kokemuk-

sen jakamisen kautta voi ymmärtää muuttuvaista elämää paremmin, kiteyttää kat-

somustaan ja hoitaa mieltään. Muistoissa tulevat ilmi vuorovaikutuksen kokemuk-

set ja elämykset, jotka ovat säilyneet vuosikymmeniä mielen pohjalla.  

Työni saa kerrotuista muistoista henkilökohtaisuutta ja väriä ja se toimii tul-

kinnan siltana muun datan ohessa (Holstein & Gubrium 2012: 7–8). Poimin kirjoi-

tuksista Anna-Liisa Antilaa luonnehtivat adjektiivit, joita oli käytetty eniten. Hyvin 

lähellä toisiaan olevat määreet, esimerkiksi iloinen/naurava tai lämmin/empaatti-

nen katsoin samaa tarkoittavaksi (ks. Frank 2012: 41–43). Lainaan ominaisuuksia 

suoraan kursivoimalla tekstiin tai muotoilen omaan tyyliin ja kontekstiin sopivaksi 

merkitsemällä muistelun loppuun informantin koodin. Tarkoituksena on säilyttää 

muistelijoiden anonymiteetti, mutta tehdä lukijalle selväksi, että äänessä on eri hen-

kilö. 

Oma suhteeni Anna-Liisa Antila-Kaljuseen 

Historiantutkija Birgitte Possing (2014: 75) pitää tärkeänä, että tutkija tiedostaa 

oman asemansa, hahmottaa eettisen ulottuvuuden ja tekee sen näkyväksi. Samoista 

suhteissa olemisista kirjoittaa Maarit Leskelä-Kärki (2014: 316), mutta feministi-

tutkijan erityisyyttään korostaen. Hän jättää viime kädessä tulkinnan lukijan hal-

tuun. Kirjoittaessaan elämäkertaa tutkija joutuu ajattelemaan myös mahdollista 

vastaanottajaa ja tämän kykyä tulkita ja omaksua elämäkertaan sisältyvää vuoro-

vaikutteista naiserityistä identiteettiä (Leskelä-Kärki 2014: 318). Naisen tapa olla 

itsenäinen ja samalla riippuvainen on erilainen kuin miehen. 

Päästäkseni ainutkertaisen aiheen, ihmiselämän, sisälle minun on otettava huo-

mioon aika, jolloin päähenkilöni eli ja vaikutti. Esimerkiksi viisikymmentäluvun 

Suomi näyttää tämän päivän silmin katsottuna toimeliaalta ja tulevaisuuteen luot-

tavalta ajalta. Omassa ajassamme korostuvat talouspessimismi ja jonkinlainen hen-

kinen toivottomuus ja näköalattomuus. Ihanteiden erilaisuus tai niiden suoranainen 

puuttuminen ja kulttuurin sirpaloituminen on myös tätä omaa aikaa ja viisikym-

menlukua erottava piirre (Saarela-Kinnunen & Eskola 2010: 192). 

Tutkittavan ja itseni välissä on kahdenlaista ajallista etäisyyttä. Ensinnäkin 

vuonna 2016 tulee kuluneeksi kymmenen vuotta Anna-Liisa Antilan kuolemasta. 

Syntymävuosiemme ero on neljäkymmentä vuotta. Näiden etäisyyksien ymmärtä-

minen on yksi tutkimuksen lähtökohdista. Käsittelen aihetta nuoremman ihmisen 
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näkökulmasta. Opettaja-oppilas -asetelma säilyi ihmissuhteemme virityksenä lop-

puun saakka. Se miten suhtaudun ja kohtaan, valitsen ja tulkitsen, johtuu persoo-

nallisista ominaisuuksista. Joku toinen kirjoittaa tällä aineistolla erilaisen raportin. 

Aloitin luokanopettajaopinnot syksyllä 1975 Oulun yliopistossa. Samana 

vuonna, aivan ensimmäisten viikkojen aikaan, ruskan jo värjätessä puita, Torniossa 

pidettiin Soroptimistien valtakunnallinen juhla. Minut oli kutsuttu laulamaan tilai-

suuteen, joka pidettiin Kaupunginhotellin salissa. Yleisön joukossa kulkien esitin 

saamelaisen kansallispukuni helmojen heilahdellessa ”Lapin äidin kehtolaulua”. 

Kymmenien naisten joukossa istui myös Anna-Liisa Antila-Kaljunen. Hänestä vir-

taavan hyväksyvän ja hymyilevän lämmön, kuin ainakin äidin katseesta, muistan 

lopun ikääni. Pyrkimistilanteesta, joka oli ollut paria kuukautta aikaisemmin, muis-

tan vain hänen vastavalossa istuvan habituksensa, rohkaisevan äänensävyn ja le-

vollisen jutustelun. Tornion kaupunginhotellin illallisilla molemminpuolisen tutta-

vuuden merkiksi, pään nyökkäyksellä äänettömästi tervehtien, hän kutsui minut 

kuulumaan samaan heimoon.  

Opiskeluvuosien aikana olin hänelle perusryhmän jäsen, joka sai erityistehtä-

vän laulaa didaktiikan harjoituksissa joululaulusoolon. Debytoidessani Oulun oop-

perassa keväällä 1978, sain Anna-Liisalta ensi-iltaan kauniin kukkakimpun roh-

kaisevine sanoineen. Myöhemminkin näitä huomaavaisuudenosoituksia häneltä 

tuli eri konsertteihini myös lahjojen muodossa.  

Vuosien kuluessa ja oman elämäntilanteeni muuttuessa Anna-Liisa seurasi mu-

kana ystävänäni ja osallistui perheeni elämään niin iloissa kuin surussakin. Avio-

eroni aikaan hänen hienotunteiset ja varovaiset kysymyksensä porautuivat sydä-

meni sopukoihin. Aivan kuin äiti olisi pöydän toisella puolella istuen pohtinut syitä 

ja seurauksia. Kaikki tapahtui silti aivan korrektisti ja huomaavaisesti. Avioeroani 

hän käsitteli sanakääntein, jotka eivät loukanneet, mutta äänestä kuulsi etäinen ih-

metys. 

Tunsin Anna-Liisa Antila-Kaljusen hänen elämänsä viimeisen kolmanneksen 

ajan. Ihmisen ikääntyessä vaivat lisääntyvät. Elämän kalkkiviivoilla sairaalan arki 

tuli hänelle tutuksi. Jo vuosia aiemmin monet kehon toimintaa haittaavat vammat 

hankaloittivat hänen elämäänsä. Näistä julmin taisi olla näkökyvyn menetys. Toi-

nen oli kivulias, selän ennenaikaiseen kumaraan painanut onnettomuus.  

Oman elämänkulun etappeja tarkatessani huomaan monia yhtäläisyyksiä 

Anna-Liisa Antila-Kaljusen elämään. Minäkin olen toiminut opettajana ja vienyt 

sivussa taiteellista uraa. Joskus on ollut kysyttäessä vaikea sanoa, kumpi painaa 

vaa’assa enemmän: taiteilijuus vai opettajuus. Hänen urallaan näkyi kouluttautu-
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misen elämänikäinen juonne. Samaa voin sanoa itsestäni. Ylioppilastutkinnon jäl-

keen tämä nyt tekeillä oleva tutkintoni on seitsemäs. Eroavuuksia on kuitenkin 

enemmän. Se erilaisuus ja outous juuri kiehtovat minua ja saa pohtimaan ihmisenä 

olemisen mysteeriä: keitä me oikein olemme ja millaisen muiston ja jäljen jätämme. 
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2 Biografia – Elämän nuora solmiutuu 

”Alussa oli kenties nuora. Näin sen eräässä museossa Seattlessa, USA:n toi-

sella laidalla, länsirannikolla. Se oli luullakseni noin puolitoista metriä pitkä, 

ja ensimmäiseksi panin merkille solmut, jotka seurasivat toisiaan milloin tihe-

ästi, milloin pitkin välimatkoin. Vitriinin vieressä oleva teksti ilmoitti, että 

nuora oli kuulunut eräälle intiaaninaiselle, että heimon jokaisella naisella oli 

ollut nuora, johon nainen teki solmun aina kun hänen elämässään tapahtui 

jotain tärkeää.” (Merete Mazzarella 2013: 8.)  

Tässä luvussa esittelen Hämeessä, Varsinais-Suomessa ja Oulussa elämäntyönsä 

tehneen urkurin ja musiikkikasvattajan elämän pääpiirteet sen solmukohtia paikan-

taen. Solmu ilmentää elämänkulussa tapahtunutta merkittävää käännettä, paikka-

kunnan vaihtumista, uusien työkuvioiden alkua, uutta suoritettua tutkintoa ja niin 

edelleen. Osa solmuista on lähekkäin. Niin tiheässä, että siitä voisi muodostua yksi 

suuri solmu. Tällainen tihentymä Anna-Liisa Antilan elämässä on 1940- ja 1950-

luvun vaihde. Lähtökohtana on Anna-Liisa Antilan kunniatohtorius-juhliensa yh-

teydessä antama haastattelu Yle Radio Suomessa keväällä 1994 (ALAA). Haastat-

telu on omaääninen kertomus hänen elämästään. Siinä hän puki sanoiksi elämänsä 

käännekohdat ja vaikuttamisen paikat. Toinen tärkeä ja varsinkin ammatillisia raa-

meja määräävä dokumentti on hänen ansioluettelonsa. Sen osoittamat koulutus- ja 

opiskeluajat, tutkinnot, merkittävät tehtävät ja palkinnot ovat karriääriorientoitu-

neen naisen elämän merkkikohtia, solmuja. Nämä solmut osoittavat elämän tärkeitä 

käännekohtia ja tarkentavat sen maantieteellisen ja sosiaalisen paikan, jossa hän 

kulloinkin vaikutti. (Ks. Liite 5.) 

Vaikka kyseessä on ihmisen koko elämän kulku, kaikkea ei voi kertoa. Tiedos-

tan, että ”koko totuutta elämästä ei ole olemassa – on vain erilaisia kuvia, tulkintoja, 

kertomuksia tai representaatioita hänestä” (Florin 2014: 28–29). Tutkijan oikeu-

della valikoin (ja toisinaan myös sivuutan) pitkästä elämän kulusta kohokohtia, joi-

den tulkitsen kuvaavan erityisen hyvin Anna-Liisa Antila-Kaljusen uraa ja olevan 

merkityksellistä jatkon kannalta. Tarkastelen näitä tapahtumia elämänkulkuanalyy-

sin kehikon kautta (Häkkinen 2014, Kok 2007). Siinä ovat keskeisinä tarkastelu-

alueina elämän tarjoamat mahdollisuudet, yhteiskunnan muutokset, siirtymiset ja 

suhteissa eläminen (ks. relationaalisuudesta Leskelä-Kärki 2014).  

Rytmitän Anna-Liisa Antilan elämää opiskelun, työvuosien, muuttuvien työ-

kuvioiden, eri paikkakuntien tuoman vaihtelun ja vihdoin eläkkeelle siirtymisen 
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jaksoihin. Sovellan tältä osin Erik H. Eriksonin (1998: 105–129) elämänkaariteo-

riaa tutkimushenkilöni elämän jaksottamisessa ja erityisesti vanhuuden ja toimin-

takyvyn heikkenemisen havaitsemisessa. 

Anna-Liisa Antila-Kaljusen viimeisiä elinvuosia rytmitti sairaus, joka vei hä-

net pitkiksi ajoiksi pois kotoa. Tuonaikaisten arki-iltapäivien keskustelut sairaa-

lassa ovat kirkkaimpana kuvana ja arvokkaimpana antina nyt jälkeenpäin ystävyys-

suhdettamme pohtiessani. Kaiken kirjoittamiseni taustalla vaikuttaa tämä yhteisten 

vuosien aikana syntynyt hiljainen tieto. Läheiseen ihmiseen syntyi vuosien aikana 

tunnesuhde, jonka ei saisi antaa vaikuttaa tieteellisen tarkastelun puolueettomuu-

teen. Nämä läheisyyden asettamat rajat tiedostaen ymmärrän kurkistavani hänen 

maailmaansa omasta ruumiistani, omasta sukupuolestani ja omasta sukupolvestani 

käsin (Pöysä ym. 2010: 8, Stanley 1992: 7). 

Relationaalisuudesta on kyse myös hyödyntäessäni kirkkomuusikon ja opetta-

jan ammatin sisäpiiritietoa sisältäviä aspekteja. Ajallinen etäisyys tutkittavani nuo-

ruuteen ja ennen kaikkea arkistojen niukkuus olivat haasteista suurimmat. Anna-

Liisa Antilan toimintaelämäkerrassa (ks. Ulvros 2009: 455), jonka ajattelen tämän 

työn lähinnä olevan, ei ole yhtään hänen itsensä jälkeen jättämää kirjoitusta, muis-

tiinpanoa tai dokumenttia, joka koskisi hänen henkilökohtaista ja yksityistä elä-

määnsä. Liikun siis lipsuvalla alustalla. Eksymisen ja väärien tulkintojen vaara on 

suuri. Kirkkomuusikko niin kuin opettajakin on maansa ja aikansa kulttuurituote. 

Toivon, että Anna-Liisa Antila-Kaljusen elämän monisyisyys tulee osoitetuksi tä-

män työn kautta, vaikka aika ja yhteydet ovat toiset ja kirkkaassa valossa näkemistä 

estävät monesti oman ymmärrykseni lukot (ks. Mantere & Moisala 2013: 203–204). 

Anna-Liisa Antila-Kaljusen elämä oli omalle ajalleen hyvin poikkeuksellinen. 

Hän kuului koulutettujen luokkaan ja eli naimattomana 43-vuotiaaksi, joten oli it-

sestään selvää, että koulutettu ihminen hyödynsi saamansa opin palvelemalla yh-

teiskuntaa työelämän kautta. Sodan molemmin puolin hankittu koulutus alleviivasi 

tätä osallisuutta (ks. Lähteenmäki 1999: 52–53). Avioliitto Aatto Kaljusen kanssa 

merkitsi sitä, että eteläinen Suomi vaihtui lopullisesti Pohjois-Pohjanmaaksi ja so-

listinen ura sosiaalisempaan opettajankouluttajan työhön. Perhe tai lapset eivät mil-

loinkaan olleet uran esteenä. Siviilisäädyn vaihduttua työskentely yhteiseksi hy-

väksi jatkui. 

Anna-Liisa Antila ponnisti uralle virkamiesperheestä ja valitsi isänsä esikuvan 

mukaan ensimmäisiksi ammateikseen kirkkomuusikon ja oppikoulun opettajan 

ammatit (vrt. Ikonen 2011: 234–236). Sodan aikana ja sen jälkeen hänen henkilö-

kohtaisen elämänsä muutostarve kasvoi: syntyi kouluttautumisen lisätarve, avioi-
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tumisen myötä asuinpaikan vaihdon tarve ja miksei kokeilunhalu tai halu antaa li-

säaikaa kutsumuksen varmistumiselle. Itse hän Yle Radio Suomen haastattelussa 

vuonna 1994 sanoi kokeneensa, että koulutus olisi jäänyt ikään kuin kesken 

(ALAA). 
Ensimmäisen osan työuraa muodostaa kansanopiston opettajana toimiminen. 

Näitä opistopaikkoja oli kaksi: Hartola ja Loimaa. Itä-Hämeen opisto Hartolassa 

toimi ja toimii Tandefelt-suvulta jääneessä kartanossa. Puitteiltaan ja historialtaan 

tämä Maila Talvion perustama, sivistysaatteelle pohjaava yleisopisto oli ja on ko-

mea ja vauras. Antilan palvelusuhde jäi yhteen vuoteen, kun kutsu kuului evanke-

lista näkemystä toteuttavalle Loimaan opistolle. Siellä palvelusuhde kesti kahdek-

san vuotta sodasta johtuvista toimintakatkoksista huolimatta. 

Toinen, selkeästi erityyppinen työura tapahtui kirkon palveluksessa. Antila 

toimi Turun Mikaelinkirkon urkurina 1950-luvulla ja oli arvossapidetty asiantuntija 

ja omana aikanaan urkutaiteen huippunimiä Suomessa, niin kuin arviot, haastattelut 

ja todistusten numerot antavat ymmärtää. Kun laki naisen toimimisesta kanttorina 

Suomen seurakunnissa hyväksyttiin vuonna 1963, Anna-Liisa Antila oli jo vaihta-

nut toiseen toimeen. 

Jo ennen kirkon virkaa hänen taiteilijuutensa oli toteutunut kotimaisina ja ul-

komaisina konsertteina. Syksyllä 1948 diplomikonsertin jälkeen hän sai Suomen 

kulttuurirahaston apurahan, joka mahdollisti opiskelun ulkomailla. Konsertointi ja 

esiintymiset toisten muusikkojen säestäjänä lisääntyivät Tanskassa vietetyn stipen-

diaattivuoden jälkeen (ALAA: Nimikirja).  

Lopulta siirtyminen päätoimiseksi opettajankouluttajaksi hiljensi hänessä kon-

sertoivan taiteilijan. Aivan kokonaan urut eivät kuitenkaan vaienneet. Antila oli ni-

mittäin varsin kysytty säestäjä ja kirkkokonserttien avustaja 1970-luvulle asti. Eit-

tämättä hän vaikutti opiskelijoiden musiikkikäsitykseen varsinaisessa virassaan 

opettajankouluttajana ja sai demonstroidessaan itselleen tarkkaavaisen yleisön. Ou-

lussa hänellä oli muun muassa tapana viedä musiikin perusopetusryhmä kirkkoon 

tutustumaan urkuihin, soitinten kuningattareen. Siinä yhteydessä hän soitti jonkin 

virtuoosisen kappaleen, jota me opiskelijat silmät soikeina ja tuntoaisti äärimmil-

leen viritettynä kuuntelimme. Oli tyrmäävää nähdä tuo opettaja, kiireestä kantapää-

hän hyvin pukeutuva, hillitty daami niin voimakkaasti ja fyysisesti työskentele-

mässä urkupöydän äärellä. 

Säilynyt kirjallinen jäämistö ja harvat dokumentit todistavat, että 1950-luku oli 

Antilan pitkän elämän ehdottomasti tapahtumarikkain ja vilkkain vuosikymmen. 

Kahden viran ja monen toimen hoitajalla työviikko oli seitsenpäiväinen. Tälle vuo-
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sikymmenelle ajoittuvat musiikilliset huippusaavutukset, toimiminen kolmella työ-

elämän sektorilla samanaikaisesti, avioituminen, asuminen viidellä paikkakunnalla 

ja asettuminen Ouluun. 

Selvitän tässä luvussa, mitkä olivat Anna-Liisa Antilan elämän keskeisiä ele-

menttejä. Mitkä seikat tekivät solmuja hänen elämänsä nuoraan? Minkälaisia mah-

dollisuuksia avautui pitkäjänteisen, akateemisen koulutuksen saaneelle naiselle, 

jonka ammatillisena erikoisuutena oli kuuluminen Suomen kärkiurkureiden pie-

neen joukkoon? Miten hän käytti mahdollisuutensa? Poimin hänen pitkän elämänsä 

kulusta ne liikahdukset, joiden seurauksena tapahtui jotain uutta ja joka muutti elä-

män kulkusuuntaa avaten päähenkilölleni toisenlaiset näköalat. Jane Martin (2003) 

käyttää naispuolisista kouluttaja-aktivisteista kirjoittamassaan artikkelissa kauko-

putken metaforaa. Tähtitaivas on täynnä valoja. Suuntaamalla teleskoopin yhteen 

kohteeseen voi saada näkyville toisten valojen taakse kätkeytyneen tähden. Tutki-

mukseni ”tähti” on osa suurempaa sukupolvien, elämäntavan, koulutuksen ja kult-

tuuristen käytänteiden muutosta, joka ansaitsee tulla näköpiiriin. Yhden elämän 

kautta voi kertoa monen samaan aikaan eläneen elämästä. 

2.1 Lapsuus ja kouluvuodet  

Antilan perhe asui Anna-Liisan syntymän 27.3.1915 aikaan Suursaaressa (ALAA: 

Nimikirja). Tuon Kotkan edustan saaren Suomi menetti toisessa maailmansodassa 

Neuvostoliitolle. Saaren asutus oli kahteen kylään keskittynyttä ja lukumäärältään 

vaatimatonta5. Sen matkailuarvo koheni säännöllisen laivaliikenteen myötä, ja so-

tien välisenä aikana saaresta tuli varsin suosittu kesämatkakohde. Väestöpohja ei 

ilmeisesti kuitenkaan mahdollistanut kovin monipuolisia musiikillisia rientoja. 

Lauri Antila haki sopivaksi katsomaansa kanttorin virkaa vilkkaammasta Värtsi-

lästä, jonne perhe muutti vuonna 1917 (Aino ja Lauri Antilan virkatodistus, Toh-

majärven seurakunta). Värtsilässä teollinen toiminta kasvatti vaurautta. Toisin kuin 

kalastuksesta leipänsä saaneiden suursaarelaisten elämässä, Värtsilässä ajan kulkua 

ja käyttöä sääteli tehtaan pilli. Väkimääräkin oli yli viisinkertainen Suursaaren alle 

tuhanteen verrattuna, ollen vuoden 1934 tilastossa yli 5000 henkeä (Kaukoranta 

1935: 181). 

Tehtaassa palkkatyössä käyvien ihmisten vapaa-ajan viettoon kuuluivat kuoro-

toiminta, nuorisoseura- ja työväenyhdistystoiminta sekä näyttämöharrastukset ja 

                                                        
5 Katso URI: http://www.luovutettukarjala.fi.  Viitattu 2013/01/20. 
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erilaiset liikunnalliset riennot.6 Erikoisen vilkkaasti otettiin osaa puhallinyhtyeiden 

toimintaan. Olipa Lauri-isän edeltäjä kanttorin virassa perustanut jousiyhtyeenkin 

(Martikainen 2012: 77, 101, 137–138). 

2.1.1 Soittajan polulle, 1. solmu 

Muusikon soittamisen aloitusikä on tapana ilmoittaa. Mitä varhemmin aloitetaan, 

sen parempi. Lähteet eivät kerro Anna-Liisa Antilan harrastuneisuudesta muutoin 

kuin isän koulun osalta. Lauri Antila toimi Värtsilän seurakunnan kanttorina ja pi-

täjän oppikoulun musiikinopettajana. Jonkinlaisena sysäyksenä tälle ”isän koululle” 

on toiminut Anna-Liisan ensimmäinen, perheen säikäyttänyt laulukoenumero, joka 

oli kuutonen (Oulun normaalikoulun arkisto (ONKA: ONKVT 1999, 2000). Koska 

isä oli ammattilainen, oli tietysti luontevaa opettaa innokas lapsi soittamaan. Anna-

Liisa Antilan oman kertomuksen mukaan hän soitti yhdeksänvuotiaana kesäsun-

nuntain jumalanpalvelusmusiikit seurakuntalaisten sitä tietämättä (Turun Sanomat 

14.12.1954). Jalat eivät urkujen pedaaleille ylettyneet, mutta sormion oikea käyttö 

ja virheetön musisointi saivat kaiken kuulostamaan oikealta. Isä luonnollisesti val-

voi olan takana. Voidakseen selviytyä neliäänisestä koraalisoitosta, kyetäkseen seu-

raamaan veisaavan seurakunnan tempoa ja pystyäkseen antamaan oikeat äänet vuo-

rotervehdyksiin hänen on täytynyt olla pienestä pitäen ahkera ja innokas soittaja. 

Omien tiedonantojensa mukaan hän istui kirkon lehterillä ja tarkkaili isän soittoa, 

sai voimakkaat vaikutteet esikuvaltaan isältä, joka vuorovaikutteisesti valmensi ja 

rohkaisi tytärtään selviytymään haastavasta tehtävästä (vrt. Erikson 1980: 86). Isän 

tyttö sai koko tulevaa karriääriään silmällä pitäen esikoisaseman suoman hyödyn: 

isän rajattoman tuen ja kannustuksen.  

”Urkujen elämyksellisyydestä ja vaikuttavuudesta kertoo Notre Damen elin-

ikäisessä virassa 37 vuotta toiminut Jules Vierne: kuulin Lille´ssä ensimmäisen 

kerran kirkkourkuja 9-vuotiaana. Olin kuin lumottu. Erilaiset soinnut, kaiun 

kesto, soinnin maagiset efektit hienoudellaan, paisutuksillaan ja tehollaan 

täyttivät minut salaperäisellä kauhulla ja samanaikaisesti halulla soittaa tuota 

ihmesoitinta.” (Organum 1972) 

Tästä vertaismuistosta voi löytää yhtymäkohtia Anna-Liisa Antilan uravalinnan ta-

kana olleisiin elämyksiin. 

                                                        
6 Katso URI:  http://www.sdpjoutseno.net/4. Viitattu 2015/02/06, sekä URI: http://www.hel-
sinki.fi/kansalaismuisti/nummela/pk3.htm. Viitattu: 2015/02/06. 
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Anna-Liisan omat muistot kouluajastaan Värtsilässä kertovat myös pianistina 

esiintymisistä. Pitäjän juhlat, joissa tarvittiin ohjelmaa, tarjosivat Anna-Liisalle ti-

laisuuden taiturikappaleiden esittämiseen (Aitosuomalainen 13.11.1929). 

Esikoisasema muuttui lokakuussa 1924. Silloin Antilan perheeseen syntyi 

poika Esko Ilmari. Hän opiskeli aikanaan kultasepäksi. Nuori elämä ei ehtinyt edes 

täyteen kiitoonsa, kun sota tuli väliin ja hän menehtyi sodassa saamaansa keuhko-

sairauteen 22 vuoden iässä. Muistona veljestä Anna-Liisa Antila-Kaljusen Oulun 

kodissa oli kaunis hopeinen kahvikalusto ja muitakin veljen takomia hopeaesineitä. 

Varmistamattoman tiedon mukaan Esko Antila sai oppinsa Loimaalla, jossa sisko 

toimi kansanopiston opettajana. Loimaan opistolla ei ollut tarjota asuntoja työnte-

kijöilleen. Niinpä niitä vuokrattiin vapailta markkinoilta. Anna-Liisa Antila asui 

kultaseppä Vainiolan liiketalon yläkerrassa vuokralla. Tällä saattoi olla yhteys 

myös veljen tuloon Loimaalle. 

Keskikouluaika Wärtsilän yhteiskoulussa, lukio Sortavalan 1856 perustetussa 

tyttökoulussa (ks. Liite 6: Kuva 21) ja ylioppilaaksi tulo sen jatkoluokilta ovat kou-

lutodistuksia ja paria valokuvaa lukuun ottamatta hämärän peitossa. Wärtsilästä 

Sortavalaan oli niin pitkä matka (linnuntietä yli 60 km), että koululainen joutui asu-

maan vieraalla paikkakunnalla. Moni suomalainen on kulkenut koulutiensä sotien 

välisenä aikana ja myöhemminkin asuen koulupaikkakunnalla koulumamsellin 

huostassa.7 Mamselli laittoi ruoan, huolehti nuoren tarpeista ja sopimuksesta riip-

puen puhtaudesta ja pyykeistä. Asuminen toisella paikkakunnalla lisäsi tietenkin 

koulunkäynnin kustannuksia Antilankin perheessä. Isä oli perheen ainoa elättäjä, 

eikä kanttorin palkka 1930-luvulla ollut kovin kummoinen. Vain pidempien lomien 

ja pyhien ajaksi mentiin kotiin. Toisella paikkakunnalla asumisen ikävää hoidettiin 

kirjeillä, joita kirjoitettiin päivittäin ja toisaalta odotettiin viestejä kotoa. Opetus-

neuvos, presidentti Kyösti Kallion tytär Kerttu Saalasti kävi koulunsa samoihin ai-

koihin kuin Anna-Liisa, mutta toisella puolella Suomea. Saalastin elämäkerrassa 

tulee esiin kirjeiden tärkeys perheestä eroon joutuneen, keskenkasvuisen nuoren 

elämässä. Vaikka puhelintakin käytettiin, kirjeissä koti-ikävä, terveyteen liittyvät 

kuulumiset ja huolet tulivat ilmi (Isohookana-Asunmaa 2008: 23). 

Tirehtööri, urkutaiteilija, soitonopettaja Onni Pakarinen opetti Anna-Liisalle 

soittoa lukioaikana (ks. Pajamo 1985: 172). Oletan, että kortteerissa on ollut piano. 

Muuten harjoittelu ei olisi sujunut. Vaihtoehtoisena paikkana on voinut toimia 

                                                        
7 Enoni Matti Vakkala kävi koulua samaan aikaan kuin Anna-Liisa. Hänen kotoaan Kemin lyseoon oli 
vain 20 kilometriä ja hänkin joutui asumaan ylioppilaaksi tuloonsa asti Kemissä. Yllä mainittu Kallion 
lasten koulukoti oli Oulussa. Lapsia seurasi Nivalasta emännöitsijä ja lehmä. (Isohookana-Asunmaa 
2008: 19.) 
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koulu oppituntien jälkeen. Se, että pianon soiton harjoittelu jatkuvasti kuului päi-

vittäisiin rutiineihin, kertoo Antilan professionaalisesta asenteesta musiikkiin: ta-

valla tai toisella se tulisi olemaan mukana myös ylioppilaaksi tulon jälkeen. Kahden 

vuoden kuluttua, yksityistuntien päätyttyä Pakarinen on kirjannut, että ylioppilas 

on ”saavuttanut erittäin hyviä tuloksia ja omaa harvinaiset, synnynnäiset soittajan 

lahjat” (ALAA: Todistus). 

Paitsi soittotunteja, ”Laatokan laulava kaupunki Sortavala” tarjosi nuorelle lu-

kiolaisneitoselle muunkinlaisia musiikkikokemuksia. Anna-Liisa Antilan tyttökou-

luaikana vuosina 1930–1933 järjestettiin 35 sellaista konserttia, joihin hän olisi voi-

nut osallistua (Pajamo 1985: 194–195). Paikallisten kuorojen lisäksi konserteissa 

esiintyi valtakunnan huippuja viulusolisteista oopperadiivoihin. Seminaarin juhla-

salissa esitettiin melkein omin sortavalalaisvoimin kaksi oopperaakin: Bizet̕ n Car-

men ja Verdin Aida (Pajamo 1985: 99–109).  

Minkälainen oli koulukoti ja keitä olivat hänen ystävänsä silloin? Luultavim-

min Sortavalan luokkatoverit muodostivat lähipiirin. Sattumalta käsiini saamat va-

lokuvat Anna-Liisa Antilan lukioajoilta (Marja-Leena Huttusen yksityinen arkisto) 

osoittavat, että Sortavalan tyttöluokka teki matkan Turkuun ja Helsinkiin ehkä abi-

turienttivuoden keväällä. Tytöt asettuvat ryhmäkuviin milloin Turun linnan pihalla, 

milloin Kansallismuseon edessä tai Lönnrotin patsaalla. He näyttävät hyvin muo-

dikkailta kypärähattuineen, kesäleninkeineen, silkkisukkineen ja pompadour-kan-

taisine avokkaineen (ks. Liite 6: Kuvat 1–2). Tältä ajalta lienee peräisin Anna-Liisa 

Antilan korrektia pukeutumisetikettiä noudattava tyyli. Hänellä sointuivat värit ja 

materiaalit yhteen, kankaat ja puvut olivat laadukkaita, yksilöllisiä ja asusteet tilan-

teet huomioon ottavia. 

Penkinpainajaiskuva keväältä 1933 on huvittava (ks. Liite 6: Kuva 3). Kesti 

kauan, ennen kuin havaitsin, ettei Anna-Liisa ollut luokanvalvoja, vaan yksi oppi-

laista. Hänen pukunsa miehustaan oli applikoitu aurinko, ja hän näyttää kookkaam-

malta ja vanhemmalta kuin toverinsa. Katseessa ja pään asennossaan on femme fa-

talea. Joku tytöistä oli pukeutunut mustalaiseksi, joku robotiksi ja joku esitti silin-

terihattuista miestä. Joukosta löytyy myös eläinhahmo. Kahdeksankymmentä 

vuotta ei ole kovin paljon käytänteitä muuttanut. Samoista aineksista tekevät tämän 

päivän abiturientitkin oman penkinpainajaispäivänsä. 

2.1.2 Ylioppilaaksi Sortavalan tyttökoulusta, 2. solmu 

Vuonna 1933 valkolakin sai Suomessa 2 300 ylioppilasta. Kirjoittajia oli 3 400, 

joista 1 100 reputti (Kaarninen 2002: 185). Naisylioppilaiden tarkka määrä ei ole 
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tiedossani, mutta erään tiedon mukaan 1930-luvun loppuun mennessä, huippuvuo-

sien jälkeen, naisylioppilaiden määrä laski kolmannekseen kokonaismäärästä. 

Enimmillään valkolakin saaneita naisia oli vuonna 1939. Silloin heidän kokonais-

määränsä oli 40,4 % kaikista ylioppilaista (Kaarninen 2002: 185). Omana ylioppi-

laskeväänään Anna-Liisa Antila oli siis yksi noin tuhannesta naispuolisesta valko-

lakin saaneesta (ks. Liite 6: Kuvat 4–5). 

Perheensä ylioppilaslahjana isä vei tyttärensä tämän synnyinpaikkaan Suursaa-

reen. Matkalla ”kiipeilimme sen vuorilla ja kävimme synnyintalonkin nurkalla. Ih-

meen tutulta ja kotoisalta kaikki vaikutti”, kertoi Anna-Liisa Antila tästä kesällä 

1933 tehdystä matkasta Yle Radio Suomen haastattelussa vuonna 1994 (ALAA). 

Vaikka Anna-Liisa Antila oli kasvanut Pohjois-Karjalan pehmeälinjaisten vaarojen 

katveessa, kertomukset Suursaaren erikoisuudesta olivat tarttuneet syvälle mieleen. 

Mielikuvien avulla hän kykeni loihtimaan silmiensä eteen sielunsa maiseman, 
8vaikkei varmasti ollut kyennyt kaksivuotiaan muistiin sitä tallentamaan. Matka-

muistona ehkä juuri tältä käynniltä hän oli hankkinut W. Mattilan grafiikka-

työn ”Suursaaren Haukkavuori”. Sodan, Moskovan välirauhansopimuksen ja Pa-

riisin rauhansopimuksen (1947) jälkeen kukaan suomalaisista ei voinut palata saa-

relle.  

Minkälaisia tunteita syntymäsaaren joutuminen Neuvostoliitolle ja myöhem-

min kasvupaikan Värtsilän menetys aiheuttivat Anna-Liisa Antilassa? Ollessamme 

kanssakäymisissä en milloinkaan huomannut katkeruutta tai ”ryssävihaa”. Hän 

suhtautui tyyneydellä asioihin, joita ei voinut muuttaa. Oli taito kätkeä henkilökoh-

tainen suru sivistyneesti. Äärimmäisten tunnereaktioiden hillintä ei tehnyt hänestä 

tunteetonta, päinvastoin: hän oli mitä lämpimin ja empaattisin ihminen, mutta ky-

keni tarpeen tullen peittämään kaikkein kipeimmät kohdat muiden katseilta ajan 

tavan mukaan (vrt. Hakosalo ym. 2014: 15). 

2.2 Opintoja ja työtä vuorovedoin 

Anna-Liisa Antila kirjoittautui Helsingin yliopiston historiallis-kielitieteelliseen 

tiedekuntaan 21.9.1933. Kolmekymmentäluvun naisylioppilaalle tie akateemiselle 

uralle oli avoinna. Ensimmäinen naispuolinen professori oli nimitetty kuusi vuotta 

aikaisemmin (Engman 2005: 123) eikä erivapautta sukupuolen aiheuttamasta es-

teestä enää tarvittu. Anna-Liisa valitsi opiskeltaviksi aineiksi muun muassa latinaa, 

                                                        
8 Helsingin temppeliaukion kirkon ovat suunnitelleet Suursaarella syntyneet arkkitehtiveljekset Tapio 
ja Timo Suomalainen. Mielikuvaharjoittelun taito on heilläkin ollut vahva. 
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kansanrunoutta ja Suomen musiikin historiaa. Jonkinlaisen jaakobinpainin Anna-

Liisa on mielessään käynyt opintojen suuntaa pohtiessaan. Matematiikka oli hä-

nellä vahvempi kouluaine kuin vaikkapa vieraat kielet, ja ylioppilaskirjoituksissa 

hän sai siitä laudaturin (ALAA: Ylioppilastodistus). Myös haastattelussa (ALAA: 

Yle Radio Suomi 1994) hän tuo esille, miten oli kahden vaiheilla: valitako musiikki 

vai matematiikka. Hän tuli kokeilleeksi ensimmäisenä opiskelusyksynä myös osa-

kuntaelämää. Karjalaisen osakunnan toiminnasta ja Anna-Liisa Antilan ”lupaavasti 

pianistina” soitannasta sen tilaisuuksissa kirjoitettiin Ylioppilaslehdessä 

(14.10.1933, 28.10.1933). 

Samaan aikaan hän opiskeli myös kirkkomusiikkiopistossa ja konservatoriossa 

suorittaen siellä laulunopettajatutkintoon vaadittavia aineita. Tutkinnon ohessa 

suoritetut auskultoinnit ja siihen liittyvä opetusnäyte Normaalilyseossa antoivat pä-

tevyyden oppikoulun opettajan toimeen. Koulutuksen tarkempi sisältö avataan lu-

vussa 3. 

2.2.1 Kansanopiston opettajaksi, 3. solmu  

Anna-Liisa Antila hakeutui 22-vuotiaana ensimmäiseen virkaansa Hartolan kan-

sanopiston laulun, liikunnan ja humanististen aineiden opettajaksi lukuvuodeksi 

1937–1938 (ALAA: nimikirja, työtodistus). Lukuvuosi alkoi syys-lokakuussa ja 

päättyi huhti-toukokuussa. Vähimmillään kesto oli puoli vuotta. Kesäajalta ei palk-

kaa tullut. Myöhemmin tätä palkkavajetta korjattiin velvollisuudella kerätä kou-

lulle varoja hyväntekeväisyystilaisuuksia ja Anna-Liisa Antilan kohdalla konsert-

teja järjestämällä. Miten hän tuli toimeen? Ja mitä hän teki tyhjät puolivuotiskaudet, 

joita tästä eteenpäin oli vuoteen 1946, jolloin työ Loimaalla päättyi jatko-opintojen 

vuoksi? 

Toinen virkavuosi alkoi lokakuussa 1938 Loimaan evankelisessa opistossa. 

Opisto perustettiin hyvin pikaisella aikataululla, mutta ilmeiseen tarpeeseen. Sille 

olisi ollut ottajia lähipitäjissä. Kesäiset evankeliumijuhlat Loimaan kauppalassa 

heinäkuussa 1938 sinetöivät opiston aloituksen Ferrarian talon vuokrauspäätök-

sellä. Oltiin innostuneita ja henkeä täynnä. Opetus järjestettiin entisessä tehtaan-

johtajan talossa ja rakennus toimi samalla opiskelija-asuntolana (Mäkinen 1998: 

17–18). Lyhyen hakuajan jälkeen saatiin opistolle 63 opiskelijaa ja 7 opettajaa, joi-

den joukossa oli Anna-Liisa Antila. 

On ilmeistä, että tyhjästä aloittavan opiston välineet olivat rajalliset. Johtokun-

nan kokoukselle oli 13.10.1938 tullut aloite pianon ostamisesta. Johtokunta päätti 

siirtää soitinhankinnan toistaiseksi valtionavun puutteen takia. Loimaan lehdessä 
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nähtiin sitten seuraava ilmoitus: ”Piano halutaan vuokrata heti. Kansanopisto” 

(LEOA: päiväämätön lehtileike). Ilmeisesti piano saatiin vuokrattua, koska avajais-

juhlassa 3.11.1938 Anna-Liisa Antila esitti pianonsoittoa ja säesti yksinlaulua (Loi-

maa-lehti 9.11.1938). 

Opistossa laulettiin vapaa-aikana paljon. Lähtiessä ja tullessa, hyvästellessä ja 

tervetulleeksi toivotettaessa, nimi- ja syntymäpäivänä, aina kaikui laulu. Siionin 

kannel kuului talossa ja kului jokaisessa kädessä. Juuri vakaumuksensa vuoksi 

opiskelijat olivat tulleet evankeliseen opistoon. Yhteinen usko ja toivo liitti ihmiset 

toverillisiin suhteisiin heidän loppuelämäkseen (ks. Liite 6: Kuva 8, Mäkinen 1998: 

53). 

Loimaan opiston opiskelijat pitivät huonekunnittain kronikaksi nimettyä päi-

väkirjaa, johon kirjoitettiin jos mahdollista, runomuotoon. Seuraavat merkinnät 

kronikassa koskevat Anna-Liisa Antilaa: ”Laulutunti varmaan mielet iloiseksi loi, 

varsinkin kun joulustakin joku sävel soi”, tai: ”Kyllä ne laulut hyvin luistaa, vaikka 

ope ei tunnille tulla muista”. 27.3.1941 oli kronikkaan kirjattu: ”Kun torstai-

aamuna heräsimme, niin kiireesti käsityösaliin riennettiin. Siellä op. Antilalle syn-

tymäpäivän johdosta laulettiin ja onnea runsaasti toivotettiin.” (LEOA: Loimaan 

evankelisen opiston kronikka.) 

Opiston tunnit aloitettiin aina laululla. Jo ennen aamuhartautta vapaamuotoi-

sessa teehetkessä viriteltiin äänet ylistykseen (Partanen 2009: 97). Iltasella kun 

koulutyö päättyi, pidettiin iltahartaus ja taas laulettiin.9 

Vapaa-aikaansa Antila käytti Loimaan Lottien kuoron johtamiseen kolmen, 

neljän vuoden ajan 1940–1943 (ALAA: Nimikirja). Hän kertoi itse raskaista koke-

muksistaan nimenomaisen kuoron palvelutehtävässä: ”Sankarivainajien vastaan-

otto oli jokaviikkoinen velvollisuus. Kuoro avusti vainajien vastaanotossa rautatie-

asemalla ja myöhemmin pidettävissä hautauksissa kirkkomaalla tai kappelissa”. 

Omaisten surua lievitettiin musiikin avulla. (ONKA: ONKVT 1999.)  

Samoin hän näyttää toimineen hartauskirjoittajana. Opiston lehdestä löytyi pari 

kertomusta, joiden nimikirjaimista ”A-L A” päättelen ne hänen kirjoittamikseen 

(Lounais-Suomen evankelisen opiston lehti 1942, 1943).  

Anna-Liisa Antilan lottatoiminta jatkui Salmin pitäjän, Mantsin saarella Laa-

tokan koilliskulmalla kesällä 1944. Lotat siirtyivät viimeisten joukossa venäläisten 

ammusten saattelemana rintaman turvallisemmalle puolelle vähän ennen juhan-

nusta (ONKA: ONKVT 1999). Evakuoimiskäsky oli annettu 21.6.1944 ja viimeiset 

                                                        
9 Huomasin eron alkuaikojen yhteisöllisyyden ja nykypäivän välillä vieraillessani Loimaan opistolla 
lokakuussa 2012. Aamuhartaudessa 25.10.2012 ei ollut läsnä yhtään opiskelijaa, opettajat vain.  
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sotilaat poistuivat 6.7.1944. Tosin tarkkailupartiot kävivät Mantsissa vielä tämän-

kin jälkeen. (Savinainen 2008: 465, 469–470.) 

Opiston toiminta kulttuuria tuottavana yksikkönä näkyi esimerkiksi keväällä 

1945. Silloin opiston 90-jäseninen lausuntakuoro järjesti Hämeenlinnan kirkossa ja 

viikon kuluttua siitä Loimaan kirkossa ”Suuren ja draamallisen kuorolausuntaesi-

tyksen”. Ohjelmassa oli Ilmari Krohnin Hilja Haahden tekstiin säveltämä Ikiaarte-

het, uruissa Anna-Liisa Antila. (LEOA: Leikekirja.) 

Kansanopistotyön lisäksi Anna-Liisa Antila teki urkurin ja kuoronjohtajan 

työtä Loimaan kauppalaseurakunnan väliaikaisena viranhoitajana. Kirkkoherra 

Alpo Setälä mainitsee 27.8.1940 päivätyssä työtodistuksessa työn sujuneen moit-

teettomasti ja tunnollisesti sekä suurella antaumuksella (ALAA: työtodistus). Tämä 

sivutoimi kesti neljä vuotta ja kuvaa Anna-Liisa Antilan pystyvyyttä, monitaitoi-

suutta sekä halua toimia kirkon piirissä vakaumuksellisena työntekijänä. Kerron 

seuraavaksi, miten nuoresta evankelisesta naisesta tuli kansanopistoaikana kihlauk-

sen myötä morsian. Ilmeisen löysin perustein solmittu suhde ei kestänyt sotaa, joka 

puolestaan mullisti monen henkilökohtaisen elämän lisäksi rakenteita ja yhteiskun-

taa.  

Kihlaus, joka purkautui 

Anna-Liisa Antila ja Lahja Johannes Mäenpää olivat kihlautuneet kesäkuun alussa 

1938 Wärtsilässä. He aloittivat työnsä vastaperustetussa Loimaan opistossa kihla-

parina. Anna-Liisa Antilan toimenkuvana opistossa olivat humanistiset aineet. Pas-

tori Lahja Johannes Mäenpää toimi johtajana. Hän tuli opiston työhön Kauhajoen 

evankelisesta opistosta (Suomen evankelis-luterilaisen kirkon matrikkeli 1963). 

Tuttavuus oli solmittu jo aikaisemmin evankelisten yhteyksissä. Anna-Liisa Anti-

lan jäämistöstä (ALAA) löytyi Värtsilän kuvaamon signeeraama valokuva, jossa 

nuoripari istuu salissa juhlavaatteissa (ks. Liite 6: Kuva 6). Daamilla on yllään Tuu-

tarin puku, herralla musta kaksirivinen. Hiukset on kammattu briljantiinilla taakse 

ja katse tähdätty suoraan kameraan. Heidän takanaan on maljakoissa liljoja ja kes-

kellä olevalla pöydällä hopealahjoja. Molempien vasemmassa nimettömässä ki-

maltaa sormus. Toinen kuva on otettu puutarhassa. Siinä kihlaparin molemmin puo-

lin istuvat morsiamen vanhemmat ja pikkuveli (ks. Liite 6: Kuva 7). Kihlauksesta 

ilmoitettiin evankelisessa ylioppilaslehdessä (Kevätkylvö 4.6.1938). 

Mutta jo seuraavana kesänä 1939 Mäenpää anoi eroa rehtorin toimesta. Kihla-

parin tiet erkanivat. Hannes Kalaniemi (2013, haastattelu) kertoo puhutun sulhasen 
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uskonnollisesta hurmoksellisuudesta, johon Anna-Liisa ei halunnut osallistua. So-

takin saattoi olla syynä suhteen loppumiselle. Linnoitustyöt Kannaksella tarvitsivat 

työkykyisiä miehiä, maa oli sekaisin. Matrikkelitietojen mukaan Mäenpää toimi 

sotilaspappina useilla rintamalohkoilla. Vuosia myöhemmin sattui muutamia tapaa-

misia työn merkeissä. Anna-Liisa Antilan toimiessa Luther-kirkon urkurina 1945–

1949 Johannes Mäenpää toimitti siellä jumalanpalveluksia, saarnasi tai oli puhu-

jana samoissa tilaisuuksissa. He kohtasivat aika ajoin, mutta tilanteiden kiusalli-

suudesta ei ole jäänyt merkkejä. Tulkitsen Anna-Liisa Antilan nuorisopäivien päät-

teeksi esittämän Sibeliuksen Andante Festivon, ”juhlallisesti käyden” (SLEYA: 

Lutherin kirkon päiväkirjat 1.1.1938–31.12.1947) eräänlaiseksi irtipääsyn merkiksi 

saarnaavasta, entisestä sulhasesta. 

Mäenpää oli sodan jälkeen nuorisopappina muun muassa Helsingin seudulla. 

Hän avioitui vuonna 1950, eikä hänellä ollut perillisiä (Suomen evankelis-luterilai-

sen kirkon seurakuntien ja papiston matrikkeli, 1953). 

Sota vaikeuttaa opetusta ja elämää 

Sota vaikeutti opiston työtä monella tapaa. Lukukaudet saattoivat lyhetä entisestään. 

Syyskautena 1942 opetusta ei ollut lainkaan. Opiston tilat olivat sotatoimikäytössä. 

Sinne majoitettiin pakolaisia Karjalasta, jolloin opetusta saatettiin pitää rukoushuo-

neella. Oppilaissa oli aunukselaisia ja muualtakin Itä-Karjalasta tulleita opiskeli-

joita. Esimerkiksi eräs merkintä päiväkirjasta sotatalvelta 1942 kertoo silloin opis-

kellun Itä-Karjalan maantietoa. Näin kansan asennetta kypsytettiin rajojen laajen-

tamiseen. Kun inkeriläisiä syksyllä 1944 palautettiin, valvontakomissio hääri Loi-

maalla ja opisto jäi jälleen ilman toimitiloja (Mäkinen 1998: 27). 

Sota muutti, mullisti ja kypsytti ihmisiä. Anna-Liisa Antila havahtui omien 

opintojensa riittämättömyyteen syksyllä 1943 ja päätti jatkaa musiikkitieteen opin-

toja Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa. Suorittaessaan rytmi- ja 

sävelopin harjoituksia säveltäjä Leevi Madetojan johdolla Anna-Liisa tallensi Ma-

detojan puhelinnumeron 42942 opintokirjaansa. Madetojat olivat muuttaneet Kau-

niaisista pysyvästi Lallukan taiteilijakotiin Töölöön kolmekymmentäluvun lopulla. 

Madetoja opetti perjantaisin yliopistolla ja poissaolonsa varalta annettu puhelinnu-

mero kertoo paitsi musiikkisuuruuden jalkautumisesta käytännön työhön myös 

opettaja-oppilassuhteen välittömyydestä. (Salmenhaara 1987: 295, 325, 337.) 

Kanttorila kotona Värtsilässä kuului sotatoimialueeseen, ja venäläiset polttivat 

kirkonmäen sodan vetäytymistaistelujen aikaan 10.7.1941 (Lintunen 2005: 33). 

Väki oli evakuoitu Pielavedelle, kanttori Antilan perhe kuitenkin Nurmoon, jossa 
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Anna-Liisa Antila, ”tyylikäs kirkkomusiikin opiskelija” kävi vanhempiaan terveh-

timässä Nurmon osuuskaupan takana olevassa vuokrahuoneessa (Kullas 2014, 

haastattelu). Vuonna 1943 kanttorila oli rakennettu uudeksi ja ulkorakennukset 

kunnostettu kotiin palaavia ajatellen. Jo seuraavana vuonna kaikki piti taas jättää, 

tällä kertaa lopullisesti. Alueluovutusten seurauksena tynkä-Värtsilän pinta-alaan 

jäi alle kolmannes entisestä ja parhaat osat arvokkaine tehtaineen menetettiin Neu-

vostoliitolle (Lintunen 2005: 35–38). 

2.2.2  Toinen opiskeluvaihe, 4. solmu 

Antilan päätoiminen opiskelu kahdessa oppilaitoksessa alkoi pian sodan päätyttyä 

1945. Kutsun tätä Helsingin yliopistossa ja Sibelius-Akatemiassa jatkunutta vai-

hetta toiseksi opiskelujaksoksi. Solistisen urkujensoiton opettajana toimi hänen 

diplomiinsa saakka professori Elis Mårtensson. Ahkeruus ja edistys olivat Anna-

Liisa Antilan todistuksissa aina 10. Hän esiintyi opiskeluaikanaan jokaisessa kevät-

matineassa ansaiten soitollaan kahteen otteeseen stipendit eri rahastoista. Soiton 

lisäksi hän opiskeli soinnutusta, kontrapunktia, laulu- ja kuoropedagogiikkaa sekä 

kuorolaulua (ALAA: Sibelius-Akatemian opintokirja). Näiden opintojen pohjalta 

hän suoritti urkudiplomin toukokuussa 1948 ja samana syksynä järjestyi ensikon-

sertti. Kaikki diplomin suorittaneet eivät edelleenkään saa ensikonserttimahdolli-

suutta. Se järjestetään vain osalle erinomaisen arvosanan saaneista. Käytännöksi on 

viime vuosina muotoutunut, että erinomaisen diplomin suorittaneet anovat ensi-

konserttimahdollisuutta itse. Aineryhmät asettavat hakijat paremmuusjärjestykseen 

ja suosittavat kiinnostavinta tai taitavinta saamaan konsertin (Hildén 2016, haastat-

telu, Nurmentaus 2012). 

Isä, joka oli tärkeä kannustaja, opettaja ja esikuva, kuoli maaliskuussa 1947. 

Hän ei saanut olla kokemassa tyttären juhlaa. Kultaseppäkoulun oppilas, pikkuveli 

Esko oli kuollut helmikuussa 1946 sodassa saamaansa sairauteen. Voi vain aavistaa 

soittajan surun läheisimpien poistuessa vuoden välein tuonilmaisiin. 

Anna-Liisa Antila kuului itsenäisen Suomen ensimmäiseen, J. P. Roosin ni-

meämään sotien ja depressioiden sukupolveen (Roos 1984: 3–4), jota leimasi suru, 

omaisten, kotien ja kotipaikkojen menetys. Surutyön tekeminen kanavoimalla omat 

voimat toimeliaisuuteen näyttää olleen Anna-Liisa Antilan selviytymiskeino. Se se-

littää päätoimisten opiskelujen menestyksen. Hänen kaikki suorituksensa olivat kii-

tettäviä, ja niitä tuli tasaiseen tahtiin niin Sibelius-Akatemiasta kuin Helsingin yli-

opistostakin. Antilan uran ja elämän toteutumisen tarkasteluun voi sovittaa myös 

Roosin kutsumaa ”jälleenrakennuksen ja nousun sukupolven” kaavaa (Roos 1987: 
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53 ̶ 54). Koulutuksen ja vaurastumisen ansiosta Antila nousi yhteiskunnassa van-

hempiaan korkeammalle ja hänen elämäänsä leimasivat uudet mahdollisuudet. Per-

heettömyys edesauttoi valintojen moninaisuutta. 

Todistus Sibelius-Akatemian musiikinopettajaseminaarista toukokuussa 1949 

kertoo pätevöitymisestä ja opintojen päivityksestä, samoin todistus filosofian kan-

didaatin tutkinnosta, jonka Antila suoritti samaan aikaan. Jo vuoden päästä hänellä 

oli taskussaan maisterin kirja ja päässään laakeriseppele ensimmäisessä sodan jäl-

keen järjestetyssä Helsingin yliopiston promootiossa vuonna 1950 (ks. Liite 6: 

Kuva 18). 

Lopputulemana Antilalla oli monipuolinen koulutus, joka avasi tien laaja-alai-

sesti työelämään ja säännölliseen toimeentuloon. Ammatit takasivat riippumatto-

muuden ja itsenäisyyden sekä lisäsivät mahdollisuuksia omien kykyjen toteuttami-

seen niin opetustehtävissä kuin muusikkonakin. 

Hiusten totaalikato oli ulkoisena merkkinä stressistä, joka syntyi kahden oppi-

laitoksen välillä kulkemisesta, Luther-kirkon muusikkouden hoitamisesta ja läheis-

ten menetyksistä. ”Turbaanipäisenä opiskelu ei ollut erityisen hauskaa”, muisteli 

Anna-Liisa Antila minulle myöhemmin (Muisto: O). Luennoilla hän istui mieluiten 

takarivissä, jottei päähine olisi herättänyt huomiota. 

Urkuensikonsertin (1948) luvattu toisinto oli määrä järjestää heti suuren suo-

sion saaneen ensikonsertin perään, koska kaikki halukkaat eivät mahtuneet saliin. 

Urkukonsertin kohdalla salin täyttyminen ääriään myöten oli harvinaista. Tämän 

huomioi ”mielihyvällä” myös konsertista arvion kirjoittanut TK-la (Tauno Karila) 

(Helsingin Sanomat 17.10.1948). Uusinnan järjestely kuitenkin siirtyi parin vuoden 

päähän. Eri lehtihaastatteluissa ja ansioluettelossaan Anna-Liisa Antila mainitsee 

konsertoineensa myös maaseudulla ja soittaneensa radiossa (Turun sanomat 

14.12.1954, Nainen ja Elämä: 1955). Yleisradion arkistossa ei kuitenkaan ollut tal-

lessa yhtään äänitettä häneltä, vaikka jumalanpalveluksia lähetettiin Antilan 1950-

luvun työpaikasta, Mikaelinkirkosta usein. Nauhamateriaalia tiedetään käytetyn 

useaan kertaan, hajoamiseen asti. Niukkuus sääteli myös äänitysten taltiointia 

(Gronow 2010). 

2.2.3 Stipendiaattina Tanskassa, 5. solmu 

Tammikuussa 1948 vieraili tanskalainen urkuspesialisti Finn Viderø Sibelius-Aka-

temiassa. Aikana, jolloin useassa kirkossa pihisi pneumaattinen, romanttisin ääni-

kerroin varustettu soitin, Viderøn edustama soittokäsitys oli J. S. Bachia vanhem-
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pien esikuvien mukaan orientoitunutta (Tuppurainen 1994). Viderø käytti musi-

soinnissa urtextiä (alkuperäinen nuottikäsikirjoitus), eikä romanttisten urkujen hä-

myisällä soinnilla ollut paljonkaan tekemistä tyylin kanssa. Jyrkkärajainen joko-tai 

-ajattelu nostatti kiistaa koulukuntien välille. Vastustajat pitivät barokkimusiikkia 

kuivana kudoksena ja mehuttomana matematiikkana vailla tunteen voimaa ja paa-

tosta. Nicolas Harnoncourt asettuu myöhemmin vastakkaisten leirien välimaastoon 

löytämällään barokkimusiikin esitystavalla ja markkinoi ajatusta musiikin keskus-

televuudesta. Se on ikään kuin jatkoa puheelle, se hengittää ja elää kuin syntyisi 

siinä hetkessä itsestään, luontevasti. (Harnoncourt 1986: 174–175.) Harnoncourti-

ainen musiikin tekemisen tapa on levinnyt laajalle. Sitä noudatetaan esimerkiksi 

lauluyhtyetyöskentelyssä vanhan musiikin parissa. 

Viderøn vierailu Helsingissä innoitti Anna-Liisa Antilaa niin, että hän anoi apu-

rahaa ulkomaisia jatko-opintoja varten ja suuntasi Suomen Kulttuurirahaston tuella 

talveksi 1949–1950 Kööpenhaminaan. Samalla matkalla hän kävi myös Islannissa, 

jossa järjestettiin pohjoismainen musiikinopetuksen seminaari. Tanskassa saadut 

vaikutteet antoivat rohkeutta esiintyvälle taiteilijalle. Tuota opintomatkaa seurasi 

omia urkukonsertteja ja esiintyminen muun muassa suuressa 10 urkurin Bach-sar-

jassa (Naisten maailma: 1955). Hän esiintyi säestäjänä usein, ja kritiikit kiittivät 

hänen jäsentynyttä ja kuuntelevaa musisointiaan (ks. Luku 4). Silti Antila tähysi 

koulumaailmaan. Ehkä hän ei ollut vielä varma kutsumuksestaan tai sitten sopivaa 

urkurin tointa ei ollut näköpiirissä. 

Vaihtoehtona opettajuus 

Ryhmävalokuvassa vuodelta 1950 (ks. Liite 6: Kuva 11) seisoo joukko hymyileviä 

opettajankouluttajia Hämeenlinnan seminaarin sisäpihalla. Anna-Liisa Antila on 

heidän joukossaan. Tämän lukuvuoden hän hoiti viransijaisuutta Hämeenlinnan se-

minaarissa. Töitä oli otettava vastaan sieltä, mistä niitä sai, vaikka olikin valmistu-

nut diplomiurkuriksi. Kuvassa takimmaisella rivillä seisoo ahavoitunut Aatto Päi-

viö Kaljunen (1907–1963), seminaarin johtaja, tunnettu pedagogi, aapisen tekijä, 

professori ja tuleva Oulun väliaikaisen opettajakorkeakoulun ensimmäinen esimies. 

Anna-Liisa Antila muisteli minulle myöhemmin aloituspäivää uudessa työpaikassa: 

”Ensimmäinen aamu Hämeenlinnan seminaarin kadunpuoleisella puistotiellä: 

Oikaisin puiston halki. Penkillä istui mieshenkilö, joka avoimesti katsoi päin 

ja osoitti ilmeistä mielenkiintoa minua, jakkupukuista naista kohtaan. Kiu-
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saannuin katseista ja kiihdytin askeleitani kun huomasin miehen lähtevän jäl-

keeni. Ensimmäinen avoinna oleva seminaarin ovi jota nykäisin, pelasti minut 

taloon sisälle. Huokaisin oven sisäpuolella ja näin miehen menevän vastakkai-

sesta, opettajanhuoneen ovesta sisään samaan seminaarirakennukseen. Onko 

tuo naista nolostuttavasti katseleva mies tuleva työtoveri? (Muisto: O.) 

Vuoden kokemus seminaarin musiikinopettajan viransijaisena oli ilmeisen rohkai-

seva ja avasi Antilalle myöhemmin lähes kolme vuosikymmentä kestävän uran 

opettajankouluttajana. Pätevyyden seminaarin opettajuuteen hän hankki suoritta-

malla opetusnäytteet Kajaanissa toukokuussa 1951.  Seuraava lukuvuosi 1951–

1952 kului Kemijärven juuri perustetussa seminaarissa, jälleen musiikin lehtorina. 

Hänet otettiin Kemijärvelle kahden vuoden koeajalla. Koeaika ei ehtinyt kuin puo-

leen, kun hän jo palasi etelään, Turkuun. Anna-Liisa Antila oli valittu Mikaelin kir-

kon urkuriksi, mutta viran täyttö ajoittui niin epämukavasti, että odotusaikaa oli 

melkein kokonainen vuosi. Työtä oli tehtävä, jos aikoi syödä.  Omien sanojensa 

mukaan hän viihtyi Kemijärvellä erinomaisesti eikä olisi palannut etelään, jos ”Tur-

kuun annettua lupausta ei olisi ollut” (ALAA: Yle Radio Suomi 2.6 1994). 

2.3 Taiteilijana kirkon virassa, 6. solmu 

Jonkinlaista kilpailun tuntua oli ilmassa, kun urkurin virka Mikaelinkirkossa tuli 

auki. Anna-Liisa Antila päätti hakea sitä vain ”nähdäkseen, voiko nainen tulla va-

lituksi” (Turun Sanomat 14.12.1954). Hän oli kymmenen vuotta aikaisemmin ha-

kenut virkaa Kuopion tuomiokirkosta, mutta sinne valittiin hänen Sortavalan aikai-

nen opettajansa Onni Pakarinen. Naishakijoita oli käytännössäkin vähän, koska 

vasta kaksi naista ennen häntä oli suorittanut urkudiplomiin johtavan tutkinnon 

Suomessa. 10 Anna-Liisa Antilasta tekee pioneerin ja Yinin määrittelemän ”tapauk-

sen” se, että hän vuonna 1952 ainoana vaalilla virkaan valittuna naisena hoiti urku-

rinvirkaa Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa. Sopimusteitse urkurin virkaa 

samaan aikaan hoiti tiettävästi kaksi naista: Mervi Kuula Helsingin Luther-kirkossa 

ja Alfhild Lindström Diakonissalaitoksen urkurina Helsingissä (Ryynänen-Karja-

lainen 2002: 76–77). Tuolloin ei kirkossa naiselle ollut edes vielä kanttorin virka 

avautunut. Se tapahtui vasta 1960-luvulla. 

Anna-Liisa Antila halusi sittenkin toimia sillä musiikin alueella, johon hänellä 

oli korkein mahdollinen pätevyys. Hänen toimeliasta elämänvaihettaan Turussa 

                                                        
10 Tutkinnon valmiiksi saaneita naisia oli opiskellut kirkkomuusikoksi jo ennen Anna-Liisa Antilaa Vii-
purin, Turun ja Helsingin kouluissa yli 50 vuosina 1897–1935 (Ryynänen-Karjalainen 2002). 
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analysoidaan tarkemmin luvussa 4, jossa käyn läpi urkuriuden asettamat erityis-

haasteet, työn runsauden, persoonan esillä olon ja naisen aseman miesurkureiden 

sakeassa joukossa. Siivet kantoivat. Pikku pianistista oli kypsynyt itsenäinen urkuri. 

Samanaikainen työ musiikkiaineiden opettajana Turun väliaikaisessa Opetta-

jakorkeakoulussa alkoi syyskuussa 1952 niin kuin urkurin toimikin Mikaelinkir-

kossa. Virka-asunnon kunnostustyöt kestivät niin kauan, että viran vastaanotto siir-

tyi kesältä syksyyn (TKSKA: Kirkkoneuvoston kokouspöytäkirja 30.7.1952). Lo-

kakuun 24. vuonna 1952 kirkkoneuvoston kokous käsitteli Antilan anomusta opet-

tajakorkeakoulun musiikinopettajana toimimiseen. Anomus hyväksyttiin sillä eh-

dolla, että työ ei häiritsisi päätointa Mikaelinkirkossa. Tuntiopettajuuteen kuului 16 

viikkotuntia, joiden sisältö määräytyi samaan tapaan kuin Hämeenlinnassa ja Ke-

mijärvellä aiempina vuosina. Koulutus oli kaksivuotista ja Anna-Liisa Antila hoiti 

monenlaista opetusta molemmille vuosikursseille (TMA: Opettajan päiväkirja 

1955–1956).  

Turun musiikilliset perinteet ovat syvälle juurtuneita. Turun Akatemian tarvit-

semissa rituaaleissa soitettiin, laulettiin ja musiikin oppiainekin oli aika-ajoin Aka-

temian ohjelmassa jo 1600-luvulla. Suomen vanhin konserttikäytäntö on turku-

laista alkuperää 1700-luvulta ja maamme kautta aikain ainut hoviorkesteri soitti 

siellä (Dahlström 1995: 70–75, Huttunen 2002: 320). Valmiiksi kulturelliin ilma-

piiriin oli hyvä asettua ja antaa oma osaaminen yhteisön käyttöön. Anna-Liisa An-

tilan Turun vuodet ovat osoitus tarmokkaan ja työteliään ammattilaisen toimijuu-

desta kolmella eri kentällä, taiteellisesti ansioituneena kirkkomusiikillisena vaikut-

tajana, taiteilijana ja musiikkikasvatuksen ammattilaisena. Turun arkkihiippakun-

nan tuomiokapituli myönsi näistä ansioista hänelle director musices -arvonimen 

12.12.1957 arkkipiispa Ilmari Salomiehen allekirjoituksella (ALAA: Nimikirja, to-

distus).  

2.4 Aat(t)oksia ja avioituminen, 7. solmu 

Minkälainen oli se kirjeenvaihto ja yhteydenpito, jonka perusteella suhde kehittyi 

päätökseen avioitumisesta? Ilmeistä on, että Aatto Kaljusen tapaaminen ja yhden 

lukuvuoden mittainen työtoveruus Hämeenlinnassa hänen kanssaan käynnisti kah-

deksan vuotta kestäneen prosessin, jonka seurauksena oli elämänpiirin muutos ja 

avioituminen Turussa 1958. Vuosia kestäneen etäsuhteen muuttuminen pysyväksi 

vaatii yhteydenpitoa. He asuivat tänä aikana (1951–1958) niin etäällä toisistaan 

kuin Suomessa voi asua. Erään opiskelijamuiston mukaan yhteydenpitoa on ollut 
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(Muisto: N48). Hämeenlinnassa opettajaksi opiskelevat tekivät laivamatkan Tu-

rusta Tukholmaan Aatto Kaljusen johdolla 1952. Tälle matkalle oli Anna-Liisa An-

tilakin liittynyt, vaikkei enää Hämeenlinnassa työskennellytkään. Toinen saman 

kirjoittajan muisto kertoo kadulla tapahtuneesta iloisesta jälleennäkemisestä paria 

vuotta myöhemmin, jolloin Anna-Liisa Antila oli jo Mikaelinkirkon urkuri. Silloin-

kin Aatto Kaljunen oli ollut mukana käsipuolessa (Muisto: N48). Opiskelijat saat-

toivat seurata aitiopaikalta, mutta tietenkin ulkopuolisina avioliittoon johtaneen 

suhteen alkua, rakastumista ja suhteen kehittymistä. Seuraavat kaksi tuokiokuvaa 

Hämeenlinnan seminaarin talvesta avaavat suhteen syntyvaiheita: 

”Miten sattuikin, että Aatto asteli prässipuvussaan pöydän päähän (ruoka-

lassa), teki hyvin hallitun, syvän kumarruksen Anna-Liisalle ja istuutui hillit-

tynä seuraan. Tästä tavasta ei poikettu. Eivät opiskelijat myöskään jättäneet 

nauttimatta sen odotetun hetken seuraamista… On selvää, että me opiskelijat 

huomasimme Anna-Liisan ja Aaton hyvin hallitun tyylikkyyden takaa säteile-

vän läheisemmänkin tuttavuuden, kuukausien edetessä ystävyyden… Kolman-

tena vuonna teimme ainutlaatuisen laivamatkamme Ahvenanmaalle. Antila oli 

jo silloin työssä toisaalla. Niin Anna-Liisa löytyi kuin sattumalta Turusta ja 

liittyi seuraamme laivamatkalle ja Ahvenanmaan kierrokselle. Asia oli meille 

jo aikoja sitten arvattu, tuttu.” (Muisto: N50) 

”He olivat molemmat erittäin pidettyjä ja monipuolisesti sivistyneitä opettajia. 

Ja ennen kaikkea, he olivat rakastuneet toisiinsa. Hehän eivät olleet enää nuo-

ria, mutta rakastuneita he olivat. Kukaan ei voinut olla sitä huomaamatta.” 

(Muisto: N48) 

Kaikuja rakkaudesta kiiri vielä myöhemmillekin kursseille:  

”Muistelen, että meidän aikamme opiskelijat tiesivät Anna-Liisan ja Aaton iha-

nasta rakkaustarinasta ja se taisi tuoda hohtoa opettajamme ympärille.” 

(Muisto: N77) 

”Ehkä lehtorin elämä oli ollut nuoruudessa tasaista, musiikin maailmaan up-

poutumista. Mutta elämä Aatto Kaljusen rinnalla antoi runsaasti väriä ja vä-

rinää.” (Muisto: N62) 

Yhtään henkilökohtaista kirjettä ei ole löytynyt Kaljusten keskinäisestä yhteyden-

pidosta. Puhelimen sentään on täytynyt piristä. Aatto Kaljunen oli käytökseltään 
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vanhan ajan herrasmies. 11 Mennessään syömään samaan pöytään seminaarin ruo-

kalassa hän löi kantapäänsä yhteen ja kumarsi aina syvään daamille ennen istuutu-

mistaan (Muisto: N48). Anna-Liisa Antilan kertoman mukaan heitä kutsuttiin Hä-

meenlinnassa kylään samoihin perheisiin ja juhlatilaisuuksiin, työtovereita kun oli-

vat. Niistä illanvietoista Aatto Kaljunen sitten saattoi hänet kotiin. Aatto Kaljusella 

oli samaan aikaan perhe toisaalla: vaimo ja kaksi lasta. (ALAA: Aatto Kaljusen 

perukirja). Seurustelu herätti kummastelua aikalaisissa. Ainakin evankelinen yh-

teisö oudoksui heidän liittoaan (Muisto: Y6). Jopa oma äiti torjui tiedon Anna-Liisa 

Antilan avioitumisesta (Muistot: O, N75). 

Anna-Liisa Antilan arkistossa on vuodelta 1954 lehtileike, jossa kuvataan 

Aatto Kaljusen pitämä esitelmä terveyssisarten koulutuspäiviltä Oulussa. Lehti-

leike kertoo Kaljusen olleen tuolloin osa Antilan tuttavapiiriä. Se löytyi Turun ai-

kaisten leikkeitten joukosta. Aatto Kaljunen oli sen hänelle lähettänyt. Muutamien 

harvojen leikkeiden joukossa ilman persoonallista saatettakin olevana tallenne ku-

vastaa Aatto Kaljusen tärkeyttä Antilan elämässä. Samassa leikekokoelmassa oli 

myös kokonainen Kaleva-lehti, jossa kirjoitettiin yliopiston perustamisesta ja opet-

tajakorkeakoululaisten soihtukulkueesta Franzénin patsaalle yliopiston syntyä 

vauhdittamaan. Lehti on päivätty 26.10.1957, ja sen kulmaan on kirjoitettu kuula-

kärkikynällä ”Terveisiä! Aatto.” Tämä oli osoitus Aatto Kaljusen keinoista pehmit-

tää ja valmistella Anna-Liisaa muuttoon ja ammatin vaihtoon.  

Opiskelijat luonnehtivat Aatto Kaljusta isähahmoksi ja ilon pedagogiksi. Kiilu-

lehtien (1960, 1961) sivuilla on valokuvia, joissa näyttäytyy naurava ja vapaa-ajan 

riennoissa opiskelijoiden kanssa temmeltävä turvallisen oloinen kaljupää. Aatto 

Kaljunen on ollut ilmeisen huumorintajuinen ihminen. Saatuaan 50-vuotislahjaksi 

opiskelijoilta moottoripolkupyörän hän käynnisti sen saman tien ja ajeli luovutus-

tilaisuudessa ympäri salia kirvoittaen naurut mukanaolijoiden suusta (Salo & Lack-

man 1998: 89). Myöhemmin pariskuntana Kaljuset ajelivat Haaparantaan ja Rova-

niemelle asti samanlaisilla mopedeilla. Karismaattinen ja muisteluaineiston mu-

kaan myös sivistyneisyyden määreellä tyypitelty Aatto Kaljunen teki vaikutuksen 

tulevaan puolisoonsa Anna-Liisa Antilaan. Yhteiset karjalaiset juuret saattoivat olla 

sitomassa Aatto Kaljusta ja Anna-Liisa Antilaa yhteen. Molempien taustalla oli 

                                                        
11 Aineistoon sisältyy erään aikalaisen kuvaus siitä, miten daamin kanssa kadulla kulkiessaan Aatto Kal-
junen siirtyi liikenteen puolelle suojellakseen naista. Jokaisen naisen kirjassa tämä ohje on painettuna 
täsmällisesti (Ivalo 1947:158). 
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myös kausi Sortavalassa: Anna-Liisa Antilan lukioaika (1930–1933) ja Aatto Kal-

jusen ylioppilastutkintoa seurannut hospitanttivuosi (1927–1928) (Turunen 2007: 

70–72). 

2.5 Päätoimisena didaktikkona Oulussa vuodesta 1958 

Anna-Liisa Antilan viimeinen työpäivä Turun Mikaelinkirkossa elokuussa 1958 oli 

työntäyteinen. Aamupäivällä olleen jumalanpalveluksen lisäksi alkoi klo 17.30 il-

tasaarna totuttuun tapaan. Anna-Liisa Antila hoiti urkuosuudet. Sen jälkeen oli 

pieni vihkimistilaisuus kahden kirkonpalvelijan todistaessa. Koruttomasti, ilman 

urkujen pauhua Anna-Liisa Antila, yksi valtakunnan huomattavimmista urkureista 

vihittiin avioliittoon Aatto Päiviö Kaljusen kanssa. (TKSKA: Mikaelinkirkon vi-

hittyjen luettelo 1958.) 

Seuraavana päivänä pariskunta muutti Ouluun, Pakkahuoneenkadun kotiin (ks. 

Liite 6: Kuva 9).12  Uudet tehtävät vasta perustetussa opettajanvalmistuslaitoksessa 

odottivat. 

Etäältä katsellen työkenttä Oulussa muodostui rajatummaksi ˗ jäiväthän Anna-

Liisa Antilan viikoittaisista tehtävistä kirkon tilaisuudet kokonaan pois. Toisaalta 

opetusta ohjausvelvollisuudella oli kuusipäiväisen työviikon aikana lähes 40 tuntia. 

Tuon ajan opettajankoulutus toimi ja näkyi aktiivisena, vuotuisten tapahtumien 

järjestäjänä laitoksen ulkopuolellekin. Laitoksella oli vahva juhlaperinne, joka 

vaati laulajilta, soittajilta ja lausujilta ylimääräisiä työtunteja ja osallistumista esiin-

tymisien muodossa. Näihin tilaisuuksiin opiskelijoita valmensivat ja ohjasivat 

opettajankouluttajat, sellaiset kuin Anna-Liisa Antila musiikin osalta ja puhetai-

teessa Iikka Kaakinen. Avaan tätä toimenkuvaa tarkemmin Opettajuus-luvussa 

(Luku 3). 

2.5.1 Puolison kuolema, 8. solmu 

Antila-Kaljusen perheessä vuosi 1963 oli suuren muutoksen vuosi. Aatto Kaljunen 

nimitettiin kouluhallituksen II kansanopetusosaston kouluneuvoksen virkaan 

(OYA: Opettajaneuvoston pöytäkirja 17.6.1963). Pariskunta hankki Helsingistä 

                                                        
12 Nyky-Oulusta rakennusta on turha etsiä. Talo on purettu. Sen fasadi on jäljellä osana Nordea-pankin 
kiinteistöä. 
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asunnon ja Anna-Liisa Antilalle saatiin opettajankouluttajan työ lähimmästä mah-

dollisesta kaupungista, Hämeenlinnasta. Täten päivittäinen työmatka olisi ollut 

mahdollinen tehdä junalla, eikä aiheuttaisi kohtuuttomia vaikeuksia arkielämään. 

Opettajanvalmistuslaitoksen esimies Aatto Kaljunen anoi virkavapautta tule-

vasta tehtävästään Helsingissä hoitaakseen syyslukukauden 1963 loppuun men-

nessä Oulussa tärkeinä pitämänsä hankkeet. Anna-Liisa Antila-Kaljusen virkaan 

Oulun opettajainvalmistuslaitoksella oli saatu toinen urkuri: Anna-Liisa Elovaara. 

Kaikki oli siis järjestyksessä uuden elämänvaiheen alkamiseksi uusissa tehtävissä 

Helsingissä ja Hämeenlinnassa, mutta kuolema puuttui peliin. Aatto Kaljunen ei 

muuttanut koskaan Helsinkiin, sillä hän kuoli yllättäen kotiinsa kesken kokousval-

mistelujen. Eikä muuttanut Anna-Liisa Antila-Kaljunenkaan: Opettajaneuvoston 

kokouspöytäkirjaan 19.11.1963 1§ on merkitty esimiehen Aatto Kaljusen kuolema 

ja sen johdosta järjestetty tilaisuus salissa koko henkilökunnalle. Tilaisuudessa 

Taimi Metsikkö puhui koskettavasti suuresta menetyksestä, jonka laitos koki Aatto 

Kaljusen kuollessa (Turunen 2007: 72). 

Kuolema tuli järkyttävänä ja odottamattomana kaikille Aatto Kaljusen lähei-

sille. Olosuhteiden dramaattisesti muuttuessa Anna-Liisa Antila-Kaljunen ei halun-

nutkaan ottaa Hämeenlinnan virkaa vastaan. Hän anoi Hämeenlinnasta virkava-

pautta ja joutui hakemaan uudelleen Oulusta omaa entistä lehtoraattiaan. Kaikki 

selvisi lopulta hänen tahtomallaan tavalla parhain päin. Toinen Oulun virkaa hake-

nut henkilö oli seminaarin musiikinopettaja, eikä hän ollut pätevä hoitamaan yli-

opiston alaisuudessa toimivan koulutuksen musiikin lehtorin virkaa. Anna-Liisa 

Antila sai jäädä Ouluun ja pitää haluamansa työn. Vaikka puolison kuolema oli 

syynä suunnitelmien muuttumiseen, sen kautta tuli ilmi hänen oma tahtonsa ja va-

lintansa asuinpaikan ja viran suhteen. Lähtö Hämeenlinnaan ja muutto Helsinkiin 

olisi ollut yksinomaan puolison uraa edistävä toimi. 

Talvikausi Aatto Kaljusen kuoleman jälkeen näyttäytyy jälkeenpäin hirmui-

sena työn määrällä mitattuna. Musiikinlehtori Antila-Kaljunen organisoi oratorio-

esitykset opiskelijavoimin yhden lukukauden aikana. Surun hukuttaminen toime-

liaisuuteen toistuu jälleen Antila-Kaljusen keinona selviytyä vaikean ajan yli. 

Leskeksi jäänyt musiikin lehtori muutti muutaman vuoden kuluttua Tuiraan, 

Alalaanilantielle, hiljaisempaan ja sivummalla olevaan kaupunginosaan. Vasta val-

mistuneen kodin lähellä virtasi Oulujoki ja taloa ympäröi vehmas puisto. Tästä pie-

nemmästä kodista tuli paikka koko loppuelämäksi ja Anna-Liisa Antila-Kaljusesta 

pysyvästi oululainen. 
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2.5.2 Uusi esimies – Uudet käytännöt 

Aatto Kaljusen kuoltua opettajanvalmistuslaitoksen esimiehen paikka tuli hakuun. 

Siihen valittiin aivan toisenlainen henkilö kuin hyvän tahdon pedagogi Aatto oli 

ollut: Oiva K. Kyöstiö (Turunen 2007: 72). Hän ajoi voimakkaasti opettajankoulu-

tuksen tieteellistämistä (Isohookana-Asunmaa 2013: 112–117, Salo 2003: 220). 

Uudet tuulet alkoivat puhaltaa. Aatto Kaljusen luomia perinteitä riisuttiin hiljalleen. 

Kaikki mikä muistutti seminaarin aikaisesta työstä, poistui ja lopetettiin. Päättäjäis-

juhlia ja aloittajaisia ei pidetty, eikä kuusijuhlia kumminkaan. Adventin ajan ja hil-

jaisen viikon kirkkokonsertit hiipuivat vähitellen. 

Omana opiskeluaikanani (1975–1978) en nähnyt kertaakaan opiskelijajärjes-

tön lippua esillä, puhumattakaan vuosijuhlien pidosta. Ei ollut osakuntanauhoja, ei 

civiksiä (ylioppilaskunnan jäsenen aikaisempi nimitys) eikä etiketin mukaisia pu-

heita eikä ohjelmallisia illallisia. Vaikka Kyöstiö ei enää ollut esimiestehtävissä, 

hänen perintönsä vaikutti (Isohookana-Asunmaa 2013:98). Meitä valmistui noin 90 

luokanopettajaa ja koruttomasti haimme todistuksemme kansliasta. Kolmekym-

mentäviisi vuotta myöhemmin OKL:n 50-vuotisjuhlassa joulukuussa 2003 näin 

ilokseni, että juhlaperinne oli palannut ja opiskelijat saavat nyt kokea myös kult-

tuurista puolta arkipäivän puurtamisen lisäksi. 

Kaikki muutokset eivät tietenkään mene O. K. Kyöstiön kontolle. Suuri, vuosia 

valmisteltu peruskoulukoulumullistus oli vasta tuloillaan. 1960-luvun puolivälissä 

peruskoulukomitea pyysi lausuntoa opettajanvalmistuslaitoksen toimikunnalta, 

jossa Anna-Liisa Antila-Kaljunenkin oli jäsenenä. Peruskoulun tuloon varaudutta-

essa oululaiset ehdottivat mahdollisimman lyhyttä välivaihetta kansakoulusta pe-

ruskouluun siirtymisessä. Samoin ajateltiin tarvittavan kolmivuotista opettajankou-

lutusta erikoistumisopintojen takia. Toimikunnan lausunnossa kaivattiin  

”pedagogisia uudistuksia dynaamiseen, muuttuvaan yhteiskuntaan sopeutta-

via, ihmisen asemaa teknistyvässä yhteiskunnassa selventävää ja korostavaa 

otetta sekä demokratian lisäämistä” 13 

Toimikunta ajoi kunnallisen koululaitoksen tuloa ja kantoi huolta myös opettajien 

aineenhallinnan tasosta. Sitä ei haluttu missään nimessä madaltaa (OYA: Opettaja-

neuvoston kokouspöytäkirja 16.11.1965). 

                                                        
13 Lausunto peruskoulukomitean mietintöön (OYA: Opettajaneuvoston kokouspöytäkirja 16.11.1965). 
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Opettajankoulutus työllisti vuosittain huomattavan määrän muusikoita eri laa-

juisiin tuntiopettajuuksiin. Työtovereina ja kollegoina opettajankoulutuksessa vi-

lahteli valtakunnallisiakin kuuluisuuksia. Yksi sellainen oli laulajatar Aune Rättyä-

Pälli, jonka oopperaura alkoi Oulusta. Kapellimestarit Paavo Rautio ja Onni Kelo 

työskentelivät jonkin aikaa Oulussa ja toimivat opettajainvalmistuslaitoksessa, 

mutta siirtyivät myöhemmin eteläiseen Suomeen. Oululaisten hyvin tuntemia mu-

siikkipersoonallisuuksia työskenteli instrumenttiopettajina eri vuosien aikana. 

Helge Lück, jolla oli oma ”talli” Oulussa, Kyllikki Alestalo, tuomiokirkon urkuri 

Eino Jussila, Vieno Roine ja Helvi Saarela-Lück, muutamia mainitakseni. 

2.5.3 Valmistuksesta koulutukseen 

Vuonna 1974 tapahtunut opettajainvalmistuksen lakkauttaminen ja siirtyminen kol-

mivuotiseen opettajankoulutukseen merkitsi samalla uuden kasvatustieteiden tie-

dekunnan yksikön syntyä (Turunen 2007: 157–158). Vuodesta 1953 oli opettajia 

koulutettu ensin väliaikaisessa opettajakorkeakoulussa, sitten vuodesta 1959 yli-

opiston alaisessa opettajainvalmistuslaitoksessa. Vuonna 1974 otettiin käyttöön 

uusi opetussuunnitelma, joka musiikin perusopetuksen kohdalla asetti tavoitteeksi 

1) kehittää musikaalista makua ja arvostelukykyä sekä musiikkiin sisältyvien es-

teettisten arvojen tajua, 2) virittää mieltymystä ja ymmärtämystä hyviä kansan-

omaisia, aitoja musiikin ilmenemismuotoja kohtaan ja 3) ohjata omakohtaiseen 

vaikka vaatimattomaankin musisoimiseen (OYA: Opettajaneuvoston kokouspöytä-

kirja 16.5.1972). 

Kolmivuotisen opettajankoulutuksen ohessa järjestettiin myös poikkeuskurs-

seja, joilla lievitettiin erityisesti pohjoisen opettajapulaa. Monet epäpätevinä opet-

tajina toimineet tai toisille aloille koulutetut saivat pätevyyden poikkeusteitse.  Näi-

den opetuksen järjestely ja murrosvaiheen täydennyskurssit kansakoulunopettajille 

työllistivät musiikinopettajaa erityisesti. Vapaan säestyksen opettaminen tuli uu-

tuutena pianonsoiton opetukseen. Aikaisemmin kaikki soitonopetus oli nuottimer-

kintöjen lukua. Nyt pyrittiin soittamaan sointumerkeistä ja saamaan helpohkolla 

tavalla eloa tavallisen laulun tueksi. Yleisesti hyväksyttyjen opetusaineiden tavoit-

teiden, suunnittelun ja toteutuksen tueksi tuli peruskoulun opetussuunnitelma I ja 

II (Musiikki 1971) ja musiikin kohdalla tietenkin uudistuneet musiikin oppikirjat. 
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Syyslukukaudella 1975 Anna-Liisa Antila-Kaljusen opetustehtäviin kuului 1. 

vuosikurssin musiikki, erikoistujien (2. vuosikurssi) didaktiikan teoria, kenraali-

basso, harjoittelun ohjaus, 3. vuosikurssin kenraalibasso ja opetusharjoittelun oh-

jaaminen. Tämän lisäksi hän ohjasi vielä poikkeuskurssien musiikin opiskelua.14 
Edellä olen kuvannut Anna-Liisa Antila-Kaljusen toimintaa hänen Oulun yli-

opistossa tekemänsä työn kautta. Vaikka kuvauksessa on niukasti hänestä henkilönä 

kertovaa, työ opettajankouluttajana koulumuodon muuttumisen aikaan kuvaa 

Anna-Liisa Antilan moniottelijan taitoja, työn sosiaalista luonnetta ja toimintaym-

päristön vaativuutta. Tätä taustaa vasten Kasvatustieteiden tiedekunnan istunto 

2.5.1978 on tylyä luettavaa: ilmoitusasioiden kohdalla todetaan hallintokollegion 

Anna-Liisa Antila-Kaljuselle musiikin lehtorin virasta 19.4.1978 myöntämä ero. 

Kukaan ei pyytänyt häntä jatkamaan virassa, vaikka yliopistossa oli tapana työs-

kennellä vanhuuseläkeikään, eli 65-vuotiaaksi saakka. Tämä aiheutti hänelle jon-

kinlaista mielipahaa. Hän ilmaisi minulle asian vielä vuosia myöhemmin. 

2.6 Aktiivinen eläkeläinen 

Ihan tyhjän päälle ei Anna-Liisa Antila-Kaljunen eläkkeelle jäädessään pudonnut. 

Vaikka hän toimi työssään musiikin parissa, harrastuskin löytyi musiikista. Oulun 

seudulla toimi 1970- ja 80-luvuilla vireä konserttiyhdistys, jonka jäsenenä eläke-

läinen toimi tarmokkaasti (OMA: Oulun seudun konserttiyhdistyksen toimintaker-

tomukset 1977–1984). Yhdistyksen tavoitteena oli tarjota muusikoille tila, järjeste-

lyapu ilmoituskuluineen, lipunmyynti ja yhteydet lehdistöön sekä pieni palkkio esi-

tyksen jälkeen. Moni nuori lahjakkuus sai tätä kautta tilaisuuden yleisön kohtaami-

seen ja musiikillisen sanottavan ilmaisuun melko helpolla ja järjestelyvastuusta ke-

vennetyllä tavalla. Onhan konsertin järjestely taiteellisen työn ohessa kuluttavaa ja 

vaikeaakin. (Erkinaro 2014, Sipilä 2014, haastattelut). 

Toinen ilmeisen mieluinen harrastus Antila-Kaljuselle oli toiminta Soroptimis-

tijärjestössä, johon hän liittyi jäseneksi jo 1956 Turussa. Järjestön perustaja Suo-

messa oli Helvi Sipilä, jonka aloitteesta kokoonnuttiin olympiavuonna 1952 Hel-

singissä ensimmäisen kerran. Soroptimistit toimivat naisten aseman, terveyden, 

turvallisuuden ja ekologisesti kestävien ratkaisujen puolesta.15 Anna-Liisa Antila-

                                                        
14 Työmäärään ja sen monipuolisuuteen suhteutettuna ap. eli alempipalkkainen lehtorius tuntuu oudolta. 
Vuodesta 1974 kasvatustieteiden tiedekunnan laitoksen nk. harjoitusaineiden virat (käsityö, liikunta, 
kuvaamataito) olivat ap.-virkoja. Esimerkiksi luonnonhistorian, matematiikan ja uskonnon lehtorin virat 
olivat ylempipalkkaisia (Turunen 2007: 190–191).  
15 URI: http://soroptimistit.fi. Viitattu 2013/04/15 
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Kaljusen muutto pohjoiseen 1958 ei lopettanut osallisuutta harrastuksen parissa, 

päinvastoin sillä hänestä tuli Oulun klubin perustajajäsen. Klubin presidentin teh-

tävä hänellä oli vuosina 1960–1962. Suomen Soroptimistilehti mainitsee hänet si-

sarten keskuudessa ”rakastetuksi”.  Haastattelussa tämä ”Soror optima”, paras sisar, 

kertoo harrastuksensa erääksi huipentumaksi urkujen soiton maailmankongressin 

kirkkojuhlassa Helsingin Töölön kirkossa (Soroptimistilehti 1994). 

Oulun kaupunginorkesterin (nykyisin Oulu Sinfonia) konserteissa Anna-Liisa 

Antila-Kaljunen oli tuttu näky. Sairastumiseensa saakka 1990-luvun alussa hän oli 

kausikorttilainen. Sain todistaa monet vilkkaat käytäväkeskustelut ja iloiset jälleen-

näkemiset orkesterin konserteissa Madetojan salissa.16  

Yhteydet Sortavalan aikaisiin luokkatovereihin olivat ilon ja virkistyksen aihe 

eläkkeellä ollessa. Tapaamisia oli kahdeksankymmentäluvulla kahden tai kolmen 

vuoden välein. Yhteisillä retkillä he vierailivat Kolilla, tutustuivat Tampereeseen ja 

Helsinkiin. Riemuylioppilasvuonaan (1983) Sortavalan tyttökoululaiset viettivät 

juhlaa Oulussa. Valokuvan mukaan Anna-Liisa Antila-Kaljunen emännöi tapaami-

sen yhteydessä illanistujaisia kotonaan Alalaanilantiellä. Kokouksessa oli mukana 

12 luokkatoveria ja yksi osallistui puhelimitse Helsingistä (Marja-Leena Huttusen 

yksityinen arkisto). 

2.6.1 Tähtihetki Alalaanilantien hiljaisuudessa, 9. solmu 

Olen jo tuonut ilmi kirjallisen materiaalin puutteen ja esimerkiksi kirjeiden täydel-

lisen poissaolon tutkimuksestani. On selvää, että Anna-Liisa Antila-Kaljunen piti 

yhteyttä ystäviinsä puhelimella.  Kenties hän ei halunnut jättää jälkeensä henkilö-

kohtaista, tulkittavissa olevaa materiaalia. 

Pitkät puhelut, jopa tunnin kestävät, olivat aika tavallisia meidänkin välil-

lämme, vaikka asuimme samassa kaupungissa. Eräs läheinen muistelija (Muisto: 

Y1) kertoo samoin pitäneensä yhteyttä Anna-Liisa Antila-Kaljuseen puhelimitse. 

Sähköpostissaan (helmikuu 2013) hän lisäksi kertoi minulle, että vuosien myötä 

puhelut alkoivat sisältää myös hankalampia aiheita. Lasten kasvuun ja elämän on-

gelmiin hän sai Antila-Kaljusesta ymmärtävän keskusteluavun. Viestissään hän 

kertoo kummitädin olleen ajan tasalla loppuun asti. Anna-Liisa Antila-Kaljunen 

                                                        
16 Orkesterin kotisali valmistui vuonna 1983 ja on ensimmäinen musiikille rakennettu tila Oulussa. Sitä 
ennen konsertit pidettiin Pohjankartanon salissa, joka toimii musiikkiyläasteen ja Madetojan lukion sekä 
työväenopiston juhlasalina. Ihan ensimmäinen Madetojan sali oli Maunonkadulla, kauppaoppilaitoksen 
tiloissa. 
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seurasi esimerkiksi tietotekniikan kehitystä mielenkiinnolla ja kommentoi tapahtu-

mia asiantuntevasti (Muisto: Y1). 

Anna-Liisa Antila-Kaljunen kutsuttiin Oulun yliopiston kasvatustieteiden tie-

dekunnan kunniatohtoriksi vuonna 1994. Juhlinnan monet kuviot erilaisine järjes-

telyineen, pukuineen, tohtorinhatun tilauksineen, miekanhiojaisineen, risteilyineen, 

promootiojumalanpalveluksineen, kulkueineen ja illallisineen toivat hiljentynee-

seen elämään arvokasta vauhtia ja mieluista viihdykettä. Huomionosoitus nousi 

tehdyn elämäntyön arvostuksesta. Pohjoiselle opettajankoulutukselle tärkeänä pi-

detyn kulttuuripersoonan panos ja vaikutus laajaan maakuntaan ilmenee koulutet-

tujen opettajien kautta. He ovat vuosikymmenten aikana vieneet työhönsä vaikut-

teet ja esimerkin, jotka saivat kouluttajaltaan. Yliopisto tahtoi tällä eleellä osoittaa 

arvostusta ja kiitollisuutta Antila-Kaljusen elämäntyötä kohtaan. 

2.6.2 Haurastuminen ja viimeisiä havaintoja 

1990-luvun alussa Keski-Suomeen tekemänsä sukulaisvierailun yhteydessä Antila-

Kaljunen loukkasi selkänsä. Siitä alkoi fyysinen haurastuminen. Hänellä todettiin 

pian sen jälkeen monia sairauksia, joista näön heikkeneminen oli nuoteista soitta-

valle yksi dramaattisimpia. Loukkaantunut selkä ja siitä johtuva jatkuva kipu vaa-

tivat tukiliiviä. Ennen niin pysty ja ryhdikäs hahmo alkoi painua kasaan ja hauras-

tua silminnähden. Henki sentään säilyi kirkkaana loppuun saakka lukuun ottamatta 

sairaalassa vietettyjä jaksoja vuosina 2004–2006. Kotona tapahtui useita kaatumi-

sia. Tajuttomuuden takia hän ei voinut soittaa apua. Saattoi mennä päiväkin lattialla 

maaten, kunnes joku kotiavun työntekijä löysi hänet ja toimitti sairaalaan. Ilman 

saattajaa tuotu potilas, jolla ei ollut näkyviä vammoja, joutui odottamaan tunteja 

käytävällä. Muutaman sairaalassa vietetyn tarkkailupäivän jälkeen potilas toimitet-

tiin kotiin. 

Eräässä vaiheessa sairaalajaksolla hän meni sekavaksi. Hän kertoi, miten ”hoi-

tajat sekstailevat potilaiden kanssa öisin” ja ”parveke on täynnä mieskuorolaisia” 

ja ”huoneessa kuljetaan ja remontoidaan, aina kun talo hiljenee”. Ymmärrykseni 

mukaan harhat johtuivat liian voimakkaasta lääkityksestä ja hauraan kehon ravin-

nottomuudesta. Ainoan kerran ystävyytemme aikana vaadin häntä hyvin tiukkaan 

sävyyn vastedes itse huolehtimaan, että saa tarpeeksi ruokaa ja ehtii sen myös syödä. 

Tilanne koheni vähitellen. Sekavuus katosi reilussa viikossa ja entinen ihana Anna-

Liisa palasi elämään. 

Sukulaisitta, lapsitta yksinään asuva vanhus on pieni numero sosiaalipalvelui-

den tilastoissa. Opiskelutoverini ymmärsi ensimmäisenä Antila-Kaljusen elämän 
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hankaluudet: toistuvista kaatumisista johtuvat tajunnan menetykset, sairaanhoidon 

välttämättömyyden, ruokahuollon ja monet muut hoivaan liittyvät asiat ja niiden 

järjestelyjen kiireellisyyden. Kun hän sitten otti vanhuspalveluun yhteyttä selvit-

tääkseen Anna-Liisa Antila-Kaljusen mahdollisuuksia ja oikeuksia, hänen kanssaan 

ei haluttu edes keskustella, koska soittaja ei olut Anna-Liisa Antila-Kaljusen suku-

lainen. Useaan kertaan vakuuteltuaan ja tehtyään selväksi vanhuksen todellisen 

avuntarpeen, häntä kuunneltiin ja asiat alkoivat hoitua. 

Ennen onnettomuutta Antila-Kaljunen liikkui hämmästyttävän ripeästi ja tar-

kan suoraviivaisesti Oulun hyvin tuntien. Kerran asioilta palattuaan linja-autonkul-

jettaja oli kaasuttanut eteenpäin huomaamatta, että Anna-Liisa Antila-Kaljusen käsi 

oli jäänyt bussin oven väliin. Hän raahautui pitkän matkan linja-auton ulkopuolella, 

kunnes toiset matkustajat huomasivat onnettomuuden ja saivat kuljettajalle tiedon 

tapahtuneesta. Vaatteet ja sukat riekaleina vanhus palasi kotiinsa. Mitään mustel-

maa kummempaa vahingosta ei kuitenkaan jäänyt. 

Kohtaamisia joissa näkyy vaikutus 

Syksyllä 2005 esitettiin Oulussa Johannes Messeniuksesta kertova Olli Kortekan-

kaan ooppera, nimiosassa Anna-Liisa Antila Kaljusen entinen opiskelija Hannu 

Niemelä. Pitkä sairaalajakso oli meneillään ja kunto alkoi olla parempi. Järjes-

timme INVA-taksikyydin, puimme parhaat sametit ylle, kampasimme nutturan en-

tiseen loistoon, laitoimme rossit rintaan (ks. Liite 6: Kuva 13) ja suuntasimme te-

atterille. Anna-Liisa Antila-Kaljunen eli oopperan pyörätuolipaikalta käsin. Kos-

kettavaa oli katsoa sivusta, kun Hannu Niemelä ja Lassi Virtanen tulivat esityksen 

jälkeen tervehtimään ja syleilemään esikuvaansa ja yhtä elämänsä tärkeää vaikut-

tajaa. Anna-Liisa Antila-Kaljuselta tullut palaute ja kannustavat kiitokset merkitsi-

vät hänen entisille oppilailleen edelleen paljon. 

Vuonna 2005 Oulussa vietettiin valtakunnallisia kirkkopäiviä. Pääjuhlassa, to-

rille pystytetyssä valtavassa teltassa saarnasi Helsingin piispa Eero Huovinen. Olin 

itse lavalla lauluyhtyeeni mukana ja sain seurata aitiopaikalta, kuinka Anna-Liisa 

Antila-Kaljunen kiiruhti palveluksen jälkeen tapaamaan piispaa. Keskustelussa 

toistensa puoleen kumartuneena he sulkivat muun maailman ulkopuolelleen. Jäl-

keenpäin sain kuulla, että Eero Huovisen edesmennyt äiti oli ollut Anna-Liisa An-

tilan ystävä ja laulanut hänen johtamassaan kuorossa Luther-kirkossa Helsingissä 

1940-luvulla. 

Saatoin Anna-Liisa Antila-Kaljusen silloin tällöin kirkkoon ja ehtoolliselle. 

Kerran tuomiokirkossa käydessämme messun toimitti hänen entinen opiskelijansa, 



68 

sittemmin teologisen tutkinnon suorittanut pastori Martti Pennanen. Kävelimme 

käsikynkkää hitaasti ehtoollispöytään. Martti Pennasen ilme kieli ihastuneesta jäl-

leennäkemisestä ja jakaessaan leivän ja viinin hän puhutteli Anna-Liisaa etuni-

meltä ”Jumalan palvelijattareksi” ihan niin kuin ortodoksikirkossa on tapana puhu-

tella vastaavassa tilanteessa. Kun palasimme paikoillemme, kysyin Anna-Liisalta, 

kuuliko hän pastorin sanat. Vastauksena hän puristi kättäni ja sanoi: ”Tämä aivan 

musertaa minut”. 

Anna-Liisa Antila-Kaljunen ajatteli olevansa kiitollisuudenvelassa muutamille 

ystävilleen. Hän päätti tarjota illallisen kaikkine kommervenkkeineen arvostetussa 

oululaisessa kivijalkaravintolassa toukokuisena iltana. Ateriaa liittyvistä käytän-

nöistä hän oli käynyt sopimassa edellisenä päivänä kokin ja sommeliérin kanssa. 

Kun sitten saavuimme paikalle, oli koko henkilökunta vastassa ovensuusta peräsei-

nälle ulottuvassa kunniakujassa. Takit riennettiin ottamaan naulakkoon, tuolit tar-

jottiin ja palvelu oli VIP-tasoa, mitä en koskaan kotikaupungissani ole kokenut. 

Hänen persoonassaan oli jotain kunnioitusta herättävää. Ihmiset, tuntemattomatkin, 

olivat valmiita auliisti tekemään palveluksia ja ymmärsivät sanoitta, miten tulee 

toimia. 

Oulun yliopiston juhlasalista, joka on myös akustiikaltaan hyvä konserttisali, 

puuttui flyygeli vuoden 2007 kevääseen saakka. Anna-Liisa Antila-Kaljusen testa-

mentin määräyksellä sinne kuitenkin saatiin kelpo soitin hänen olohuoneestaan. 

Tätä saksalaista Grotrian Steinweg -flyygeliä hän piti kuin silmäteräänsä ja huolehti 

sen ammattimaisesta virityksestä ja huollosta vuosittain (Koivisto 2015, haastat-

telu). 

Muutakin maallista hyvää jäi tulevien sukupolvien hyväksi. Jäätyään leskeksi 

syksyllä 1963 hän sai miehensä kuoleman johdosta perhe-eläkkeen. Jokainen erä 

tallentui siitä alkaen erilliselle tilille, jonka hän lyhentämättömänä määräsi testa-

mentissaan Oulun yliopiston opiskelijoiden stipendeiksi. Rahasto nimettiin Aatto 

Kaljusen ja Anna-Liisa Antila-Kaljusen mukaan. 

2.7 Koontia 

Elämänkulkuanalyysin ensimmäisen elementin tarkastelukulmana on elämän ko-

konaisuus. Haastattelussa Anna-Liisa Antila-Kaljusnen tuo esiin koko siihenastisen 

elämänkaaren (ALAA: Yle Radio Suomi 2.6.1994). Olen käyttänyt haastattelua 

keskeisenä lähteenä tutkimuksessani. Tuo nauhoite on Antila-Kaljusen omaa ääntä 

aidosti, konkreettisesti ja sisällöllisesti. Tietyllä tavalla se on kuitenkin vain nimi-
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kirjanotteiden kertaus ja laajennettu selitys. Itse kertomansa elämänkaaren rikku-

mattomuus ja säröttömyys ihmetyttää. Henkilökohtaisimpien aiheiden poissaolo 

luo kuvan eheästä elämän matkasta. Kuitenkin hänenkin osalleen tuli menetyksiä 

ja tappioita: voimakkaimpana murheen lähteenä isän ja veljen kuolema. Puolison 

äkillinen menehtyminen ja tämän naissuhteet toivat varjoja Anna-Liisa Antila-Kal-

jusen elämään. Ihmissuhteiden tuomat jännitteet ja toisaalta myös niiden kautta 

koetut iloiset asiat, siis kaikkein henkilökohtaisin aines puuttuu näistä jälkeen jää-

neistä merkeistä varsinkin tummempien sävyjen osalta kokonaan.  

Antila-Kaljusen mahdollisuudet toteuttaa opiskelu- ja urahaaveet toteutuivat 

sodasta huolimatta täysimääräisesti (toinen dimensio). 1930-luvun naisylioppi-

laalla oli yliopistoon pääsyn rajoitteena enää cum laude -yleisarvosana. Ensimmäi-

sen koulutusvaiheen aikana hän itse purki rajoitteita suorittamalla nelivuotisen 

kirkkomuusikon koulutuksen kahdessa vuodessa. Solmittuaan avioliiton Aatto Kal-

jusen kanssa hän selvästi luopui itsenäisestä päätäntävallasta elämässään. Vaikka 

hänellä oli näkyvä ura Turussa, aviomiehen asema ja työ sääteli pariskunnan elä-

mää avioitumisesta eteenpäin. 

Kolmannen ulottuvuuden, ympäröivän yhteiskunnan muutoksen kautta katsot-

taessa sota näyttäytyy hänen elämänsä suurena vedenjakajana. Nuoren aikuisen jo 

työelämässä olevan kansanopiston opettajan lukukaudet lyhenivät sodan aikana en-

tisestään. Työpaikka annettiin toiseen käyttöön pitkiksi ajoiksi. Epävarmuus lei-

masi arkea ja olosuhteita.  Tiedonjano kasvoi ja omien taitojen kehittämishalu sai 

Antilan hakeutumaan uudelleen opintojen pariin. Sodan päätyttyä hän oli jo koko-

aikainen opiskelija. Opettajankouluttajan toimessaan 1960-luvun lopulla Antila-

Kaljunen törmäsi kulttuuriradikalismiin, joka muutti nuorison käyttäytymistä ja 

vaikutti jokapäiväiseen elämään. Demokratisoituminen pakotti koko opettajasuku-

polven kohtaamaan oppilaat uudessa hengessä. Samaan hyökyaaltoon ajoittuu pe-

ruskoulun valmistelu ja tulo. Opettajankouluttajana ja hallintoon sidoksissa olleena 

musiikkikasvattajana Antila-Kaljunen valmisteli uusia opetussuunnitelmia, hankki 

tietoa ja välineitä sekä koulutti itseään. Yhteiskunnan tarjoama koulutus muuttui 

koskemaan koko ikäluokkaa. Antila-Kaljunen toteutti suurta muutosta osana opet-

tajankouluttajan työtään. 

Neljäs dimensio on sidoksissa edellä kirjoittamaani. Elämän vuorovaikuttei-

suus näyttäytyy monitasoisissa ihmissuhdeverkostoissa. Samantyyppisten koke-

musten toisiinsa sitomat ihmiset jakavat ja välittävät tietoa toisilleen ja ympäris-

töönsä. Antila-Kaljusen koulutoverit Sortavalassa, osakuntatoverit Helsingissä, 

evankelinen yhteisö kotiseudulla Wärtsilässä ja myöhemmin Loimaalla ja Helsin-

gissä olivat hänelle tyypillisiä toimintaympäristöjä ja merkityksellisiä verkostoja. 
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Myöhemmin soroptimistijärjestö tuli hänelle tärkeäksi kansainvälisen musiikin-

opettajatoiminnan (ISME) ja Organum -seuran ohella. 

Viidennessä dimensiossa tarkastellaan elämänkulun keskeisiä siirtymiä ja ajoi-

tuksia. Antila-Kaljusen elämä eteni määrätietoisesti, resursseja tuhlaamatta. Hän 

menestyi opinnoissaan, suoritti kaksoistutkinnot ennätysajassa, nousi akateemi-

selle portaalle ja vei ohessa eteenpäin taiteilijan uraa. Naimattomuus antoi mahdol-

lisuuden toteuttaa taiteilijan kutsumusta itsenäisesti ilman avioliiton ja perheen nai-

selle tuomia paineita tai rajoitteita. 

Elämännuoran solmiutumisessa on kolme muita merkittävämpää solmua. En-

simmäisen muodostaa Antilan ylioppilaaksitulovuonna 1933 tekemä päätös lähteä 

opiskelemaan musiikkia ja suorittamaan opettajaopintoja. Tällä koko elämää sää-

tävällä valinnallaan, jossa musiikki voitti matematiikan, Anna-Liisa Antila asettui 

koulutuskentälle päämäärätietoisesti hyödyntämään kolmen oppilaitoksen tarjon-

taa: Helsingin konservatoriota, sen yhteydessä toimivaa laulunopettajien seminaa-

ria ja Helsingin kirkkomusiikkiopistoa. Toiseksi merkkisolmuksi nimeän urkuriksi 

valinnan vuonna 1952. Siinä operaatiossa särkyi lasikatto ja Antilan lahjakkuus, 

taidot ja kyvykkyys pääsivät oikeuksiinsa miesten hallitsemalla alueella. Kolmas 

muita merkittävämpi solmu on puolison kuolema ja sen johdosta peruttu muutto 

Helsinkiin. Se, että Anna-Liisa Antila-Kaljunen ei lähtenyt olosuhteiden muuttu-

essa pois Pohjois-Suomesta, kertoo paitsi viihtymisestä virassaan myös hyvistä 

henkilösuhteista työssä ja työn ulkopuolella. Se osoittaa myös, että kun kytkös 

aviopuolison kohtaloon katkesi, hän otti päätäntävallan elämästään ja ratkaisi siir-

tymän mieleisellään tavalla. Tuossa päätöksessä sinetöityi lopulta Anna-Liisa An-

tila-Kaljusen elämäntehtävä. Se osoittaa, että yliopisto ihmisineen oli mieluisa toi-

mintaympäristö. Häntä arvostettiin ja hän tuli toimeen monenlaisten opettajan 

työssä kohtaamiensa persoonallisuuksien kanssa. Kutsumus opettajan työhön vei 

lopulta voiton. 

Koen vuosikymmenien tuttavuutemme ja monien hänet tunteneiden kanssa 

käymieni keskustelujen pohjalta, että kiitollisuuden kokemus elämän kantavana 

voimana oli Anna-Liisa Antila-Kaljusen elämän tyytyväisyyttä ja rakkautta säteile-

vän persoonan ydin. Radiohaastattelun viimeisiin lauseisiin, jotka vaikuttavat en-

nalta kirjoitetuilta, hän sisällytti elämänkatsomuksensa tiivistyneenä ja kirkkaana 

(ALAA: Yle Radio Suomi 2.6. 1994): 

”Olen syntynyt sunnuntai-aamuna. Ja kun katson pitkää elämääni taaksepäin, 

voin kiitollisena ja nöyrästi todeta, että olen saanut elää sunnuntailapsen rik-

kaan elämän.”  
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3 Opettajuus 

Tässä luvussa valotan Anna-Liisa Antila-Kaljusen opinpolkua ylioppilaasta yli-

opiston opettajaksi. 1930-luvulla ylioppilastutkinto oli status sinällään, mutta en-

simmäinen koulutus, joka antoi Anna-Liisa Antilalle ammattipätevyyden, oli Hel-

singin kirkkomusiikkiopistossa 1935 suoritettu kanttori-urkurin tutkinto. Niin kuin 

biografialuvussa 2 kävi ilmi, sitä seurasivat opinnot konservatoriossa ja kasvatus-

tieteen approbatur-arvosanan suoritus Jyväskylän kasvatusopillisessa korkeakou-

lussa vuonna 1937. Tämä ensimmäisen koulutusvaiheen kaksoistutkinto osoittaa, 

että Anna-Liisa Antila oli kirkkomusiikin opinnoista huolimatta halunnut suuntau-

tua myös opettajan uralle. Helsingin Normaalilyseossa suoritettu auskultointi ja il-

meisen itsenäisesti hoidettu harjoittelu antoi ohjaavan opettajan Armas Maasalon 

kirjoittaman todistuksen mukaan hyvät edellytykset koulutyöstä selviytymiseen.  

Miten koulutus, joka Anna-Liisa Antilalle aikansa ylioppilaana oli mahdollinen, 

avasi tien opetustehtäviin? Miten koulutus vastasi niitä vaatimuksia, joita ensin 

kansanopistotyö ja myöhemmin opettajankouluttajana toimiminen edellytti? Miten 

hän eteni opettajan uralla? Minkälaista lisäkoulutusta hän hankki uransa aikana? 

Miten opettajuus ilmeni ja muuttui viidellä vuosikymmenellä? 

Anna-Liisa Antila aloitti kansanopiston opettajana paria vuotta ennen talviso-

taa (1937) Hartolassa ja jatkoi vuoden kuluttua samantyyppisessä työssä Loimaalla 

vuoteen 1946 saakka. Virkavapauden turvin hän oli aloittanut Helsingissä jatko-

opintoja jo 1943, kunnes irtisanoutui työstään kansanopistossa ja jättäytyi päätoi-

miseksi opiskelijaksi. Tähän olivat mahdollisesti syynä sodan aiheuttama epävar-

muus ja tietoisuus mahdollisuudesta aikaisempien opintojen syventämiseen. Ky-

seessä oli osaavan ja musiikillisesti orientoituneen naisen kokemus koulutuksensa 

riittämättömyydestä suhteessa ammatillisiin ambitioihin. Luotettavan tulkinnan te-

keminen hänen motiiveistaan on haastavaa, koska jäämistössä ei ole todistuksia 

eikä opintokirjoja lukuun ottamatta henkilökohtaisia kirjeitä tai päiväkirjoja tuolta 

ajalta. 

Opinnot Sibelius-Akatemiassa ja Helsingin yliopistossa seurasivat limittyen 

osittain kansanopiston opettajuuteen vuosina 1943–1946 ja jatkuivat päätoimisesti 

vuoteen 1949 asti. Tätä kutsun toiseksi koulutusvaiheeksi. Anna-Liisa Antilan kou-

lutushistoriassa oli vahvana dualistisena juonteena yhtäältä opettajuuteen tähtäävä, 

toisaalta taiteellinen, soittoon syvällisesti paneutuva piirre. Keväällä 1948 kahden 

tiiviin, päätoimisen opiskeluvuoden päätteeksi hän sai urkudiplomin Sibelius-Aka-

temian korkeakouluosastolta. Seuraavana keväänä olivat vuorossa saman oppilai-

toksen Musiikinopettajaseminaarin päästötodistus ja filosofian kandidaatin tutkinto 
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Helsingin yliopistosta. Yksi vuosi lisää, ja Anna-Liisa Antila sai filosofian maiste-

rin arvon vuonna 1950. Osa tästä viimeisestä yliopistotalvesta kului Kööpenhami-

nassa pääinstrumentin urkujen soiton opiskelussa. 

Toisen koulutusvaiheen jälkeen alkoi Anna-Liisa Antilan toiminta opettajan-

koulutuksessa musiikin opettajana eri puolella Suomea, vaihtelevin statuksin.  En-

sin tuli musiikkiopin, soiton ja laulun opettajan sijaisuus Hämeenlinnassa (1950–

1951), sitten lukuvuosi 1951–1952 Kemijärvellä virkaan koeajaksi valittuna lehto-

rina. Opettajuus Turussa vuosina 1952–1958 väliaikaisen opettajakorkeakoulun 

musiikinopettajana oli sivutoimi. Viimeinen kiinnitys, 20-vuotinen päätoimi vuo-

desta 1958 vuoteen 1978 Oulun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen musiikin di-

daktikkona kesti eläkeikään saakka. 

Tuossa vaiheessa (alkaen Pohjois-Suomesta vuonna 1972) tapahtui valtakun-

nan koulutusrakenteessa suuri pedagoginen ja sisällöllinen uudistus: erilliskoulusta 

siirryttiin lähes kaksikymmentä vuotta kestäneen valmistelun ja suunnittelun päät-

teeksi peruskouluun. Koko oppivelvollinen ikäluokka kävi tästä eteenpäin samaa 

koulua. Vanhassa erilliskoulujärjestelmässä kansakoulun neljänneltä luokalta pyrit-

tiin pääsykokeiden kautta oppikouluun. Oppikoulusta oli reitti ylioppilastutkintoon. 

Kuusivuotisen, (vuodesta 1947 lähtien seitsemänvuotisen) kansakoulun jälkeen oli 

toiminnassa vuodesta 1957 alkaen kaksivuotinen kansalaiskoulu. Sodan jälkeinen 

vasemmiston nousu oli koulun demokratisoitumisen taustalla. Yhteiskunnan luok-

kajakoa uusintavasta koulujärjestelmästä haluttiin eroon (Ahonen 2012: 144˗149). 

Tässä prosessissa kysyttiin myös Anna-Liisa Antila-Kaljusen tietämystä ja 

osaamista. Uudistuksesta oli merkkejä jo hänen työskennellessään Turussa. Niin 

kutsuttu Oittisen komitea pyysi lausuntoa koulumuodon muuttumisesta väliaikai-

sen opettajakorkeakoulun opettajakunnalta, johon Anna-Liisa Antila tuolloin kuu-

lui. Myöhemmin 1960-luvulla Oulussa orientoituminen muutokseen alkoi toden te-

olla: monet lausunnot eri työryhmiltä, joiden jäsenenä Anna-Liisa Antilakin istui, 

lähtivät Kouluhallitukseen. Myös hänen oma, henkilökohtaiseen ammattitaitoon ja 

uuden tiedon vastaanottamisen liittyvä koulutuksellinen orientaatio tuli ilmi. 

Isän esikuva saattoi olla mallina tarkasteltaessa Anna-Liisa Antilan ensim-

mäistä koulutusjaksoa ja opintielle ryhtymistä. Anna-Liisa Antilan isä Lauri Antila 

oli opiskellut ammattiin Helsingin lukkari- ja urkurikoulussa. Isä opetti kanttorin 

työn ohella Wärtsilän keskikoulussa musiikkia. Syynä tähän saattoi olla kanttorin 

palkan pienuus. Oppikoulun opettajan työ oli hyvin palkattua, esimerkiksi 1900-

luvun alussa veroäyrillä mitattuna kolme kertaa kansakoulunopettajan palkkaa pa-
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rempi (Rantala 2011b: 308). Jos ja kun paikkakunnalle ei saatu pätevää musiikin-

opettajaa, kanttorilla oli paljon sellaista musiikkiosaamista, jolle oli koulussa käyt-

töä. 

Ylioppilaaksi tulo Sortavalan tyttökoulun jatkoluokilta oli Anna-Liisa Antilal-

lekin se käännekohta, jolloin lapsuudenkoti jää taakse ja oli suunnistettava uran 

etsintään. Itsenäistymistä oli pitänyt harjoitella koko lukioajan, sillä Sortavalan ja 

Värtsilän välinen matka oli tuon ajan liikennevälineillä liian pitkä päivittäin kuljet-

tavaksi. 

Jyrki Männistö (2011) kirjoittaa itsenäisyyden alkuvuosikymmenten ylioppi-

lastulvasta, jota pyrittiin rajaamaan muun muassa naisylioppilaiden määrää supis-

tamalla. Keinona oli koulujen valtionosuuksien peukalointi. Ryhmäkokoja kasvat-

tamalla saatettiin vähentää opettajia. Aikaisemmin kaikki ylioppilaaksi päässeet 

pääsivät myös yliopistoon. Nyt raja vedettiin cum laude -arvosanaan ja sitä hei-

kommat karsittiin pääsykokeilla (Kaarninen 2002: 202). Naisten tulo tiedemaail-

maan koettiin uhkana ja miesten kilpailijana. Naista, ”heikompaa astiaa”, yritettiin 

suojella uhkaavalta akateemiselta työttömyydeltä. Lamavuonna 1935 oli Suomessa 

65 oppikoulun naisopettajaa vailla työtä (Kaarninen 2002: 204). Ylioppilastutkin-

tolautakunnassa ajateltiin naisten suorittavan tutkinnon vain dekoratiivisista syistä 

(Kaarninen 1995: 249, 2002: 101). Ajateltiin, että saatuaan lakin naiset kuitenkin 

menisivät naimisiin ja hoitaisivat perhettä kotona. Turhilla tutkinnoilla he tuhlaisi-

vat niukkoja resursseja. Näiden keskustelujen häiritsemättä, perheensä taloudelli-

sen tuen turvin, naisistuneessa hyökyaallossa joskin valtaväestöön nähden sangen 

harvinaisena ikäluokkansa (15 promillea 18–19-vuotiaista) edustajana Anna-Liisa 

Antila sai valkolakkinsa Sortavalan tyttökoulun jatkoluokilta. Tie akateemiseen 

elämään oli auki. 

3.1 Kohti kaksoistutkintoa 1933–1937 

Syksyllä 1933 Anna-Liisa Antila aloitti opinnot Helsingin kirkkomusiikkiopistossa 

suoraan toisen luokan oppilaana, mikä kertoo hänen valmiuksistaan alalle. Päästö-

todistuksen keskiarvo keväällä 1935 on 9,28. Käytännöllinen koulutus oli moni-

puolinen ja soveltui kirkon tehtävään. Todistuksen mukaan opintoihin kuuluivat 

muun muassa urkurakennusoppi, viritys, laulun johto, kirkkomusiikin historia ja 

lausunto. Hyvä oppilas sai Aino Ackté-stipendin. (ALAA: Kirkkomusiikkiopiston 

lukuvuositodistukset.) 

Kirkkomusiikin opintojensa jälkeen Anna-Liisa Antila auskultoi Suomalai-

sessa Normaalilyseossa laulun oppiaineessa syyslukukauden 1935. Auskultointiin 
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kuuluvien käytännöllisten opettajanäytteiden jälkeen hän sai seuraavana keväänä 

kelpoisuuden laulunopettajan virkoihin. Laulunopettaja tarkoitti tuolloin samaa 

kuin musiikinopettaja nykyään. Koska laulu eri muodoissaan oli musiikin opetuk-

sen vallitseva työtapa, nimike kuvaa hyvin työn tuolloista ominaislaatua (Pietinen 

2009: 18). Lisäksi hänen todistustensa joukossa on neljä Helsingin konservatorion 

lukukausitodistusta vuosilta 1935–1937 pääaineena urkujensoitto (ALAA). Vaikut-

taa siltä, että hän koki soittotaitonsa vielä riittämättömäksi ja halusi täydentää muu-

takin musiikillista osaamistaan. 

Helsingin konservatorio (nimi vaihtui vuonna 1939 Sibelius-Akatemiaksi) an-

toi Antilalle syvällisemmän musiikin tuntemuksen kuin pelkkä kirkkomusiik-

kiopisto. Opintoihin kuuluivat sellaiset aineet kuin säveleentapailu, muotoanalyysi 

ja kenraalibasson kirjoitus ja soitto. Urkujen soiton opettajana hänellä oli jo kirk-

komusiikkiopiston ajoista professori Emil Mårtenson, joka oli aikansa huomattavin 

urkupedagogi (Pajamo & Tuppurainen 2004: 395). Viimeisenä konservatorioke-

väänä Antilalle luovutettiin 350 markan stipendi. Kirvesmiehen olisi pitänyt tehdä 

48-tuntinen työviikko ansaitakseen tuon summan ja sillä olisi voinut ostaa 12 kiloa 

kahvia.17 

Urut pääaineenaan Antila sai pätevyyden oppikoulun laulunopettajaksi. Opet-

tajaksi hän selvästi tähtäsikin, sillä heinäkuulta 1937 on myös todistus Kasvatus-

tieteen approbatur-arvosanan suorituksesta Jyväskylän kasvatusopillisen korkea-

koulun oppikoulun opettajain kurssilla (ALAA: Todistuksia). 

Toinen merkki Anna-Liisa Antilan pyrkimyksestä koulutyöhön on säveltäjä, 

Helsingin yliopiston musiikin opettaja Leevi Madetojan allekirjoittama paperi, 

jossa todistetaan neiti Antilan musiikkiteoreettinen pätevyys oppikoulun opettajan 

virkaan. Musiikkiauktoriteetin kirjoittama todistus riitti, koska valmiiksi muovat-

tua koulutusohjelmaa ei ollut. Pätevyys koottiin palapelinä osa kerrallaan eri oppi-

laitosten tarjontaa hyödyntäen. Suomen ja ruotsin kielikokeet opettajan virkaa var-

ten hän suoritti huhtikuussa 1936 (ALAA: Todistuksia). 

Lisäksi tältä ajanjaksolta on opettaja-säveltäjä Armas Maasalon suosituksen 

luonteinen, erillinen lausunto, jossa Anna-Liisa Antila mainitaan paitsi erittäin lah-

jakkaana ja monipuolisena musiikkihenkilönä: urkurina, pianistina ja säestäjänä, 

myös taitavana pedagogina. Maasalo kertoo uskoneensa ”virkatuntien hoidon hä-

nelle useasti”. (ALAA: Työtodistuksia.) Anna-Liisa Antilan oman kertoman mu-

kaan hän tuli toimeen erinomaisesti villien poikaluokkien kanssa ja kokemukset 

                                                        
17  Rahanarvonkerroin, Tilastokeskus. http://www.tilastokeskus.fi/til/khi/2012/khi_2012_2013-01-
15_tau_001.html. Viitattu 2013/03/08. 
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kurinpidosta vahvistivat näkemystä, jonka mukaan ura koulussa olisi mahdollinen 

(Muisto: O). 

Suomessa oli 1930-luvulla kaksinapainen kasvatustieteen maailma: toinen op-

pituoli sijaitsi Jyväskylässä ja toinen Helsingissä. Turussa annettiin myös kasvatus-

tieteen opetusta, mutta epäsäännöllisemmin, johtuen opettajien suuntautuneisuu-

desta enemmän psykologiaan. Anna-Liisa Antila suoritti arvosanoja molemmissa 

yliopistoissa. Ensimmäisenä suorituksena oli yksityisenä tutkintona kasvatusopin 

approbatur heinäkuussa 1937 Jyväskylän kasvatusopillisessa korkeakoulussa 

(ALAA: Todistuksia). Teoreettisen kasvatusopin professorina ja Anna-Liisan ten-

taattorina oli Erik Ahlman.18 Hän oli alun perin filosofi ja filologi, jonka painotuk-

sena olivat arvo-oppi, etiikka ja kulttuurifilosofia (Pennanen 1997). Ahlman kehitti 

laitosta tiedekorkeakoulun suuntaan. Hautalan mukaan hän oli maamme humanis-

tisen kulttuurin merkittävimpiä kehittäjiä ja ”totuudenetsijä sanan vakavassa mer-

kityksessä” (Hautala 1994: 17–19).  Kasvatusoppia, niin kuin sitä tuohon aikaan 

kutsuttiin, pidettiin teologian ja filosofian sovelluksena, jonkinlaisena aputieteenä 

opettajankoulutuksen ohessa. Ahlmania seurasi virassa Lauri Koskenniemi, siihen 

asti kansainvälisesti tunnetuin suomalainen kasvatustieteilijä. Hänen virkakautensa 

aikana spekulatiivinen (arvopohdintoihin nojaava) kasvatustiede väistyi ja tilalle 

tuli kokemusperäinen kasvatuspsykologia ja sosiologinen tutkimus. Didaktiikka 

tuli tärkeäksi kasvatustieteen osaksi. Paradigman muutos tieteenalan sisällä asteit-

tain ryhdisti ja muutti kasvatustieteen asemaa muun tiedemaailman silmissä. Em-

piiriseen suuntaan kallistuminen oli osa itsenäisen tieteenalan kasvua ja kehitystä.  

Koskenniemen seuraajaksi tuli uskontotieteilijänä ja filosofina parhaiten tun-

nettu Martti Haavio. Tiedemaailma piti hänen valintaansa tuolloin taaksepäin me-

nona. Tietyssä mielessä se oli totta, sillä Haavio nojautui kasvatustieteessä speku-

latiiviseen katsantokantaan. Arvojen, etiikan, maailmankatsomuksellisten kysy-

mysten ja oppijan oman ajattelun kehittäminen olivat hänelle läheisiä (Pennanen 

1997). Haavion vaikutus saattoi tuntua Anna-Liisa Antilan opetusfilosofiassa. Kir-

jassaan Opettajapersoonallisuus (1969) Haavio kuvailee kutsumuksen merkitystä 

opettajan työssä ja toteaa sen omana aikanaankin osin vanhentuneeksi tai kadok-

sissa olevaksi piirteeksi. Voimakkaana kutsumus voi ilmetä silloin, kun elämän tar-

koitus löytyy työn kautta tai oman työn merkityksen kokemisesta. Toiset kokevat 

                                                        
18 Anna-Liisan ensimmäisessä opintokirjassa on merkintä ”Ahlman”, joka tarkoitti hänen aloittaneen jo 
syksyllä 1933 filosofian opinnot Helsingin yliopistossa. Suorituksia ei tullut. Opinnot jatkuivat vasta 10 
vuoden kuluttua. (ALAA: Opintokirja.) 
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kutsumuksen miedommin, mieltymyksenä työhön. Opettaja voi myös Haavion mu-

kaan tuntea vastuuta lapsen ”siveellisestä olemuksesta” ja tahtotilana on silloin so-

siaalistaa hänet yhteiskunnan täysivaltaiseksi jäseneksi. Kutsumusnäkemys on 

ikään kuin moottorina opiskeluun, kehitykseen ja kypsymiseen työvuosien aikana. 

Haavio pohtii samoin opettajan työn kokonaisvaltaisuutta. Opettaja ei ainoastaan 

opeta, hän myös kasvattaa älyllisin, esteettisin, eettisin ja uskonnollisin toimin. 

Opettaminen on saattamista sivistyksen aarteille. (Haavio 1969: 7–16.) 

Turussa kasvatustieteen rinnakkaisprofessuuria hoiti E. J. Salomaa. Hänen 

vahvuutenaan oli kokeellinen psykologia. Kesäkurssit herättivät kiinnostusta ja 

suorituksia oli voinut tehdä jo 1930-luvulla. Kasvatustieteen opiskelijamäärä oli 

suuri suhteutettuna koko Turun yliopiston oppilasmäärään: yli neljäsosa opiskeli 

kasvatustieteitä, eli tarvetta aineelle oli (Pennanen 1997). Inkeri Vikainen, ensim-

mäinen suomalainen kasvatustieteen naisprofessori, on allekirjoittanut Anna-Liisa 

Antilan viimeisen kasvatustieteen arvosanan cum lauden vuonna 1958 (ALAA: To-

distuksia). 

3.2 Opettajana kansanopistoissa 1937–1946 

Kansanopistot ovat merkittävä osa suomalaista kulttuuri- ja sivistyshistoriaa (Sih-

vonen & Tuomisto 2012: 273). Kaikki lapset saatiin oppivelvollisuuden piiriin 

vasta vuonna 1921 (Nurmi 1979: 59–60). Sisäoppilaitosmuotoinen, yleislinjainen 

kansanopisto tarjosi kansakoulun käyneille jatkomahdollisuuden itsensä kehittämi-

seen tanskalaisen, grundtvigilaisen mallin mukaan (Siljander 1980: 9). Opisto oli 

tarkoitettu varttuneen nuorison valistuksen ja sivistyksen lisäämiseen, ylhäältä lan-

keavan tiedon valon piiriin saattamiseen. Monelle se jäi ainoaksi elämän korkea-

kouluksi, mutta tarjosi avartavia ja eettisesti korkeatasoisia näköaloja koko elämän 

varrelle. Kansanopistot sovelsivat työnäkyään ja opetusta omista lähtökohdistaan 

varsin vapaasti tukenaan kouluhallitus tai aikaisemmin senaatti. (Sihvonen & Tuo-

misto 2012: 276.) 

Minkälainen oli kolmekymmentäluvun opettajan kutsumus? Minkälaisten ar-

vojen varassa he työskentelivät (vrt. Antikainen 2003: 39)? Minkälaiselle kasvatus-

filosofialle he rakensivat opettajuuttaan? On sanottu, että ensimmäisen opettajan 

vaikutus kantaa ja siirtyy vuosikymmenten päähän hyvässä ja pahassa. Jos tämä 

pitää paikkansa, kaksikymmentäluvulla koulunsa käyneet opettivat kolmekym-

menluvulla samoin opein, kuin heitä oli kymmenen vuotta aikaisemmin opetettu. 

Tai siitä on ainakin jotain jäljellä, vaikka koulutusta olisi hankittu ja tietoisesti py-
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ritty panemaan vanha pois. Kasvatuksellisena metodina grundtvigilaisissa opis-

toisssa oli niin sanottu elävä sana (Nurmi 1982: 57). Sen ideana on äidinkielinen, 

puhuttu, sosiaalista yhteyttä tavoitteleva keskustelu. Opettaja aloitti, sitten edettiin 

dialogiin opettajan ja opiskelijoiden välillä ja lopulta oppilaat keskenään ”hengen 

vapaudessa” keskustelivat oman ajattelun pohjalta. Kaikki kyvyt pyrittiin saamaan 

esiin ajatuksella, että ihminen tulee ensin ja sitten vasta kristitty (Niemelä 2012). 

Huolimatta oppikoulun laulunopettajan pätevyydestä Anna-Liisa Antilalla al-

koikin yhdeksän vuoden jakso kansanopistojen opettajana. Ensimmäinen toimi oli 

Hartolassa, vuonna 1908 perustetussa Itä-Hämeen kansanopistossa.  Hartolan tal-

vesta on säilynyt vain johtokunnan puheenjohtajan J. Ruskealan ja opiston johtajan 

A. Vuorisen allekirjoittama todistus. Siinä mainitaan laulunopettaja Antilan opetta-

neen laulua, äidinkieltä, laskentoa ja tyttöjen voimistelua talvityökauden loka-

kuusta 1937 vappuun 1938. Hänen todetaan toimineen täsmällisesti ja huolellisesti 

ja käytös toimessa ja sen ulkopuolella oli ollut moitteetonta. Koska hän oli työssään 

onnistunut, häntä suositeltiin vastaavanlaatuisiin tehtäviin. (ALAA: Todistuksia.) 

3.2.1 Työtä aamusta iltaan 

Evankeliselle uskonperinnölle rakentuvaa Loimaan kansanopistoa, jonne Anna-

Liisa Antila seuraavana vuonna kutsuttiin, oltiin kesällä 1938 vasta perustamassa. 

Sen sijoituspaikasta ja rahoituksesta kisattiin viime metreille saakka (Mäkinen 

1998: 15).  Lapsuuskodin kristillisen taustan ansiosta hänet tunnettiin evankelisen 

liikkeen piirissä. Lähtö Hartolan opiston vakinaisesta virasta Loimaalle kertoo, että 

hän koki evankelisuuden itselleen läheiseksi (vrt. Lehtiö 2004: 48–70). Kutsumus 

todentui paikkakunnan vaihdon myötä. Liikkeen kesäjuhlat, lehdet ja hengellinen 

laulu tärkeänä uskon ilmaisijana olivat muokanneet vastaanottavaa mieltä nuoresta 

saakka. Evankelisten laulukirjan, Siionin kannel, sävelmistö on monipuolisempi ja 

kansainvälisempi kuin muiden herätysliikkeiden laulukirjat (Kivekäs 2004: 48). 

Viimeisintä laitosta on luonnehdittu julistavaksi ja riemulliseksi, sisällöltään Juma-

lan pelastustekoja, armoa ja taivasaihetta korostavaksi (Pajamo & Tuppurainen 

2004: 283). Anna-Liisa Antilan hallussa ollut laulukirja sisältää muutamia allevii-

vattuja kohtia, mikä kertoo niiden merkityksestä hänelle: 

”Oi, kiitos, kiitos olkoon sun, kun tänne soit sä jäädä mun, Siks kunnes pääsin 

uskohon, sain luottamuksen armohon” (Siionin kannel 1925, numero 346) ja 
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”Jeesuksemme kädestä ei meitä kenkään pois voi riistää konsanaan. Sitä kur-

jintakaan luotaan heitä, kun ne kaikki osti kuolollaan” (Siionin kannel 1925, 

numero 356) tai 

”Syntiä ei voi olla suurempaa, kuin olla uskomatta Karitsaa” (Siionin kannel 

1925, numero 379). 

Toinen evankelisen uskonnollisuuden ilmentymä Loimaan aikana oli toiminta har-

tauskirjoittajana opiston lehdessä. Esimerkiksi vuoden 1942 numerossa 3 Anna-

Liisa Antila muistelee kauan sitten kuulemaansa kertomusta vangista, jolle pappi 

vei Uuden testamentin. Murhamies kieltäytyi vastaanottamasta kirjaa vedoten lu-

kutaidottomuuteensa. Papilla oli myös mukanaan kolmisivuinen sanaton kirja, 

jonka värit musta, punainen ja valkoinen ovat synnin, veren ja puhtauden symbo-

leja. Näiden yksinkertaisten koodien avulla evankeliumi levisi vankityrmäänkin. 

Kirjoittaja kehottaa lukijaa iloitsemaan lukutaidosta ja ilolla jakamaan ystävällekin 

tietoa evankeliumista. 

Toinen esimerkki hartauskirjoittajana toimimisesta on samasta lehdestä vuotta 

myöhemmin. Siinä kirjoittaja kuulee ja näkee sairaalassa monenlaista kipua ja tus-

kaa. Näistä sairauksista nousee kysymys niiden merkityksestä ihmiselle ja sellaisen 

elämän arvosta Jumalan edessä. Terve ei kiireittensä ja harrastustensa keskellä 

muista olla kiitollinen, mutta ”kalliin kasteen ja Vapahtajan lunastustyön tähden 

olemme silloinkin hänen hyvässä hoidossaan”, kirjoittaa Anna-Liisa Antila Lou-

nais-Suomen evankelisen opiston lehdessä (1943). 

Kansanopistossa tapahtui sotavuosina paljon herätystä. Uskonnollisuus oli 

kauttaaltaan läsnä niin opiskelijoiden kuin opettajienkin elämässä. Ihmiset kokivat 

menetyksiä ja maan yleinen ilmapiiri sodan takia oli vakava. Kuolema vieraili per-

heissä ja rintamalla olevien puolesta pelättiin. Ei siis ihme, että nuorissa, kotirinta-

malla elämään joutuvien mielissä asui iäisyyskaipuu. Opiston toiminta-ajan ulko-

puolella kokoonnuttiin toveripäiville. Opiston tilat kävivät ahtaiksi yhteisöllisyy-

den voimasta, niin kuin valokuva ensimmäisiltä toveripäiviltä osoittaa (ks. Liite 6: 

Kuva 8). 

Työ kansanopistossa oli varsin kokonaisvaltaista. Oppilailla oli asuntola opis-

ton tiloissa. Tämä lisäsi kanssakäymistä niin, että aamusta iltaan oltiin tekemisissä 

kaikkien opistossa työskentelevien ja opiskelevien kanssa. Anna-Liisa Antila, joka 
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asui vuokralla19 Loimaan kauppalassa, kutsui oppilaita illanviettoon kotiinsa syn-

tymäpäivänään 27.3.1944. Hän soitti pianoa ja oppilaiden kirjoittamassa kroni-

kassa kerrotaan, että ”hän meidät tuuditti sävelaaltoihin ja jouduimme vallan soiton 

lumoihin ja unohdimme, että piti lähteä kotiin” (LEOA: Loimaan opiston kronikka 

1944). Esimerkki kertoo opettajan ja opiskelijoiden läheisistä suhteista. 

Anna-Liisa Antila ei voinut keskittyä kansanopistossa pelkkään musiikin ope-

tukseen. Hänen työtänsä oli myös äidinkielen, maantiedon, terveysopin ja tyttöjen 

liikunnan opettaminen (LEOA: Loimaan opiston vuosikertomus 1938–1939). Tors-

tai oli kerhoilta, jolloin hän johti opiston kuoroa. 

Seuraavassa Anna-Liisa Antilan opetustyöhön liittyvien sisältöjen poiminnassa 

osoitan työn monipuolisuuden. Tein huomion, että lähinnä musiikkiaineita opiskel-

leelle nuorelle naiselle avautui kansanopiston laaja-alaisuudessa suorastaan opetet-

tavien aineiden viuhka. Nämä maantiedon, äidinkielen, terveysopin ja monen muun 

aineen tiedot hän selätti ylioppilaspohjalta. 

Äidinkielessä kirjoitettiin aineita, joiden rakennetta ja virheitä selitettiin yksi-

tyiskohtaisesti. Myös asioimiskirjoitusta harjoiteltiin. 

Tyttöjen voimistelua oli kaksi viikkotuntia. Silloin joko käveltiin tai hiihdettiin 

ja jos oltiin sisällä, suoritettiin vapaa- ja telineliikkeitä. Liikunnan opetuksen koh-

dalla Anna-Liisa Antila joutui ainakin osittain mukavuusalueensa ulkopuolelle. 

Koulutodistuksissa voimistelun ja urheilun numerot olivat olleet heikoimmat: 8 ja 

7 (ALAA: Todistuksia). Terveysopissa tutustuttiin ihmisen rakenteeseen, elintoi-

mintoihin ja terveydenhoitoon. Käytiin läpi ensiapuasioita, tarttuvien tautien hoitoa 

ja pikkulapsen hoitoa. 

Laulussa harjoiteltiin yksiäänisesti Siionin kannel -laulukirjan uuden painok-

sen lauluja. Vuodenaikojen kierto, koti, uskonto ja isänmaallisuus huomioitiin oh-

jelmiston valintaperusteena. Jonkin verran käytiin läpi musiikin teoriaa ja sävelta-

pailua. Musiikin oppimistavoitteet olivat kunnianhimoiset, koska lukukausi kesti 

lokakuusta huhtikuuhun eivätkä kaikki opiskelijat olleet musiikillisesti orientoitu-

neita. 

Myöhempinä vuosina yksittäiset opiskelijat saivat opetusta harmonin soitossa. 

Oppilaiksi valikoitui poikia, vaikka sotavuosina heidän lukumääränsä kouluhalli-

tuksen määräyksestä opistossa romahti (Mäkinen 1998: 26). Kansanopiston pojat 

                                                        
19 Päättelen tämän vuokra-avustuksesta, joka oli merkitty johtokunnan kokouspöytäkirjaan 6.11.1942 
(LEOA). 



80 

eivät olleet asevelvollisuusikäisiä, mutta heidän työpanostaan tarvittiin kotona ai-

kuisten ollessa sodassa. Opettajan oman esimerkin olisi luullut innostavan myös 

tyttöjen soiton opettamiseen. 

Kuorokerhossa harjoitettiin tavallisesti 3-äänistä laulua. Työvuodelta 1944–

1945 on maininta sekakuorolaulusta ja työkaudessa saavutetusta yhdeksän laulun 

ohjelmistosta (LEOA: Vuosikertomus 1944–1945). Musiikinopettaja Anna-Liisa 

Antilan opetustyö kansanopistossa osoittaa hänen kykynsä tarttua haasteisiin ja ker-

too hänen monipuolisuudestaan. 

3.2.2 Yhteisöllisyys velvoittaa 

Sota, ehkä ajatus Suur-Suomesta (vrt. Peltonen 1997: 109–110) ja evankelisten lä-

hettien luoma Japanin-innostus vaikutti kenties oppisisältöihin, koska maantie-

dossa työkaudella 1941–1942 käsiteltiin Itä-Karjalan ja Japanin maantiedettä. Ul-

kopuolisen maailman tilanne tunkeutui kansanopistoon, jossa oltiin vastaanottavai-

sia tällaiselle henkisten ja maantieteellisten rajojen avartamiselle. 

Sota hankaloitti opiston toimintaa monella tavalla toisesta toimintakaudesta 

1939 alkaen. Miehet oli kutsuttu ylimääräisiin kertausharjoituksiin ja opistotyö 

aloitettiin vasta marraskuun puolivälissä. Opistoa ehdittiin pitää toiminnassa aino-

astaan kolme viikkoa, ja sitten syttyi talvisota. Työkausi 1941–1942 aloitettiin vasta 

tammikuussa, koska opistotalon alakerta oli syksyn sotatoimikäytössä. Kun ei ollut 

toimintaa, ei maksettu palkkaakaan. Vakituisessa virkasuhteessa olevat opettajat, 

Antila heidän joukossaan, velvoitettiin varojen keruuseen kesän aikana (Mäkinen 

1998: 23). Monenlaiset asujat ehtivät käyttää sota-aikana opiston tilana toiminutta 

Ferrarian taloa. Kannakselta tuli Loimaan asemalle pitkä evakkojuna syksyllä 1939 

ja talo täyttyi kotiseutunsa jättäneistä (Mäkinen 1998: 23). Valvontakomissio piti 

Loimaan opistoa inkeriläisten tutkinta- ja kokoamispaikkana syksyllä 1944 (Mäki-

nen 1998: 27). 

Kansanopistotyö edellytti opettajalta monialaisuutta ja laajaa yleissivistystä. 

Ylioppilaspohjalta Antila otti haltuun musiikin ulkopuoliset tehtävät ja suhteellisen 

löysää lukuvuosiaikataulua ajatellen ehti myös pitkien kesien ja syksyjen aikana 

ennen opistotyön alkua valmistautua oppisisältöihin. Anna-Liisa Antila jatkoi myö-

hemmin opintojaan. Lisäopintojen pontimena saattoivat olla myös riittämättömyy-

den kokemukset, tai sitten kunnianhimo ajoi häntä eteenpäin. Mikään ei sulje pois 

älyllisten intressien mahdollisuutta. Mikä lopulta oli hänen ominta osaamisaluet-

taan? Musiikinopetuksen näkökulmasta tällainen työn hajottaminen eri oppiainei-

siin ei varmaankaan tyydyttänyt häntä. Kaikissa yleislinjaisissa kansanopistoissa 
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oli sama käytäntö, ja vasta 1950-luvulta alkaen niissä alkoi vähittäinen muutos mo-

nilinjaisiksi ammattiin valmistaviksi kouluiksi (Mäkinen 1998: 47, 72, 88 ja 91).  

Opisto kuului ja näkyi ympäristössään ja kauempanakin erilaisten konserttien 

ja esiintymisien kautta. Näillä tapahtumilla kerättiin tavallisesti varoja opiston toi-

mintaan. Opiskelijat maksoivat lukukaudesta, ruoasta, puhtaudesta ja kaikista kä-

sityömateriaaleista itse. Milloinkaan ei rahaa tuntunut olevan tarpeeksi. Opettajat 

velvoitettiin lomallaan yhden kuukauden palkan suuruisiin keräyksiin (LEOA: Loi-

maan opiston johtokunnan pöytäkirja 1.5.1939). Anna-Liisa Antilan osalta tällaisia 

palkkatalkoita olivat hänen kesäisin pitämänsä urkukonsertit, joiden tuotto meni 

Loimaan opiston toimintaan. Opiskelijat ja opettajat järjestivät yhdessä muun mu-

assa Hämeenlinnan kirkossa puhekuoro-musiikkiesityksen opiston hyväksi (LEOA: 

Loimaan opiston johtokunnan pöytäkirja 25.3.1945). 

3.3 Näin syntyy “virgo clarissima, maisteri Antila” 

Anna-Liisa Antila oli pyytänyt ja saanut virkavapaata jatko-opintoja varten luku-

vuonna 1943–1944. Vanhimmat ikäluokat kotiutettiin rintamalta syksyllä 1944. 

Opiskelupaikoista oli kilpailua. Rintamalla palvelleiden miesten ylioppilaskokeita 

oli helpotettu ymmärrettävistä syistä. Vähemmillä vaatimuksilla kokeista suoriutu-

neina he asettuivat jatko-opiskelujonoon, jossa naisten tutkinto oli painavampi ja 

pätevämpi (Kaarninen 2002: 231). Miehiä oli lisäksi menehtynyt sodassa, joten 

naisten piti selviytyä itsenäisesti ilman aviopuolison taloudellista ja henkistä turvaa. 

Anna-Liisa Antilalle, naimattomalle mutta jo ammatteihin valmistuneelle, lisäopin-

not takaisivat edistymisen uralla ja korkeamman palkan. Antilan uutta virkavapaus-

anomusta seuraavalle vuodelle ei kuitenkaan hyväksytty, ja hän palasi Loimaalle. 

Helsingin yliopiston opintokirjan mukaan hän suoritti siitä huolimatta joitakin mu-

siikkiaineita. Tämä tapahtui ilmeisesti itsenäisesti opiskellen ja tentit suorittaen 

(ALAA: Helsingin yliopiston opintokirja). 

Talvikaudella 1945–1946 opintojen määrä lisääntyi virkavapauden turvin 

(ALAA: Nimikirja). Opiskelua voi kutsua päätoimiseksi syksystä 1946 alkaen, 

vaikka hän oli samaan aikaan Luther-kirkon urkurina. Tähtäimessään hänellä oli 

tutkinnot Sibelius-Akatemian musiikinopettajaseminaarista ja Helsingin yliopis-

tosta. Kaikki seuraavassa esiin tuomani suoritukset olen poiminut hänen opintokir-

joistaan ja todistuksistaan. Enimmillään hän kävi yhdeksän eri aineen luennoilla ja 

harjoituksissa Helsingin yliopiston historiallis-kielititeteellisellä osastolla. Suomen 

kielen cum laude -arvosanaa varten oli opiskeltava esimerkiksi vanhaa kirjasuomea, 
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yleistä fonetiikkaa, kielioppia, äännehistoriaa, murteita ja viron kieltä ja kirjalli-

suutta. Kursseja järjestettiin kielitieteen periaatteista, ja eksoottisilta kuulostavat 

permin, vatjan ja vepsän 20  kurssit ovat hänen opintokirjassaan suorituksina. 

( ALAA: Todistuksia, Helsingin yliopiston opintokirjat.) 

Toisen cum laude -arvosanansa hän suoritti suomalaisesta ja vertailevasta kan-

sanrunoudesta.  P. Mustapään alias Martti Haavion johdolla opintokirjaan kertyivät 

merkinnät historiallisista ja kertovista runoista. Haavion puoliso Elsa Enäjärvi-

Haavio puolestaan perehdytti opiskelijoita Kantelettareen. (ALAA: Helsingin yli-

opiston opintokirja.) 

Musiikkitiede kulki edellä mainittujen opintojen ohessa joulukuulle 1948 asti, 

jolloin Toivo Haapanen allekirjoitti Antilalle laudatur-opintojen ”hyvät tie-

dot”. ”Latvaan kiivetään tyven kautta”. Musiikkitieteen approbaturin Anna-Liisa 

suoritti jo keväällä 1944, jolloin oli virkavapaalla Loimaan opistosta.  Seuraavan 

vuoden marraskuussa (1945) opintokirjaan tuli merkintä musiikkitieteen cum laude 

-arvosanasta. Estetiikka, rytmi- ja säveloppi, suomalaisen ja skandinaavisen musii-

kin kehitys erilaisine harjoituksineen ja historioineen sisältyivät edellä mainittuun 

arvosanaan, kunnes polyfonia-, sointuoppi ja kenraalibasso viimeistelivät laudatu-

rin. (ALAA: Helsingin yliopiston opintokirja.) 

 ”Virgo clarissima21, maisteri Antila” osallistui Helsingin yliopiston filosofisen 

tiedekunnan ensimmäiseen sodanjälkeiseen promootioon toukokuussa 1950. Ar-

vonsa merkiksi hän sai vastaanottaa laakeriseppeleen ja kultasormuksen. Maisterin 

valkeassa asussa laakeriseppele hiuksillaan Anna-Liisa Antila on kuin häivähdys 

jostakin hyvin kaukaisesta menneisyydestä (ALAA: Yle Radio Suomi 2.6. 1994, 

Liite 6: Kuva 18).  

Anna-Liisa Antila vei rinnakkain korkeimpaan taiteelliseen näyttöön johtavaa 

pääinstrumentin diplomiopiskelua toisessa oppilaitoksessa, Sibelius-Akatemiassa. 

Urut olivat soineet Elis Mårtensonin johdolla vuodesta 1933, jolloin opinnot kirk-

komusiikkiopistossa alkoivat. Ne jatkuivat Mårtensonin johdolla myös tämän toi-

sen opiskeluvaiheen aikana ja täydentyivät Kööpenhaminassa yhden aikansa huo-

mattavimman Bach -spesialistin Finn Viderøn johdolla. Esiintyvän urkutaiteilijan 

ura oli avoinna ja todentuikin vahvasti 1950-luvulla, niin kuin osoitan luvussa 4. 

                                                        
20 Anna-Liisa Antila palveli lottana Mantsin saaressa kesällä 1944. Siellä puhuttiin vepsän kieltä. Kiin-
nostus sukukieliin, joihin hän toisen opiskeluvaiheen aikana perehtyi, saattoi syttyä Mantsissa. 
21 Naimattoman naismaisterin puhuttelutapa 1950-luvulla (Nikula 2016, haastattelu).  Nykyään virgo 
clarissima on yleinen seppeleensitojatar promootiossa. 
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Soittamisen lisäksi myös opettaminen oli sellainen vahvuusalue, johon Anna-

Liisa Antila haki lisäpätevyyttä toisen koulutusvaiheen aikana. Määrätietoisen kou-

luttautumisen tuloksena hän sai Sibelius-Akatemian musiikinopettajaseminaarin 

päästötodistuksen toukokuussa 1949. Oppiaineen nimi koulussa oli edelleen laulu 

ja Antilan toisen vaiheen vanhanmuotoinen koulutus tapahtui korkeakouluksi 

muuttuneessa Sibelius-Akatemiassa. Jonkinlaisia merkkejä opetuksen uudistami-

sesta ja soitinten vahvemmasta osuudesta koulutuksessa alkoi näkyä vasta 1950-

luvun puolivälissä, jolloin Antilan päätoimi oli kirkossa (ks. Tikkanen & Väkevä 

2008: 185).  Opettajankouluttajan tehtävä tähtäimessään hän seurasi keväällä 1950 

opetusta maalaiskansakouluissa ja tutustui niiden järjestysmuotoon saadakseen se-

minaarin lehtorin virkakelpoisuuden. Kansakouluntarkastaja Lauri Kuittinen alle-

kirjoitti todistuksen (ALAA: Todistuksia). Toinen osoitus pyrkimyksistä opettajan-

kouluttajaksi on toukokuussa 1951 suoritettu opetusnäyte luentoineen musiikin leh-

torin virkoja varten. Kaksi päivää kestäneiden näytteiden vastaanottajina toimivat 

kouluhallituksen määräyksestä lehtori Eero Sipilä, soitonopettaja Lyyli Raunio ja 

Kajaanin seminaarinjohtaja Paul Sonny. Säilyneestä pöytäkirjasta käy ilmi, 

että ”Kemijärven seminaarin musiikin lehtorin viran hakijalle” on järjestettävä sel-

laiset opetusnäytteet kuin laki ja asetukset vuodelta 1866 määräävät. (ALAA: Pöy-

täkirja opetusnäytteistä Kemijärven seminaarin musiikin lehtorin virkaan.) 

3.4 Opettajankouluttajan uran ensiaskeleet 

Elokuussa 1950 Anna-Liisa Antila aloitti Hämeenlinnan seminaarissa laulun, soi-

ton ja musiikkiopin opettajan viransijaisena. Säilyneistä lähteistä ei käy ilmi, miten 

Anna-Liisa Antila sai tietää tästä työpaikasta.  Kysyikö joku häntä hakeutumaan 

tehtävään vai huomasiko hän ilmoituksen lehdestä? Hämeenlinnaan hän joka ta-

pauksessa lähti, ja tämä päätös opetustyöhön siirtymisestä ikään kuin sulki hetkeksi 

oven esittävän taiteen maailmaan, mitä voi Tanskan talven jälkeen vain ihmetellä. 

Hämeenlinnan lukukaudesta tuli hänen henkilökohtaisen elämänsä kannalta 

mullistava, sillä tuleva puoliso Aatto Kaljunen kuului Hämeenlinnan seminaarin 

opettajakuntaan. Aatto Kaljusen vaikutus tuli tästä eteenpäin voimakkaimmin uraa 

määrittäväksi tekijäksi Anna-Liisa Antilan elämässä. Ainakin ”horjuminen” taitei-

lijuuden ja opettajuuden välissä selittyisi tällä Aatto Kaljusen ”interventiolla.” Seu-

raavassa tarkastelussa tulee esille, kuinka vahvaa opettajankouluttajan orientoitu-

neisuutta Kemijärven ja Turun kausi Antilassa nostatti. 
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Vuosi Kemijärvellä 

Urkurin virka Turun Mikaelinkirkossa oli auki ja Hämeenlinnan seminaarin musii-

kin viransijainen Anna-Liisa Antila valittiin siihen kesäkuussa 1951 toiselta vaali-

sijalta. Ilmeisesti viran vastaanotto ajoittui epämukavasti ja urkuri olisi joutunut 

palkan suhteen tyhjän päälle. Niinpä työtä oli siksi aikaa otettava vastaan sieltä, 

missä sitä oli odotusajaksi tarjolla. Kemijärvellä oli auki juuri perustetun seminaa-

rin laulunopettajan vakituinen virka, jonka hakukelpoisuuden hän oli jo osoittanut 

opetus- ja musiikkinäytteillä Kajaanissa toukokuussa 1951. Tuo kaksipäiväinen 

näyte koostui eri luokka-asteille pidetyistä musiikin teorian ja tarkoin määritellyistä 

tapailu- ja korvakuulolaulutehtävistä. Opetusnäytteet sisälsivät myös kuoron har-

joittamista, pianonsoiton harjoittamista ryhmälle ja esitelmän pidon. Kolmihenki-

nen lautakunta antoi kaikista osa-alueista hänelle laudaturin ja tämä oikeutti Anti-

lan saamaan Kemijärven seminaarin musiikin lehtorin viran kahden koevuoden 

ajaksi. (ALAA: Pöytäkirja opetusnäytteistä Kemijärven seminaarin musiikin leh-

torin virkaan.) 

Radiohaastattelussa (ALAA: Yle Radio Suomi 2.6.1994) Anna-Liisa Antila sa-

noo viihtyneensä Kemijärvellä erinomaisesti. Jos hänen Mikaelin seurakuntaan an-

tamaansa lupausta ei olisi ollut, hän olisi jäänyt Perä-Pohjolaan. Työtodistuksessa 

Anna-Liisa Antilan kerrotaan hoitaneen virkaansa kiitettävällä ahkeruudella ja tun-

nollisuudella. Lisäksi sanotaan, että ”tahdikkaalla ja taitavalla opetustavalla hän 

vaikutti myönteisesti musiikkiaineiden harrastukseen oppilaiden keskuudessa ja ra-

kentavasti koko seminaarin toimintaan. Esittävänä taiteilijana hän suuriarvoisesti 

rikastutti sekä seminaarin että lähiympäristön tilaisuuksia.” (ALAA: Työtodistuk-

sia.) Seminaarissa toimi sekakuoro Lapin Sirkat, jonka johtajana hän myös oli vie-

den kuoron konsertoimaan koulun ulkopuolelle muun muassa Rovaniemelle (OMA: 

Kemijärven seminaarin vuosikertomus 1951–1952). Näissä harrastamaan innosta-

vissa, esikuvallisissa toimissa Anna-Liisa Antila osoitti olevansa tyypillinen ai-

kansa opettaja. Hän palveli yhteisöä lahjakkuudellaan ja lisäsi opiskelijoiden kiin-

nostusta musiikkia kohtaan taiteensa kautta.  

Kulttuurin kehtoon Turkuun 

Turku sai toukokuun 1. päivänä 1952 Anna-Liisa Antilan paitsi Mikaelinkirkon ur-

kuriksi, myös väliaikaisen opettajakorkeakoulun musiikkiaineiden tuntiopettajaksi 

saman vuoden elokuusta alkaen. Opettajakorkeakoululla hän työskenteli neljänä 
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päivänä viikossa opettaen musiikkioppia, musiikin historiaa, sointuanalyysia, soin-

nutusta, soitinoppia, laulua ja urkuoppilaita kahdella eri vuosikurssilla.  

Opettajakorkeakoulussa yhteislaulun sisältönä olivat maakuntalaulut, isän-

maalliset ja suomalaisten säveltäjien vuoden kiertoon sopivat laulut. Musiikkiopin 

tunneilla perehdyttiin rytmisaneluun, musiikin historiaan, agogisiin ja dynaamisiin 

merkkeihin, tahdinviittaukseen ja lukuisiin musiikin teorian yksityiskohtiin, joiden 

luetteleminen tässä ei ole mahdollista. Oleellista oli suunnitelman pohjalta etenevä, 

alati kasvava tiedon ja musiikkisivistyksen määrä. Vaikeusasteeltaan teoreettiset 

musiikkiopinnot vastasivat tämän päivän musiikkioppilaitoksen osin I ja II kurssien 

suoritusta. Varsin ammattimaista näyttää musiikin opiskelu olleen. Lukukauden vii-

meisellä tunnilla sentään oli ”vapaata ohjelmaa” (TMA: Opettajan päiväkirja 

1955–1956). 

Opettajan tehtävänä oli myös ottaa vastaan valmistuvien laulutenttejä touko-

kuussa ja valvoa pääsykokeita elokuussa. Laulunäytteellä oli tuohon aikaan merki-

tystä pyrittäessä opettajankoulutukseen. Sinne valikoitui musikaalisia, mutta aina 

joukkoon livahti henkilöitä, joille annettiin erivapaus musiikin tenttimisestä perin-

teisin keinoin. Todistukseen saattoi tulla merkintä: ”ei osaa soittaa”. Anna-Liisa 

Antilan pienessä muistikirjassa oli perustelu opettajankoulutusta koskevan lain § 

50, että sellaiselle opiskelijalle, joka ei kykene laulamaan, voidaan opettajan lau-

sunnolla antaa vapautus osaksi tai kokonaan. Myönnetyt vapautukset tulee §:n 22 

mukaan kuitenkin merkitä todistukseen (ALAA: Muistikirja). Turun aikana hänet 

valittiin toimikuntaan, joka valmisteli kaksivuotisen koulutuksen muuttamista kol-

mivuotiseksi22(TMA: Opettajainkokouksen pöytäkirja 15.12.1954). 

Turun kautta leimasi toimeliaisuus. Seurakuntatyö oli vilkasta ja Mikaelinkir-

kosta äänitettiin jumalanpalvelus radioon vähintään kerran kuussa (TKSK: Mika-

elinkirkon päiväkirjat 1952–1958). Sitten saattoi olla pyhiä, jolloin toimitettiin 

neljä jumalanpalvelusta. Sen ohessa hoituivat muut toimitukset sekä kerhot, kuoro 

ja rippikoulutyö. Lisäksi tulivat konserttien säestykset ja solistitehtävät. Soittajana 

Anna-Liisa Antila operoi lähes kokonaan miehille varatussa maailmassa. Kirkon 

virkarakenne oli maskuliininen, sillä nainen saattoi toimia diakonissana ja urkurina, 

mutta kanttorina vasta vuodesta 1963 lähtien (Lauha 2004: 202). Oliko urkurin työ 

                                                        
22 Opettajankoulutus kansakoulupohjaisissa seminaareissa oli aluksi 3-vuotista, kunnes se 1900-luvun 
alusta alkaen piteni asteittain 5-vuotiseksi (Nurmi 1979). Hospitanttijärjestelmässä ylioppilaita koulu-
tettiin vuodessa opettajiksi. Opettajakorkeakoulut leipoivat 1940- ja 1950 luvulla 2-vuotisella koulutuk-
sella ylioppilaista kansakoulunopettajia. Yliopistojen kasvatustieteiden tiedekunnissa vuodesta 1968 al-
kaen sai pätevyyden kolmessa vuodessa peruskoulun opettajaksi. Kun pro gradu tuli pääaineessa pakol-
liseksi, pidensi se koulutusta entisestään. Nykyisin kasvatustieteiden maisterin tutkinnon suoritus kestää 
viisi vuotta. (Säntti 2011.) 
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liian yksinäistä, kohdistuiko huomio yksinomaan soittajaan vai mikä syy irrotti hä-

net kirkon virasta, jossa hän oli ilmeisen arvostettu? Anna-Liisa Antilalla taisi olla 

Aaton ikävä. 

Jotain enteellistä oli Anna-Liisa Antilan kansanrunouden peruskurssin muis-

tiinpanojen marginaaliin 1940-luvulla kirjoittamassaan sitaatissa Caesarin trium-

fista: ”Varjelkaa te vaimojanne, sillä kaljupää tulee kaupunkiin” (OMA: ALAKA). 

Aatto Kaljunen oli määrätty Oulun opettajakorkeakoulun esimieheksi kesäkuussa 

1953 (Isohookana 1974: 6). Nyt ”kaljupää” tuli kaupunkiin vastavihitty vaimo kä-

sipuolessa.  

3.5 Oulussa korkeakoulussa 

Anna-Liisa Antila oli valmistellut Ouluun muuttoaan täydentämällä filosofian 

maisterin tutkintoaan kasvatustieteen cum laude -arvosanalla huhtikuussa 1958 

(ALAA: Todistuksia). Tässä Turun yliopistossa suoritetussa arvosanassa toteutui 

elinikäisen oppimisen periaate, olihan ylioppilastutkinnosta kulunut jo kaksikym-

mentäviisi vuotta (vrt. Värri 2003: 55). Opettajakorkeakoulun virka tähtäimessään 

hän sai tutkintopalapelinsä viimeisen osan kohdalleen, jätti taakseen kaksi mies-

puolista hakijaa ja aloitti häitä seuranneena päivänä työn musiikinopettajana opet-

tajakorkeakoulussa Oulussa. Nimi oli vielä silloin väliaikainen opettajakorkea-

koulu, mutta se vaihdettiin opettajainvalmistuslaitokseksi seuraavana vuonna, jol-

loin yliopisto sai toimiluvan. Opettajankoulutus oli Oulussa yliopiston ensimmäi-

nen laitos (Salo & Lackman 1998: 372) ja kaikesta lukemastani voin päätellä, että 

innokkuudella ja nuoruuden voimalla saatiin paljon aikaan. 

Laitosta johti hyväntuulinen ja turvalliseksi isähahmoksi kuvailtu Aatto Kalju-

nen, jolla oli tapana esittäytyessään kumartaa syvään, lausua etunimensä ja pyyh-

käistä paljasta päälakeaan. Opiskelijoilla oli monenlaisia rientoja varsinaisen opis-

kelun ohella. Seminaarien henki eli opettajankoulutuksessa, vaikka ”nutturamei-

ningistä” pyrittiin tietoisesti eroon (Turunen 2007: 104). Parhaimmillaan tämä 

henki tarkoitti kulttuurimyönteisyyttä, hengen viljelyä, rauhallista taitoaineisiin 

keskittymistä ja näkyvyyttä oman talon ulkopuolella. Taimi Metsikkö, joka hoiti 

esimiehen tehtäviä Aatto Kaljusen jälkeen, luetteli Anna-Liisa Antila-Kaljusen työ-

todistukseen tämän johdolla esitetyt teokset vuosien 1958 ja 1963 välisenä aikana: 

Sibeliuksen kantaatti sekakuorolle ja orkesterille Vapautettu kuningatar, Järnefeltin 

kantaatti Isänmaan kasvot ja Lortzingin ooppera Die Opernprobe (ALAA: Työto-

distus). Viimeksi mainitusta katsotaan alkaneen oululaisen omaehtoisen ooppera-

toiminnan (Knihtilä 1998: 3, Tritonus 1979: 41). Tällaisten moniosaisten, laajaa 
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esiintymiskoneistoa vaativien teosten harjoittaminen ja loppuun hiominen vaatii 

määrättömästi aikaa ja energiaa. Yleisölle opettajanvalmistuslaitoksen esitykset 

olivat odotettuja ja kokemuksina vaikuttavia kulttuuritilaisuuksia (Isohookana 

1974: 28). 

Ennen oman talon valmistumista vuonna 1961 opettajanvalmistus toimi hajal-

laan ympäri kaupunkia. Opetusta oli peräti 16 eri paikassa (Kaljunen 1962). Se 

tuotti hankaluuksia kaikille opiskelijoille, opettajille ja opetuksen järjestäjille. Eri 

rakennuksissa toimiminen vaikeutti yhteisyyden kokemista. Kun oma koulutalo 

valmistui Kasarmintielle, saatiin kaikki toiminnot saman katon alle. Taloon tuli 

suuri liikunta- ja juhlasali, jonka parvelle tilattiin Kangasalan urkutehtaalta 10 ää-

nikertaiset urut. Urut oikeastaan symboloivat koko opettajankoulutuksen uudistu-

mista ja myös pedagogian muutosta. Urkujen valmistumisvuonna 1961 toimittiin 

vielä vanhan opettajankoulutuksen säännöstöjen mukaan, vaikka Oittisen komi-

tea23julkaisi mietintönsä yhtenäiskoulusta jo 1959 (Ahonen 2012: 149). Toteutu-

mista odotettiin vuoteen 1972, jolloin peruskoulun tulo mullisti vähitellen musii-

kinopetuksenkin kokonaan. Urut jäivät liikuntasalin parvelle mykistyneinäkin 

muistuttamaan menneestä. 

3.5.1 Kulttuuri opettajankoulutuksen alueena 

Musiikki tuli näkyvästi ja kuuluvasti esiin opettajankoulutuksen vuosijuhlissa, ava-

jaisissa, päättäjäisissä ja niihin liittyneissä jumalanpalveluksissa. Esityksiä kerättiin 

osaavimmilta opiskelijoilta, ja niitä harjoiteltiin omalla ajalla. Toki esimerkiksi 

kuoron harjoittelu saattoi tähdätä juhlaesiintymiseen, ja silloin ohjelmisto oli hyvä 

ennakoida juhlan luonteeseen sopivaksi. Seuraava esimerkki Antila-Kaljusen kai-

kilta Oulun vuosilta on hyvin tyypillinen lukuvuoden päätösjuhla: keväällä 1960 

Eila Timisjärvi lauloi soolonumeroita ja II kurssi esitti kuorolaulua (OYA: Opetta-

janeuvoston kokouspöytäkirja 28.5.1960). 

Oulun opettajankoulutuksessa oli perinteenä myös Sanan ja sävelen ilta. Sen 

ohjelmat koostuivat edistyneimpien laulajien ja lausujien ja kuoron vuorottelevista 

ohjelmanumeroista. Näitä ohjasivat Anna-Liisa Antila-Kaljusen ohella Iikka Kaa-

kinen ja lähes vuosittain vaihtuvat soitonopettajat (Kiilu 1964). 

                                                        
23 R. H. Oittinen (1912–1978) toimi kulttuuripoliittisena vaikuttajana, opetusministerinä ja kouluhalli-
tuksen pääjohtajana silmäteränään peruskoulu. 
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Vuosittain helmikuun 5. päivänä järjestetty vuosijuhla oli kaksiosainen. Siihen 

sisältyi laitoksella pidetty kulttuurisisältöinen iltapäivätilaisuus sekä ylioppilaskun-

nan järjestämää vapaamuotoista ohjelmaa ja tanssia sisältävä iltapukujuhla esimer-

kiksi Suomalaiselle klubilla (OYA: Opettajaneuvoston kokouspöytäkirja 28.1.1963, 

Manninen P & M 2013, haastattelu). Turusen (2007: 95) mukaan oppilaskunta kävi 

vuosijuhlapäivänään myös sankarihaudoilla. Tällaisina juhlapäivinä opiskelu ja lu-

ennot loppuivat hyvissä ajoin, jotta ehdittiin pukeutua tilaisuuden vaatimalla tavalla.  

Myös ohjelman suorittajille jäi kaivattua harjoitus- ja keskittymisaikaa. Seuraavalle 

aamulle ei opettajaneuvoston pöytäkirjan mukaan saanut järjestää opetusharjoitte-

lua ennen kello 12. (OYA: Opettajaneuvoston pöytäkirja 17.1.1969.) Inhimilliset 

käytännöt suojelivat jyskyttäviä päitä. 

Oulun opettajanvalmistuslaitoksessa eli Anna-Liisa Antila-Kaljusen aikana 

vuodesta 1958 1960-luvun loppupuolelle saakka myös adventtikirkon ja hiljaisen 

viikon musiikki-illan perinne. Tavallisesti näissä kirkkoilloissa puhui oman laitok-

sen uskonnonopettaja. Kuoro ja valiokuoro solisteineen esiintyivät. Anna-Liisa An-

tila-Kaljunen hoiti säestykset ja harjoitukset. 

Aatto Kaljusen seuraajaksi nimettiin O. K. Kyöstiö. Hän oli radikaali, yksi tie-

teellisen opettajankoulutuksen esitaistelijoista Suomessa. Tässä vaiheessa oululai-

sen opettajakoulutuksen kasvatustieteellinen näkökulma vahvistui ja aiempi kult-

tuuripainotus muuttui ja hälveni (Hyvönen 2000: 4, 10). Ehkä tästä esimiehen ra-

dikaalisuudesta ja maailmankatsomuksesta johtuen perinteisten juhlien aika läheni 

loppuaan. Opettajaneuvoston kokouksessa 5.12.1964 Anna-Liisa Antila-Kaljunen 

kysyi, järjestetäänkö adventin ajan tilaisuus, kuten ennenkin. Sille heltisi lupa, 

mutta Iikka Kaakisen tiedustelemaan lukukauden päätösjuhlaan, jota kutsuttiin 

vanhaan tapaan kuusijuhlaksi, lupaa ei tullut. (OYA: Opettajaneuvoston kokous-

pöytäkirja 5.12.1964.) 

3.5.2 Monen tehtävän musiikinopettaja 

Opettajien lukukautta pidensivät normaalin opettajankoulutuksen ohessa kesäisin 

vedetyt täydennyskoulutuskurssit. Niidenkin avajaisia juhlisti musiikki, jota esitti 

Anna-Liisa Antila-Kaljunen. Esimerkkivuonna 1959 kansalaiskoulun opettajien 

kurssi kesti 8.–28.6. Kurssilla Antila-Kaljunen luennoi eri-ikäisten lasten musiik-

kitajusta ja musiikin opetuksen menetelmistä. (OYA: Opettajan päiväkirja 1958–

1959.) Talvikaudella oli säännöllisten kurssien lisäksi poikkeuksellista kansalais-

koulun ja kaupallisten aineitten opettajien valmistusta. 
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Pääsykokeitten ajankohta vaihteli hieman vuosittain, mutta nekin järjestettiin 

normaalin opetuksen ulkopuolella toukokuun tenttiaikaan tai kesäkuussa juuri en-

nen juhannusta. Kokouksessa 14.5.1963 perustettiin erillinen työvaliokunta, joka 

käsitteli kesäaikana mahdollisesti ilmeneviä tehtäviä (OYA: Opettajaneuvoston ko-

kouspöytäkirja 14.5.1963). Antila-Kaljunen kuului toimikuntaan useana vuonna. 

Sisäänpääsykokeiden laululautakuntaan kuului Antila-Kaljusen lisäksi joku 

toinen musiikkiin perehtynyt opettaja. Eri vuosina vaihtelivat sellaiset nimet kuin 

pianopedagogi Helge Lück, Oulun tuomiokirkon urkuri Eino Jussila, kapellimes-

tari Paavo Rautio, laulajatar Aune Rättyä-Pälli tai joku muu oululaisten hyvin tun-

tema musiikkipersoona. Pyrkijälle annettiin mahdollisuus laulaa yksin tai säestyk-

sellä. Leena Koskela (2013, haastattelu) muisteli miehensä sisäänpääsykoetta jos-

kus 1960˗luvun alkuvuosina: Pekka Koskela lauloi kohtalaisesti, jos kukaan ei häi-

rinnyt. Anna-Liisa Antila-Kaljunen oli tarjoutunut säestämään laulua, mutta Pekka 

Koskela ei huolinut säestystä, koska ei ymmärtänyt, mitä ”säestys” tarkoittaa. Roh-

kaisuksi nautittu jaloviina alensi ramppikuumetta. 

Kun vertaa opettajakorkeakoulun ja ylipistollisen opettajakoulutuksen ensin 

kansakoulunopettajille ja myöhemmin peruskoulun opettajille suunnatun musiik-

kiaineen oppisisältöä, huomaa, että eroa on hämmästyttävän vähän. Näkyvin muu-

tos oli suurkuoron lopetus. Uudessa opettajakoulutuksessa vain musiikkiin erikois-

tujat muodostivat kuoron. Aikaisemmin juuri kuorotoiminta, jalokivenään erillinen 

valiokuoro, oli se osa opettajankoulutusta, joka parhaiten tunnettiin laitoksen ulko-

puolella. Osa harrastuneista opettajakorkeakoululaisista muodosti vielä kamarior-

kesterin. Lukuisat olivat ne kulttuuritilaisuudet, joita Anna-Liisa Antila-Kaljusen 

johtama kuoro tai muu musiikkiesitys kahdenkymmenen Oulun vuoden aikana juh-

listi. 

Musiikin teoria sinällään ei vanhene. Samat totuudet pysyvät kenraalibassossa 

ja soitinnuksessa, musiikin historiassa ja soitinopissa, olipa aika tai genre mikä hy-

vänsä. Tämän päivän perspektiivistä tarkasteltuna musiikinopetus oli esimerkiksi 

omana opiskeluaikanani vuosina 1975–1978  vanhanaikaista. Nykyään opettaja tar-

vitsee välineitä, joilla käsitellä esimerkiksi latinalaisamerikkalaista musiikkia, eikä 

rockin rytmiikkakaan ehtinyt kahdessakymmenessä vuodessa Oulun opettajankou-

lutuslaitokselle. Vaikka koulumuoto vaihtui ja uusia pedagogisia ideoita kehiteltiin 

ja sovellettiin, muutos oli musiikin maailmassa hidasta. Musiikkiluokan välineistö 

koostui pääasiassa nokkahuiluista, kellopeleistä ja marakaseista ja riitti peruskou-

lun ensimmäisen vuosikymmenen tarpeisiin. Ala-asteen musiikinopetuksessa säh-

kösoittimien läsnäolo ei ole musiikin opiskelun substanssin kannalta välttämätöntä. 

Nuotinluvun kykenee hyvin opiskelemaan akustisilla soittimilla. Maailmamme on 
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sen verran meluisa, että alakoululaisten korvia ja musiikkiaistia voi aivan hyvin 

vähän varjella ja siirtää yläkoulun puolelle jotakin jännittävää ja uutta odotettavaa. 

Peruskoulun musiikinopetuksen tavoitteena oli ”kehittää musikaalista makua 

ja arvostelukykyä sekä musiikkiin sisältyvien eettisten arvojen tajua, virittää miel-

tymystä ja ymmärtämystä hyviä kansanomaisia ja aitoja musiikin ilmenemismuo-

toja kohtaan ja ohjata omakohtaiseen vaikka vaatimattomaankin musisointiin” 

(OYA: Opettajaneuvoston kokouspöytäkirja 16.6.1972). Reimerilainen katsanto 

vaikutti jo taustalla. Se ohjasi tutustumaan musiikin esteettisiin arvoihin, herkkyy-

teen ja musiikin merkitysten ymmärtämiseen (Reimer 1989: 97). Tämä edellyttää 

kunnollisten välineiden käyttöä opetuksessa. Korkeatasoisia kuuntelukokemuksia 

varten hankittiin opettajankoulutuslaitoksen musiikkiluokkaan Hifi-laitteet 

8.12.1970 olleen opettajakokouksen päätöksellä.  

Myös muuta musiikkivälineistöä uusittiin koulutuksen muutoksen yhteydessä 

1960-luvun lopussa. Menoarvioon kirjattiin 63 000 markan arvosta erilaisia tarvik-

keita, mutta rahaa saatiin vain puolet anotusta summasta. Lisäksi saatiin pieni kor-

vamerkitty 3 500 mk:n soitintarvikeraha, joka nykyarvoltaan vastaa noin 5 000 eu-

roa (OYA: Opettajienkokouksen pöytäkirja 17.1.1969). 

Kuusikymmentäluvun puolivälissä hakijamäärät opettajankoulutukseen olivat 

työllisyystilanteen ja maaltapaon vuoksi alamaissa. Kiinnostus opettajan ammattia 

kohtaan lisääntyi peruskoulun tulon konkretisoituessa (Turunen 2007: 139). 

Vuonna 1969 ajateltiin, että kun seminaarit lakkaavat, opiskelijat siirtyvät yliopis-

toihin ja opiskelijapaikkoja täytyy lisätä (OYA: Opettajienkokouksen pöytäkirja 

18.12.1969). Kaavailtiin jopa 875 opiskelijan paikkatarvetta vuodelle 1975. Semi-

naarit lakkasivat 1970, mutta mitään erityistä ryntäystä yliopistoon ei tullut. Oulun 

yliopiston opettajankoulutukseen otettavien opiskelijoiden määrät pysyivät vuosit-

tain sadan tuntumassa (Turunen 2007: 139, 142). 

3.5.3 Asiantuntemusta ja luottamusta 

Opettajan työn monimuotoisuudesta ja myös hallinnollisten tehtävien lisääntymi-

sestä kertoo se tieto (OYA: Opettajienkokouksen pöytäkirja 21.1.1965), että Anna-

Liisa Antila-Kaljusesta tuli opiskelijoiden tjutor (tutor). Hänet valtuutettiin opinto-

toimikunnan jäseneksi seuraavan lukuvuoden ajaksi (OYA: Opettajienkokouksen 

pöytäkirja 21.4.1967). Varaesimiestä valittaessa Anna-Liisa Antila-Kaljunen sai 

kaksi ääntä (OYA: Opettajienkokouksen pöytäkirja 20.5.1967). Kannatus byro-

kraatin paikalle ei ollut kovin suurta. Hän kuului myös toimikuntaan, joka ajoi opet-
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tajankoulutuksen musiikin lehtorin viran muuttamista yliassistentin viraksi. Ehdo-

tuksen mukaan se olisi ollut opetus- ja tutkimusvirka, jossa metodiikkaa kehiteltäi-

siin uusimpien tutkimusten pohjalta (OYA: Opettajienkokouksen pöytäkirja 

25.10.1968). Tähän toteutumattomaan virkaehdotukseen liittyy yleisemminkin mu-

siikin asema opettajankoulutuksessa ja koko yhteiskunnassa. Musiikinopettaja py-

syi alempipalkkaisena lehtorina, vaikka hänen koulutustiensä on pidempi verratta-

essa vaikka uskonnon tai biologian ylempipalkkaisten lehtoreiden koulutusteihin. 

Anna-Liisa Antila-Kaljunen määrättiin laitoskollegion jäseneksi (OYA: Opettajien-

kokouksen pöytäkirja 17.10.1974). 

Työ maustui asiantuntijuudesta. Marraskuun 16. päivä vuonna 1965 perustettu 

Oulun yliopiston työryhmä, jonka jäsen Anna-Liisa Antila-Kaljunen oli, antoi lau-

sunnon peruskoulukomitean mietintöä varten (OYA: Opettajienkokouksen pöytä-

kirja 16.11.1965). Lausunnossa toivotaan uuden koulumuodon olevan ”dynaami-

nen ja muuttuvaan yhteiskuntaan sopeutuva, ihmisen asemaa teknistyvässä yhteis-

kunnassa selventävä ja korostava sekä demokraattinen organisaatioltaan ja muo-

doltaan”. Lisäksi odotettiin pedagogian uudistusta ja kehitystä sekä toivottiin siir-

tymäkaudesta mahdollisimman lyhyttä. Lausunnossa korostettiin, että ”koululai-

toksen tulisi olla kunnallinen ja että opettajankoulutuksen aineenhallinnan taso ei 

saisi laskea”. 

Seuraavana vuonna koottiin jälleen toimikunta, joka vastasi opetusministeriön 

kirjeeseen 17.8.1966 nro 6579 koskien opettajankoulutuksen kestoa. Antila-Kalju-

sen lisäksi toimikunnassa olivat jäseninä FL Erkki Viljanen ja FM Reino Routa-

vaara ja he esittivät koulutuksen muuttamista kolmivuotiseksi erikoistumisopinto-

jen lisätarpeen takia. Lisäksi toimikunta ehdotti ensimmäiselle opintovuodelle ap-

probaturin tasoista arvosanaa joko matematiikassa tai englannissa, jos opiskelija 

suoritti kansakoulunopettajan tutkinnon. Jos hän tähtäsi kansalaiskouluun, arvo-

sana suoritettaisiin suomen kielessä, kirjallisuudessa tai matematiikassa. 

Taito- ja taideaineiden opettajat Veikko Larjatie (kuvaamataito), Iikka Kaaki-

nen (sanataide) ja Antila-Kaljunen ehdottivat 6.5.1970 erillistä todistusta erikoistu-

miskurssin suorittaneille. Näin taideaineisiin erikoistuneet opettajat saisivat kelpoi-

suuden aineenopettajuuteen peruskoulussa. Pohjoisessa Suomessa tämän laajuisen 

oppimäärän suorittaneet opettajat korvaisivat taito- ja taideaineiden opettajien puu-

tetta erityisesti pienissä kouluissa. Tunnettuahan oli, että taidealojen korkeakoulu-

tettua työvoimaa oli Pohjois-Suomessa erittäin vähän. Tämä erillinen todistus oli 

eräs konkreettinen alku taiteen tiedekunnalle, jota Oulun yliopistoon suunniteltiin 

vuosikymmenien vaihteesta alkaen (Salo 2003: 432–433). Antila-Kaljunen ehti 
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elinaikanaan nähdä musiikinopettajakoulutuksen toteutuvan kahdenkymmenen 

vuoden väännön jälkeen  

Esimerkit kertovat kehitystoimista ja hallinnollisen työn määrästä ja merkityk-

sestä sekä aidosta vaikutusvallasta yliopistollisessa opettajankoulutuksessa. Pöytä-

kirjoissa näkyy valmistautuminen lähestyvään koulu-uudistukseen. Musiikin alem-

pipalkkainen lehtori ei voinut keskittyä vain ja ainoastaan omaan aineeseensa. Yh-

tenä hallinnollisen työn osana hän etsi ja palkkasi vuosittain tuntiopettajat. Menes-

tyäkseen virassaan ja onnistuakseen työtehtävissä musiikin lehtorin piti tuntea soit-

tajat ja musiikin ammattilaiset Oulussa ja laajemminkin. Verkostoituminen ja mu-

siikkikontaktien suuri määrä oli etu, joka edesauttoi työn sujumista. 

Opettajankoulutuksen lehtorin keskeisimpiä ja näkyvimpiä velvoitteita on 

opiskelijoiden ohjaaminen käytännön luokkatyöskentelyyn. Luvussa 5 tulee esiin 

runsaasti entisten opettajakokelaiden kokemuksia yhteistyöstä lehtori Anna-Liisa 

Antila-Kaljusen kanssa. Vanhalakka-Ruoho (2004:95) painottaa, että opiskelijoi-

den kirjoittamien tuntisuunnitelmien tarkistaminen, opiskelijoiden pitämien oppi-

tuntien seuraaminen ja pidetystä tunnista keskustelu on vuorovaikutteinen ja vas-

tuullinen osa lehtorin työtä. Opetusharjoittelu koettiin opiskelijoiden keskuudessa 

konkreettisimpia taitoja antavaksi koulutusajan vaiheeksi. Hyvässä ohjauksessa 

kasvaa realistisen käsityksen itsestään omaavia opiskelijoita Vastuunotto, tuki, epä-

varmuuden sieto ja ennen kaikkea terve kritiikki toimivat luottamuksen pohjana. 

Vuorovaikutteisen opettaja-oppilassuhteen keskiössä on ammatillinen kasvu. (Väi-

sänen 2004: 32, 39.)  

Korkean koulutustasonsa, kokemuksen ja pätevyytensä ansiosta Anna-Liisa 

Antila-Kaljusella oli paljon hallinnollista työtä. Se osoittaa häntä kohtaan tunnetun 

luottamuksen määrän sekä kollegojen että hallinnon keskuudessa. 

3.5.4 Virikkeitä maailmalta 

Anna-Liisa Antila-Kaljunen haki virikkeitä työhönsä myös ulkomailta: Ruotsista	ja Saksasta vuonna 1958, Islannista 1950 ja Itävallasta vuonna 1964. Kun koulu-

muutos teki tuloaan, tarvittiin menetelmien muuttuessa konkreettista tietoa ja uutta 

oppia. Opetus muissa maissa toimi tällöin hyvin vertailupohjana, varsinkin kun 

maiden läheisyys sitoo taustoiltaan samantyyppiset kulttuurit yhteen. Keskustelu 

saman alan opettajien kanssa ja opetuksen näkeminen omin silmin valmisti uuden 

koulumuodon vastaanottamiseen (Heikkinen 1998:105). Ruotsi toimi peruskoulu-

uudistuksessa mallimaana, joten Tukholman Adolf Fredrikin kouluun tutustuminen 
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oli koulusta kertyneiden uutisten takia kiinnostava mahdollisuus. Täydennyskou-

lutuksen hankkiminen on näkyvä osa opettajan keskeneräisyyden tunnistamista 

(Heikkinen 1998: 107–108) ja pysyttelemistä ajan tasalla. 

Samalla Ruotsin matkalla 1958 Sibelius-Akatemian koulumusiikkiosaston tu-

levan rehtorin Ellen Urhon kanssa Antila-Kaljunen vieraili myös Itämeren etelä-

rannalla Saksan Kielissä. Ohjelmassa oli sielläkin koulujärjestelmään tutustumista 

ja oppituntien seuraamista. Saksasta oli Suomeen kantautunut jo aikaisemmin vai-

kutteita, joilla musiikkipedagogiikkaa kehitettiin. Yksi tällainen oli Fritz Jöden 

(1887–1970) eteenpäin viemä Wandervogel-liike, jossa innostettiin nuorisoa laula-

maan reippaita, myös uusien säveltäjien tekemiä yhteislauluja missä ja milloin vain. 

Leo Kestenbergiä (1882–1962) pidetään saksalaisen koulumusiikin varsinaisena 

uudistajana. Hänenkin työnsä rakentui lauluilon varaan.  

Näkemys kokonaisvaltaisesta musiikinopetuksesta ja omakohtaisesta innos-

tuksesta vahvistui 1950–luvun lopussa ja sen merkittävin toimeenpanija oli saksa-

lainen Carl Orff (1895–1982). Rytmitajun, keksinnän, kuulemisen, muistin, soitta-

misen ja laulamisen yhdistämisen tavoitteena oli luova ja toiminnallinen lapsi (Lin-

nankivi ym. 1981: 48–55). 

Maamme musiikinopettajakoulutuksen uudistus ajoittui orffilaisuuden omak-

sumisen aikaan. Sibelius-Akatemian koulumusiikkiosaston perustaminen vuonna 

1957 oli uudenmuotoisen koulutuksen alku. Vuosikursseja tuli viisi ja opetukseen 

sisällytettiin esimerkiksi pedagogiikkaa ja didaktiikkaa. Sisältönä oli myös liikun-

tataidetta ja orkesterisoittoa. Musiikinopettajaksi hakeuduttiin keskikoulupohjalta 

kunnes vuodesta 1962 ylioppilastutkinto tuli pakolliseksi pääsyvaatimukseksi. 

(Tikkanen & Väkevä 2009: 186) 

Antila-Kaljunen perehtyi uuden pedagogiikan vaatimien soitinten käyttöön 

Mozarteumissa, Salzburgissa. Siellä pidettiin intensiivikursseja, joilta valmistui 

Orff-pedagogiikan taitajia. He osasivat työllistää soittotilanteessa koko luokan 

mahdollisimman monipuolisesti orkesteriksi Carl Orffin varta vasten kehittelemiä 

laattasoittimia hyväksi käyttäen. Samalla kurssilla Anna-Liisa Antila-Kaljusen 

kanssa ollut Tapiolan kuoron johtaja Erkki Pohjola kertoo, että ”Tutustuminen 60-

luvun musiikkikasvatuksen valtavirtauksiin niiden alkuperäisillä sijoilla vahvisti 

motivaatiota kokeilla niitä Suomessa” (Pohjola 1992: 54). Koulusoittimien vallan-

kumous oli alkamassa, ja siihen tarvittiin pedagogista tietoa erityisesti korkea-

koulu- ja yliopistomaailmassa, jossa oli ylin tietämys ja josta se kokelaiden mukana 

levisi maakuntiin (Muukkonen 2010: 69–70). Soittaminen oli sodan jälkeisessä 
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Suomessa kaupunkikoulujen harvinainen erikoisuus. Tavallisen maalaiskansakou-

lun ainoat soittimet olivat harmoni ja kehärumpu, jota kaiken lisäksi kutsuttiin vir-

heellisesti tamburiiniksi (Jurva 2009, Juutilainen 2009: 65–66). 

Tämän päivän opettajuuteen verrattuna kolmen neljän opintomatkan tekemi-

nen koko uran aikana tuntuu vähältä. Nämä matkat, jotka Anna-Liisa Antila-Kalju-

nen teki ulkomaille, olivat aikanaan tietenkin harvinaisia ja kalliita. Tutkimuksen 

ulkopuolelle jäävät Anna-Liisa Antila-Kaljusen ISME-matkat, joita tiettävästi on 

ollut useampia. Koulutus ja siihen liittyvä jatkuvan eteenpäin tähtäävän muutoksen 

tuntu on osa oman aikamme työn kuvaa (Avalos 2002: 183). Opettajat ovat laki-

sääteisesti velvoitettuja osallistumaan niin kutsuttuun VESO-koulutukseen, joka ei 

kuitenkaan välttämättä palvele aineenopettajuutta.  

Toisen maailmansodan molemmin puolin hankittu koulutus riitti opettajuuteen 

ja opettajankoulutukseen niin kauan kuin koulu pysyi muuttumattomana. Staattinen, 

jähmeä, opettajakeskeinen opetus ei tiennyt tarvitsevansa virikkeitä. Musiikinope-

tus painottui opettajankoulutuksessa laulamiseen ja neliääniseen koraalisoittoon 

(Ahonen 2009: 216). Vasta suuren koulumuutoksen lähestyessä kiinnostus muita 

opetuskulttuureita kohtaan kasvoi ja arveltiin tarvittavan avointa näkemystä uusien 

aikojen tullessa. Peruskoulu on ollut Suomen tähänastisen kouluhistorian suurin 

muutos sitten yleisen oppivelvollisuuslain 1921 (Nurmi 1982: 113–117). Peruskou-

lun mukana esimerkiksi ryhmätyö ja didaktiset mallit otettiin vastaan uutena ja ter-

vetulleena musiikinopetuksen työtapana (Juntunen 2009: 210). Peruskoulun koko 

ikäluokkaa koskevat oppimistulokset kelpaavat malliksi maailmalla, ja opintomat-

kat suuntautuvat nykyisin Euroopan eri kolkilta Suomeen. 

Tähän muutokseen olivat Anna-Liisa Antila-Kaljusen viimeiset työvuodet so-

peuttamassa ja saattamassa. Toki työ oli jaettu useammalle opettajalle. Enimmil-

lään musiikkia opetti toiselle kymmenelle nouseva pedagogien joukko. Tiimi oli 

ydinosaltaan tiivis ja kollegiaalinen (Muisto: O). Esimerkiksi keväällä 1978 musii-

kin erikoistujat kutsuttiin lehtori Liisa Rännälin kotiin viettämään koulutuksen 

päättäjäisiä. Emännän lisäksi Asta Pihlajaniemi ja Anna-Liisa Antila-Kaljunen oli-

vat läsnä saattelemassa valmistuvia maailmalle. Saimme lahjaksi, evääksi tulevai-

suutta varten, musiikin opettajien kustantajilta ”kerjäämät” uusimmat oppimateri-

aalit koko ala-asteelle. 

3.6 Koontia 

Anna-Liisa Antila-Kaljusen opettajanura oli kumulatiivinen vaativuuden ja vas-

tuullisuuden suhteen. Hän hoiti moniaineisen kansanopistotyön ennen talvisotaa 
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hankkimallaan oppikoulun laulunopettajan pätevyydellä. Sotien jälkeen jatkunei-

den opintojen tähtäyspiste oli korkeammalla, opettajankouluttajana. Ensimmäi-

sessä ja toisessa paikassa (Hämeenlinna, Kemijärvi) hänellä oli työalueenaan leh-

torius. Turussa opetus väliaikaisessa opettajakorkeakoulussa oli tuntityötä sisältäen 

yksilöllisiä soittotunteja, kuoro- ja yhteislaulutunteja. Oulussa sen sijaan häntä 

odotti kokonaisvaltainen lehtorius ja sen osana vastuullinen didaktikon työ. 

Opettajankouluttajan työssä 1950-luvulla piti painia niukkojen aineellisten re-

surssien kanssa. Laulu oli pääasiallinen musiikintuntien toimintatapa. Antila-Kal-

justa voi pitää tyypillisenä aikansa opettajana, joka ohjasi opiskelijoita tuntemiensa 

musiikillisten aarteiden äärelle sivistyksellisenä näkynään taidemusiikin välittämi-

nen joko elävän tai levytetyn esimerkin muodossa (vrt. Sidoroff 2009: 44). 

Kahdenkymmenenviiden vuoden aikana hankittu koulutus ja toisiaan seuraa-

vat tutkinnot eivät kuitenkaan riittäneet koko työuran ajaksi. Koulumuodon muutos 

viimeistään vaati uudenlaisia toimintatapoja luokkaan. Soittimet yleistyivät, ja yh-

teismusisoinnin vaatimia uusia metodeja piti hakea ulkomaita myöten. Antila-Kal-

jusen omana painotusalueena ja vahvuutena oli taidemusiikki. Uusimmat menetel-

mät työvälineenään hän ohjasi opettajakokelaita selviytymään musiikinopetuksen 

haasteista. Opetusharjoittelun ohjaustunnilla käytiin läpi jopa musiikillisen keksin-

nän työtapaa, joka näyttää taas saavan paikan uusimmassa, vuonna 2016 käyttöön 

otetussa opetussuunnitelmassa (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 

2014). 

Anna-Liisa Antila-Kaljunen oli käyttänyt yhtä paljon opintovuosia sekä opet-

tajan ja opettajankouluttajan että muusikon ammattitaidon hankkimiseen ja vei mo-

lempia tehtäviä rintarinnan, ikään kuin saadakseen siirtää lopullista valintaa niiden 

välillä. Avioitumispäätös ratkaisi lopullisen suunnan opettajankouluttajaksi, taiteen 

kannalta näkymättömämpään mutta suuremman työtoverijoukon ympäröimään 

ryhmään, jossa vuorovaikutus oli merkittävä osa päivittäistä työtä. Sitä, miksi An-

tila valitsi avioliiton taiteilijan ammatin kustannuksella sen sijaan voi ilman hänen 

omaäänistä kertomustaan vain arvailla. Rakkaus musiikkiin oli joka tapauksessa se 

kivijalka, jonka varassa hänen opettajuutensa lepäsi (vrt. Koskenniemi 1969: 26–

27). 

Näyttää siltä, että Anna-Liisa Antila-Kaljunen saattoi toteuttaa sekä urahaaveet 

että osoittaa ammattiosaamistaan niillä aloilla, jotka olivat hänen vahvuutensa: 

opettajana ja muusikkona. Jo kauan ennen hänen aikaansa naiset olivat nousseet 

kateedereille (vrt. Harjula 2004b: 26–35, Kokko 2004: 14–15). Kahdeksan kansan-

opistovuoden aikana Loimaalla yhdeksästä opettajasta vain yksi oli mies. Kirkko-

musiikkiopistossa opiskeli Antilan kanssa samaan aikaan kolme muuta naista, ja 
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hyvin pian hänen diplominsa jälkeen muutkin naiset tekivät urkudiplomeja. Tien-

raivaajana toimiminen kapealla solistisella erikoisalalla toi hänen opettajankoulut-

tajan ammattiprofiiliinsa kompetenssia, jota opiskelijat tilaisuuden tullen saivat 

ihailla. Ihanteellisten esikuvien aika ei ole ohi vieläkään. Nuoret tarvitsevat edel-

leen hyviä ihmisen malleja, joiden arvot toimivat tienviittoina elämän monitasoliit-

tymissä (vrt. Laine 1998). 
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4 Soittaja ja taiteilija 

”Suurin ero on siinä, miten miehen ja naisen lahjakkuuteen suhtaudutaan. 

Mielestäni mies saa aina jonkinlaista hyvitystä naiseen verrattuna.” 

Virpi Hämeen-Anttila24 

 

Tässä luvussa tarkastelen Anna-Liisa Antilan urkuriksi kasvun vaiheita. Taustoitan 

lukua esittelemällä urkujen historiaa, kehitystä ja rakennetta sekä kerron muuta-

mista Anna-Liisa Antilan soittamista uruista. Instrumentin ominaislaadulla on mer-

kitystä myös pohdittaessa taitelijan identiteettiä. Urut eivät kulje viulun tavoin soit-

tajan mukana eikä soittaja omista instrumenttiaan. Urkujen soittoa ei voi harjoitella 

kotona. Asettuessaan urkupöydän ääreen soittajan täytyy ottaa haltuun instrument-

tinsa uniikki luonne. Näin ollen soittimen sijainnilla, akustiikalla ja dispositiolla eli 

äänikertavalikoimalla on merkitystä lopputuloksen kannalta. Huomio on kuitenkin 

siinä, mitä Anna-Liisa Antila-Kaljunen itse kertoo haastattelujen kautta työstään, 

minkälainen oli kasvutarina pikkupianistista Suomen ensimmäiseksi virkaan vali-

tuksi naisurkuriksi, ja minkälainen taiteilija hän lopulta oli. Jäikö musiikki yksi-

tyiselämän takia taka-alalle vai kutsumuksen puuttuminenko oli syynä kirkon viran 

jättämiseen? Solistinen urkurintoimi ainakin vaihtui kokonaisvaltaisempaan opet-

tajuuteen, kun Aatto Kaljusesta tuli osa Anna-Liisa Antilan elämää ja avioliitto 

siirsi työn Ouluun. 

Soittamisen juonne uskonnollisen vakaumuksen ohella oli hänen elämänkudel-

mansa pisin lanka. Se määritteli hänen identiteettinsä elämän viimeisiin aikoihin 

asti. Maatessaan kaupunginsairaalan sängyllä aivoverenkierron häiriöistä kärsivänä 

vanhuksena hän ilmoitti ammattia kysyttäessä olevansa pianisti. Urkurivuodet ja 

opettajuus oli poispyyhkäisty muistin tilasta kuin tilinpäätöksenä. Tuliko hän näin 

arvioineeksi elämänsä uudelleen? 

Biografia-luvussa kuvailin hänen musiikillisia lähtökuoppiaan, kanttori-isän 

kotona antamaa valmennusta ja varhaista opiskelua käytössä olevien lähteitteni 

avulla. Niistä käy ilmi, että vanhemmat ja varsinkin isä toivoivat tytön kuitenkin 

löytävän tiensä johonkin käytännölliseen ammattiin, kuten statukseltaan korkeam-

malle noteeratuksi lääkäriksi. Isällä oli kirkkomuusikkona kokemusta palkan pie-

nuudesta. Kanttorin pienestä palkasta johtuva eläkekin oli niin mitätön, ettei sillä 

                                                        
24 Uusikylä 2008: 215. 
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tullut toimeen. Toimeentulon vuoksi kanttorit joutuivat tekemään sivutoimia (Pa-

jamo 2007: 80–81). Lauri Antila opetti Wärtsilän yhteiskoulussa laulua.25 Isän ei 

tarvinnut kehottaa tytärtään harjoittelemaan, vaan sitkeyttä ja epämukavuuden sie-

toa vaativa runsas toistaminen ja hiominen oli ollut omaehtoista ja tyttärestä itsestä 

lähtevää. ”Olin vain niin täynnä musiikkia”, sanoi Anna-Liisa Antila Turun Sano-

mien haastattelussa 14.12.1954. 

Anna-Liisa Antila kasvoi perheen ainoana lapsena yhdeksänvuotiaaksi, vuo-

teen 1924 saakka, jolloin pikkuveli Esko Ilmari syntyi. Näin suurella ikäerolla va-

rustetut sisarukset tuskin leikkivät keskenään, paremminkin isosisko kykeni hoi-

vaamaan veljeä äidin apuna ja toimi perään katsojana. Yksinäisyyteen tottunut tyttö 

osasi käyttää aikansa viisaasti. Tiedetäänhän, että ammattimuusikoksi haluavan 

lapsen on aloitettava harjoittelu hienomotoriikan kehittymisen takia jo ennen kou-

luikää, jos mielii menestyä soittajana äärettömän kilpaillulla alalla (Hirvonen 2003: 

19–20, Manturziewska 1990). Koulutusprosessi on pitkä jo siksikin, että muusi-

koksi kypsyminen vaatii vuosia. Nykytutkimuksen mukaan 10 ja 13 ikävuoden väli 

on hedelmällistä aikaa lapsen musiikillisten taitojen oppimiseen, kun siihen sisäl-

tyy runsasta omaa harjoittelua. Soittajan identiteettiä rakentavat tekniset ja tulkin-

nalliset onnistumiset sekä läheisten vahva tuki. Mielekkäästi asetetut haasteet ja 

oikein mitoitetut esiintymiskokemukset johtavat sitten aikanaan ammatilliseen 

kypsyyteen ja musiikillisten kokonaisuuksien hallintaan. (Hirvonen 2003: 79–80.) 

Nuori esiintyjä 

Kotipaikkakunnallaan Värtsilässä Anna-Liisa Antila soitti koko oppikouluajan 

kaikki aamuhartaussäestykset. Koulu lahjoitti hänelle vuosittain omistuskirjoituk-

sella ”Kiitoksella rukouksissa soitosta Värtsilän yhteiskoulu” varustetut kirjat. Kir-

joja kertyi hyllyyn viisi, niin kuin Anna-Liisa haastattelussa (ALAA: Yle Radio 

Suomi 2.6.1994) naurua äänessään toteaa. Marraskuussa 1929 hän soitti Wärtsi-

lässä pidetyssä isänmaallisessa juhlassa. Aitosuomalainen -lehdessä olleen kuvauk-

sen (13.11.1929) mukaan hänellä oli ohjelmassa Oskar Merikannon Juhlapoloneesi 

ja Franz Lisztin Unkarilainen rapsodia numero 6. Siinä on esimerkki oikein mitoi-

tetusta haasteesta, joka oli omiaan lisäämään nuoren pianistin mainetta ja minä-

pystyvyyden tunnetta.  

                                                        
25Lempäälässä talonpoikaisperheeseen syntynyt Lauri Aleksanteri Antila (Lempäälän seurakunnan ar-
kisto) valmistui Helsingin kirkkomusiikkiopistosta 1911. Samana vuonna sai päästötodistuksen myös 
Anna-Liisa Antilan tuleva urkujensoiton opettaja Elis Mårtenson (Maasalo 1932: 28). 
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Vaikka Anna-Liisa Antilan soiton opiskelu tapahtui paljon ennen kuin soitta-

misen erikoislaatuisuuden tiedostavia ja vahvistavia tutkimustuloksia ilmeni, päti-

vät samat lainalaisuudet hänenkin kohdallaan. Kodissa arvostettiin musiikkia isän 

ammatin ansiosta, mutta myös äidin kuoroharrastus ja pianonsoittotaito toimivat 

tyttären esikuvina (ALAA: Yle Radio Suomi 2.6.1994). Lukiovuosina Sortavalassa 

Anna-Liisan soitto-opinnot olivat tirehtööri Onni Pakarisen vastuulla.26 Opettajan 

lausunto kertoo yksinomaan hyvää: ”on soittanut ohjauksellani 2 vuoden ajan pia-

noa saavuttaen erittäin hyviä tuloksia … omaten harvinaiset synnynnäiset soittajan 

lahjat” (ALAA: Todistuksia). Koulussakin Anna-Liisan musiikkiorientoituneisuus 

oli huomattu, koska hän sai stipendin viimeisenä lukiovuonna ”laulun opettajatta-

ren muistorahastosta” (ALAA: Sortavalan suomalaisen tyttökoulun vuosikertomus 

1932–1933). Soittajien heimo oli joka tapauksessa pieni kotipaikkakunnalla ja vielä 

Sortavalassakin, vaikka pikkukaupungin musiikillisista riennoista on runsaasti ku-

vausta (Pajamo 1982). Vertaistuen puuttuessa opettajan osuus lapsen ja nuoren 

identiteetin kehittymisessä mestari-kisälli -opetuksen kautta oli ilmeisen tärkeä 

(Huhtanen 2004: 86). Siinä genressä, jossa Anna-Liisa Antila opiskeli ja musisoi, 

nuotit oli painettu. Nuottikirjoitus ei kuitenkaan kerro kaikkea. Tradition ja tulkin-

nan tie opettajalta oppilaalle toistaa ja uusintaa merkityksiä, jotka oppilas ottaa hal-

tuun vähitellen vuosia kestävän opiskelun aikana muusikkouteen enkulturoituen 

(Fredrikson 2003: 209–212, Hallam & Bautista 2012: 659, 667, Hyry-Beihammer 

2012: 90, Riikonen 2005: 32–34). 

Tie musiikkiin oli silattu nuoruusvuosien ahkeralla työllä, jonka perustana ovat 

soittamiseen kohdistuva motivaatio, sitoutumiskyky, terve itseluottamus, kyky 

vuorovaikutukseen ja tiedon vastaanottamisen taito (ks. Hirvonen 2003: 23). Si-

säänpääsy Helsingin Kirkkomusiikkiopistoon hoitui helposti ja Anna-Liisa Antilan 

taidot havaittiin niin hyviksi, että hän saattoi aloittaa suoraan nelivuotiseksi laajen-

netun koulutuksen toiselta luokalta (ALAA: Kirkkomusiikkiopiston lukuvuosito-

distus 1934). Koulutuksen loppuunsaattamiseen hän tarvitsi ainoastaan kaksi 

vuotta, sillä päästötodistus päivättiin 18.5.1935 (ALAA: Kirkkomusiikkiopiston 

päästötodistus).  

                                                        
26 Tirehtööriksi nimitettiin director cantus -arvonimen saanutta kanttoria. Tirehtööri Pakarinen oli myö-
hemmin Anna-Liisan kilpakumppani Kuopion tuomiokirkon urkurin virkaan 1941. Pakarinen voitti vaa-
lisoiton, tai seurakuntalaiset olivat ennakkoluuloisia (Kuka kukin on 1954: 611). 
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Kirkkomusiikkiopistolainen ja lupaava pianisti 

Opistoa johti monen toimen musiikkimies Armas Maasalo27 (1885–1960), joka oli 

vuonna 1882 perustetun Lukkari- ja urkurikoulun kolmas rehtori vuosina 1914–

1955 Lorenz ja Emmy Achtén jälkeen (Maasalo 1998: 35–37). Hän monipuolisti 

koulutusohjelmaa lisäten opetettaviin aineisiin muun muassa kirkkomusiikin histo-

riaa, hymnologiaa, improvisointia ja liturgiikkaa. Kirkkomusiikin koulutus tuli 

osaksi Sibelius-Akatemiaa vasta vuonna 1951, jolloin Turun ja Helsingin opistot 

sulautuivat siihen (Pajamo 2007: 37–39, 73). 

Anna-Liisa Antilan aloittaessa syksyllä 1933 opetus annettiin uudessa toimi-

paikassa Pohjoinen Rautatienkatu 9:ssä, Konservatorion (myöhemmin Sibelius-

Akatemia) kanssa samassa rakennuksessa. Synergiaedut olivat ilmeisiä. Kahden 

musiikkioppilaitoksen tarjontaa oli helppo hyödyntää, kun tilat ja soittimet olivat 

yhteisiä. Anna-Liisa Antila oli ikään kuin valmiiksi ”talossa sisällä” saadessaan 

päästötodistuksen kirkkomusiikkiopistosta. Oli helppoa ja luontevaa jatkaa Kon-

servatoriossa, jossa hän oli jo kevätkauden 1935 nauttinut opetusta limittäin pää-

toimisten kirkkomusiikkiopintojen kanssa. 

Anna-Liisa Antila aloitti syksyllä 1933 opinnot myös Helsingin yliopistossa. 

Haastattelussaan hän kertoo akateemisen työskentelyn käyneen vaikeaksi runsai-

den musiikkiopintojen ohessa.28 Suorituksia ei pahemmin tullut, mutta osakunta-

elämä tarjosi esiintymistilaisuuksia Karjalaisen osakunnan juhlissa. Ylioppilaslehti 

kertoo syyslukukaudella 1933 Antilan esiintymisistä uusien jäsenten illanvie-

toissa ”lupaavasti” pianistina ja säestäjänä (14.10.1933, 28.10.1933). 

4.1 Urut, soitinten kuningatar  

Anna-Liisa Antila profiloitui esiintyvänä urkutaiteilijana erityisesti 1950-luvulla 

Turussa Mikaelinkirkon virkaa hoitaessaan. Instrumentti, jonka hän jo pienenä tyt-

tönä valitsi isän esikuvaa noudattaen, sisälsi runsain määrin lapsen maailmaa kieh-

tovia sointivärejä. Urkujen äänikertojen soittimia kuvaavat ja matkivat nimet kuten 

huilu, pasuuna, fagotti ja kellot kertovat tästä. Hänen aloittaessaan harjoittelun 

                                                        
27 Monipuolisena säveltäjänä meritoitunut Maasalo perehtyi Ranskaan suunnatuilla opintomatkoillaan 
urkujen soiton uusimpiin virtauksiin. Hän oli järjestöaktiivi perustaen Suomen kanttoriurkuriliiton ja 
Suomen kuoroliiton. Hän toimi lehtimiehenä, laulu- ja soittojuhlien organisaattorina, profiloitui poh-
joismaisessa kirkkomusiikkitoiminnassa ja suunnitteli urkudispositioita, vain muutamia asioita maini-
takseni. (Maasalo 1998: 28, 91–95.) 
28 Opettajuus-luvussa olen kertonut tarkemmin opintojen jatkamisesta sodan jälkeen Helsingin yliopis-
tossa. 
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1920-luvulla instrumentti oli kokenut monet tekniset ja soinnilliset muutokset. 

Nauvon positiivi, jota säilytetään kansallismuseossa ja jonka sanotaan olleen Naan-

talin luostarin kirkossa, on Suomessa säilyneistä uruista vanhin. Nykytiedon mu-

kaan se on vasta 1600-luvulta, jolloin kaikki urut olivat mekaanisia (Pelto 2004: 

106). 1700-luvulla sodat ja tulipalot hävittivät urkukantaa. Seuraavalla vuosisadalla 

olojen vakiinnuttua Suomessa syntyi omaa urkurakennusta.  

Soittimen teknistä toimivuutta parannettiin 1800-luvulla ilmalaatikon, paineil-

man ja pneumaattisen, myöhemmin sähköpneumaattisen koneiston avulla. 

Pneumatiikan myötä kosketus keveni, eri apulaitteiden käyttö helpottui ja mahdol-

listi laajemman rekisteröinnin. Sointi-ihanteet ovat vaihdelleet paljonkin: esimer-

kiksi 1800-luvulla romanttiset, orkesteria matkivat suuret urut olivat muodissa 

(Tuppurainen & Riekki 1996: 27). Sähköisen hallinnan keinojen kehittyessä ne 

omaksuttiin myös urkuihin. Urkuja on vuosisatojen aikana rakennettu ranskalaisen, 

saksalaisen, espanjalaisen ja italialaisen metodin mukaan. Kaikissa niissä on 

omasta perinteestä nousevia eroja. Espanjalaisissa uruissa saatettiin käyttää näyttä-

västi vaakatasossa olevia pillejä, joita kutsutaan espanjalaisiksi trumpeteiksi. Suo-

meen urkurakentamisen vaikutteet ovat tulleet voimakkaimmin Saksasta. Ympyrä 

urkurakentamisessa on sulkeutunut. Mekaaninen, tietotekniikan avulla parannettu 

urkutyyppi on vallitsevin (Tynkkynen 2014, haastattelu). Urkurin ammattitaidon 

monipuolisuudesta kertoo se, että soittajan on hallittava kieliäänikertojen virittämi-

nen, joka tehdään aina ennen esitystä. Koneistoa on öljyttävä pari kertaa vuodessa. 

Noin kymmenen vuoden välein tarvittavat isommat huoltotoimet, täysviritys ja 

puhdistus on tapana teettää korjaustöihin erikoistuneilla yrityksillä (Rautioaho 

1991: 86–87). Oleellisinta uruissa on soittimen uniikki luonne: se rakennetaan, ää-

nitetään ja sovitetaan siihen paikkaan ja tilaan, jossa sitä käytetään (Tuppurainen & 

Riekki 1996: 5, Pelto 2004:108–111). Tämä ainutlaatuisuus suuren ja kalliin mate-

riaalimäärän ohessa tekee soittimesta erittäin hintavan. Kaikkein vaatimattomimpia 

kappeliurkuja tuskin nimetään soitinten kuningattareksi. Sen sijaan valtavat kym-

menien äänikertojen konserttiurut, joiden rikas sointimaailma antaa vaikutelman 

kokonaisesta orkesterista ja kykenee täyttämään katedraalin pauhulla, ovat ansain-

neet kuningattaren tittelin (Ratzinger 1985). 

Anna-Liisa Antilan soittamat urut 

Anna-Liisa Antila soitti elämänsä aikana varovasti arvioiden kymmeniä eri urkuja. 

Niitä kaikkia on tähän mahdotonta listata. Seuraavassa käyn läpi keskeisimmät ja 
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tärkeimmät soittimet. Useimmiten urut sijaitsevat hyvin kiehtovissa ja ympäristöl-

tään puhuttelevissa tiloissa. Urkurilla on ainutlaatuinen oikeus kokea vuorovaiku-

tuksessa soittimen kanssa vaikkapa kansallispyhätön Turun tuomiokirkon sakraali-

tilan täyttyminen musiikilla. Kritiikin mukaan Anna-Liisa Antila soitti siellä Turun 

aikanaan. Samoin hän mainitsee Tallinnan konserttipaikakseen jo 1930-luvulta. 

(ALAA: Lehtileikkeitä) 

Anna-Liisa Antila soitti Wärtsilän kirkossa ensimmäiset jumalanpalvelussoit-

tonsa kesällä 1924 ”jalkojen pedaaleille yltämättä” (Turun Sanomat 14.12.1954). 

Vanhan Wärtsilän urut olivat Thulénin 5-äänikertaiset pneumaattiset urut vuodelta 

1896 (Lintunen 2005: 11). Ylioppilaaksi tulon jälkeen Karjalan laulumaat vaihtui-

vat Helsingin kivikatuihin. Opiskelu kirkkomusiikkiopistossa ja myöhemmin Kon-

servatoriossa tapahtui opistojen pienehköillä harjoitusuruilla, joissa oli jalkio ja 

muutama äänikerta (Rautioaho 2007: 80–83). 

Loimaan vuosina sen rukoushuoneessa oli vain urkuharmoni, mutta sangen 

usein se soi Antilan käsittelyssä, koska hän toimi kauppalaseurakunnan väliaikai-

sena urkurina 1.10.1939–31.5.1940. Kirkkoherran allekirjoittamassa työtodistuk-

sessa todetaan Antilan ”suorittaneen erittäin tunnollisesti ja kaikin puolin moitteet-

tomasti” tehtävänsä, ja lisäksi tämä oli ”suurella antaumuksella juhlistanut” seura-

kuntaelämää, varsinkin suurimpia pyhäpäiviä (ALAA: Työtodistus). Vaikuttaa siltä, 

että tämän työtodistuksen Antila pyysi Kuopion viran hakua varten. Todennäköi-

sesti hän toimi kirkkomuusikkona koko kansanopistoaikansa. 

Sodan viimeisinä vuosina, Anna-Liisa Antilan jatkaessa opintoja Luther-kirkon 

urut Helsingissä tulivat hyvinkin tutuiksi. Kirkko sai sodassa erittäin vakavat vau-

riot. Kirkon katto rikkoutui talvisodan ensimmäisissä pommituksissa ja säiden ar-

moilla olleet urut vaurioituivat pahoin. Ne korjattiin käyttökuntoisiksi. Anna-Liisa 

Antila hoiti siellä jumalanpalvelussoitot vuosina 1945–1949 ja hän sai kylkiäisinä 

urkujen rajattoman harjoitteluoikeuden. Kirkon urut olivat sähköpneumaattiset, 

tšekkiläiseltä Riegerin tehtaalta, ja niissä oli 30 äänikertaa (Puumala 2014, haastat-

telu, Rautioaho 2007:76). Soitin oli hankittu vuonna 1938. Tämän soittimen käyt-

töoikeuden vuoksi Anna-Liisa Antila oli muihin opiskelijoihin verrattuna etulyön-

tiasemassa. Opiskelutoverit joutuivat tyytymään soittoluokkien varausjärjestel-

mään, joka sääteli viikoittaista harjoitteluaikaa.  Anna-Liisa Antilan soittajana ke-

hittymisen kannalta Luther-kirkon lehterillä vietetyt tunnit olivat korvaamattomia 

(ALAA: Yle Radio Suomi 2.6.1994).  

Anna-Liisa Antilan kotiseurakunnan kirkko Värtsilässä tuhoutui sodassa. Alue-

luovutusten takia kolmannekseen entisestä supistunut pitäjä joutui siirtämään kir-



103 

kon toiminnot uuteen paikkaan (Lukkarinen 2009: 7). Elokuun 6. päivänä 1950 pi-

detyssä uuden kirkon vihkiäisjuhlassa, jota Anna-Liisa Antilan soitto urkuharmo-

nilla juhlisti, saatiin juhlapuheen pitäjän, vuorineuvos Wahlforssin suusta kuulla 

ilouutinen: Wärtsilä Oy kustantaisi kirkkoon uudet urut. Samalta istumalta kään-

nyttiin Anna-Liisa Antilan puoleen. Suunnittelu käynnistyi hänen johdollaan, ja 

Kangasalan urkutehdas29 toteutti opuksessa 549 Anna-Liisa Antilan disposition30 

(Lintunen 2005: 53, Suomen evankelis-luterilaisen kirkon matrikkeli 1966: 265, 

Valanki 1999: 315). Yksi tutkimustyöni iloisista yllätyksistä sisältyy tähän edellä 

kuvaamani tietoon. 

Harjoittaessaan jatko-opintoja Kööpenhaminan yliopistossa Finn Viderøn joh-

dolla Anna-Liisa Antila perehtyi autenttiseen tapaan soittaa Bachia ja sai harjoitella 

Marcussen-tehtaan soittimella. Opettaja piti tunnit Trinitatis kirkossa, jonka erityi-

sen kaunis L. E. Kastensin urkufasadi (Luku 6: Kuva 14) on peräisin vuodelta 1733 

(Viderøn oppilaan Grete Korgh’n tiedonanto 24.3.2014). Tanska toimi urkuraken-

tamisessa esikuvana muille pohjoismaille. Suomalainen Zachariassenin urkuraken-

tamo on imitoinut näitä soittimia ja tuonut maahamme rinnakkaisilmiönä kiinnos-

tuksen vanhoja mekaanisia urkuja kohtaan osana laajempaa mannereurooppalaista 

trendiä (Otavan iso musiikkitietosanakirja 1978c: 538). 

Päätoimisen urkuriutensa aikana Turun Mikaelinkirkossa Anna-Liisa Antilalla 

oli käytössä vuonna 1907 hankitut 52-äänikertaiset saksalaisvalmisteiset Walcker -

urut. Ne oli varustettu kirkkoarkkitehti Lars Sonckin suunnittelemalla fasadilla, 

mutta urut olivat ilmeisen lähellä matkansa päätä, koska 1960-luvulla Mikaeliin 

hankittiin uusi soitin.31 

Oulun tuomiokirkko toimi useana keväänä näyttämönä, kun Anna-Liisa Antila-

Kaljunen vei musiikin ryhmiä tutustumaan Kangasalan urkutehtaan opukseen nu-

mero 452 vuodelta 1939 (Rautioaho 2007: 251). Siellä resonaation vaikutuksesta 

voimakkaasti tärisevällä penkillä, edellisistä uruista peräisin olevan Anderssonin 

urkufasadin kupeessa koettiin huikaisevia kuunteluelämyksiä. Aina tyylikäs ja hil-

litty opettajamme soitti urkupöydän kaikkia mahdollisia rekisteröintivärejä niin että 

kirkkosalin täytti ennen kuulematon pauhu ja opiskelijoiden silmät olivat hämmäs-

tyksestä soikeina. Kuulijakunta oli vaikutettu: Anna-Liisa Antila-Kaljunen loihti 

                                                        
29 Kangasalan urkutehdas jatkaa Thulén-Tulenheimojen soitinrakennusperinnettä ja oli pitkään Suomen 
johtava urkurakentaja. 
30 Jokainen urku on oma yksilönsä, jota kutsutaan opukseksi järjestysnumerolla. Dispositio puolestaan 
on suunnitelma äänikertavalikoimasta, jota rakentamisessa toteutetaan.  
31 Viimeisin urkuhankinta ajoittuu Mikaelissa vuoteen 2002, jolloin Grönlunds Orgelbyggeri rakensi 
sinne 51-äänikertaiset urut (ALAA: Marko Hakanpään kirje Anna-Liisa Antilalle 16.8.2002). 
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mestarin elkein pienelle ekskursiollemme täydellisen konserttielämyksen ja baro-

kin helmet varisivat niskaamme kirkon kupolista musiikillisen huipennuksen saat-

tamina. Tuomiokirkon silloinen viiden sekunnin jälkikaiku tehosti kokemusta, ja 

useimmille nuorille opettajaksi opiskeleville suuren kirkkosalin pauhu jäi mieleen 

ainutkertaisena opiskeluajan elämyksenä (Muisto: O). 

Antilan viimeisimpään työpaikkaan Oulun yliopiston Opettajankoulutuslaitok-

selle hankittiin vuonna 1961 Kangasalan 10-äänikertaiset urut opus 685. Soitin pal-

veli opettajaksi opiskelevien urkutunteja, joita Anna-Liisa Antila-Kaljunen hoiti 

osana työtään. Kasarmintiellä sijainneen talon käyttötarkoituksen muuttuessa soitin 

myytiin tarpeettomana kunto- ja hinta-arvion jälkeen Iin rauhanyhdistykselle (Iso-

hanni 2014, haastattelu, Rautioaho 2007: 256). Uuteen opettajankoulutuksen yk-

sikköön Linnanmaalle ei enää hankittu urkuja. 

4.2 Taiteilijanaisena ja naistaiteilijana 

Anna-Liisa Antilan työura alkoi 1930-luvulla. Siihen aikaan naisen mahdollisuudet 

uran tekemiseen olivat toiset kuin vaikkapa viisikymmentä vuotta aikaisemmin it-

senäisestä toimeentulosta haaveilleilla kuvataiteilijanaisilla. Riitta Konttinen (2010) 

kirjoittaa Naiset taiteen rajoilla -tutkimuksessaan esteistä naisten uralla. Taiteilijuus 

merkitsi silloin vielä ammattia, jolla oli vahva maskuliinisuuden leima, miehiset 

toimintatavat ja ihanteet. Vaikka katsantokannat vuosien kuluessa väljenivät, nai-

sille oli vähemmän mahdollisuuksia ja heidän pyrkimyksiään vähäteltiin tai suo-

rastaan estettiin. Sukupuolen mukaan ammatteihin jakautuneessa yhteiskunnassa 

opettaminen oli yksi harvoista aloista, joita pidettiin naiselle sopivana (Konttinen 

2010: 191). Vaikka naisilla olisi ollut kuinka vahva taiteen tekemisen kutsumus ja 

vuosien opiskelu takanaan, he joutuivat opettajiksi kuvataide- tai oppikouluihin. 

Naisten oli vaikea päästä osallistumaan maalauksillaan näyttelyihin, eikä teoksista 

näin ollen tiedetty. Monien naiskuvataiteilijoiden kohtalona oli jäädä tuntematto-

muuteen, vaikka saman ajan miehiin verrattuna heillä oli nykytutkimuksen mukaan 

persoonallista otetta ja taitoa mestariluokkaan saakka. Tämä tietenkin sillä ehdolla, 

että koulutus ja mahdollisuudet olisivat olleet yhtäläiset (Konttinen 2010: 193). 

Saksassa naismuusikoista on tehnyt pioneeritutkimusta pseudonyymi La Mara. 

Nimen taakse kätkeytyy Maria Lipsius -niminen henkilö, jonka kirjoitustyön kautta 

musiikista elämäntyönsä tehneistä ja naisista tuli näkyviä ainakin lukevalle ylei-

sölle. La Mara kävi kirjeenvaihtoa tutkimushenkilöidensä kanssa, lähetti heille ky-

selykaavakkeita ja toimitti näiden omakohtaisten kertomusten pohjalta elämäkerta-

kokoelmat. Jälkimmäinen ilmestyi vuonna 1904. (Deaville 2006: 135–158.) Nämä 
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naisista kertovat artikkelit eivät ilmestymisaikanaan olleet musiikkikeskustelun 

keskiössä. La Maran tarkoituksena oli osoittaa naisten toimijuus, tuotteliaisuus ja 

asema miespuolisten kollegoiden rinnalla viime vuosisadan vaihteen Saksassa. Li-

sää naisia oli tulossa musiikin alueelle, heitä hakeutui enenevässä määrin koulutuk-

seen, ja he osoittivat pystyvyytensä aikaisemmin miesten täyttämissä viroissa. Täl-

laisten La Maran kaltaisten esitaistelijoiden työn tuloksena seuraavien naissuku-

polvien, joihin Anna-Liisa Antilakin kuului, oli mutkattomampaa asettua taiteen 

maailmaan ja ottaa paikkansa ensin opiskelijana ja myöhemmin alan ammattilai-

sena miesvaltaisessa joukossa. Anna-Liisa Antilan taiteilijuutta ei enää asetettu ky-

seenalaiseksi. Jos jokin herätti ihmetystä, niin se oli kirkon urkurinvirassa toimimi-

nen. Kaikki muut viranhaltijathan olivat hänen aikanaan miehiä. 

Kirjassaan Musiikin toinen sukupuoli (1994) Pirkko Moisala ja Riitta Valkeila 

keskittyvät naissäveltäjiin keskiajalta nykyaikaan. Monien säveltävien naisten var-

sinaisena musiikin haltuun ottamisen tapana oli soitto. Ruotsalaista Elfrida And-

réeta (1841–1929) on tyypitelty kirjassa ”naistietoisuuden kohottajaksi” (Moisala 

& Valkeila 1994: 188). Andréen nuoruudessa ei nainen vielä voinut opiskella urku-

riksi. Hän kuitenkin suoritti tutkinnon yksityisesti ja myöhemmin isänsä avusta-

mana taisteli lehtipolemiikkia hyväksi käyttäen lakimuutoksen naisten pääsystä ur-

kurin virkoihin 1860-luvun Ruotsissa (Moisala & Valkeila 1994: 190, Öhrström 

1999: 103–104). Pääosan urastaan hän teki urkurina Göteborgissa 1867–1929 ollen 

samalla säveltäjä, opettaja ja musiikkitapahtumien organisaattori. Tasmanialaissyn-

tyinen, sittemmin kansainvälisen uran tehnyt naisurkuri Lilian Frost asettuu luon-

tevasti Andréen aloittamalle polulle. Hänkin kouluttautui ja toimi sittemmin musii-

kin ammattilaisena koko ajan ennakkoluuloja vastaan taistellen. Kaksikymmentä 

vuotta Andréeta nuorempana hänestä tuli tunnettu radion välityksellä. (Hunt 2011.) 

Sukupuolinäkökulma murtautuu esiin myös tässä tutkimuksessa. Anna-Liisa 

Antilan urkurivuosien, siis taiteilijana toimimisen aikoihin kaikki muut kirkon vir-

kaa hoitaneet urkurit olivat miehiä. Poikkeuksena tästä olivat Helsingin diakonis-

salaitoksella ja saksalaisessa kirkossa toimineet, sopimusteitse tehtäväänsä valitut 

kaksi naista (Ryynänen-Karjalainen 2002: 76). Tilanne kuvastaa sitä, miten taitei-

lijuutta määriteltiin miesnormin kautta: Hyväksytty, tosi ja toivottu toimintatapa 

soveltui miehelle. Nainen edusti sen vastakohtaa, toiseutta ja epäaitoa (Lähdesmäki 

2012: 119). Murtaessaan nämä keksityt ja vuosisatojen kuluessa pystytetyt aidat ja 

tullessaan taiteilijuutensa kautta julkisuuden henkilöksi, arvioitavaksi miesten rin-

nalla ja miesten dominoimalla alueella nainen muutti esittävän taiteen kaanonia 

kuitenkin naiseutensa säilyttäen (ks. Haavio-Mannila 1968: 14–16, Lähdesmäki 

2012: 117). 
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4.3 Diplomi ja ensikonsertti 

Anna-Liisa Antila-Kaljusen yksityisarkistossa on A3-kokoinen, kanttinauhalla sul-

jettava pahvikansio, jonka kanteen on kauniilla käsialalla kirjoitettu ”Todistukset”. 

Tämän rusetin avattuani olen päähenkilöni yksityisimmässä maailmassa. Todistus-

pinon keskivaiheilla on Sibelius-Akatemian diplomikirja, joka kertoo:  

”Kun Anna-Liisa Antila on arvosanalla KIITETTÄVÄSTI suorittanut ne tutkin-

not ja opinnäytteet, jotka vaaditaan Sibelius-Akatemian korkeakouluosaston 

diplomitutkinnon suorittamiseksi saaden pääaineessaan urkujensoitossa arvo-

sanan 9.9, annetaan hänelle tämä kunniakirja, johon liittyy diplomiurkurin ar-

vonimi. Helsingissä 26.5.1948” (ALAA: Sibelius-Akatemian diplomikirja). 

Allekirjoittajina olivat puheenjohtaja Harry Lilius ja johtaja Ernst Linko. Tutkinto 

sisälsi etydi- ja Bach-soittoa, uudempaa urkukirjallisuutta ja säestystä. Lisänä oli 

vielä liturgista urkusoittoa siihen kuuluvine modulointi-32 ja prima vista -soittoi-

neen. Todistuksessa luetellaan kaikki diplomitutkintoon sisältyvät musiikkiaineet 

arvosanoineen sekä Antilan oppilasnäytteissä vuosittain esittämät teokset. J. S. 

Bach puuttuu noista näytteistä tyystin. Sijaan ovat tulleet Charles-Marie Widor, 

Max Reger, Marcel Dupré ja Maurice Ravel. Opintokirjan ohjelmistossa sentään J. 

S. Bach on kuitenkin vallitsevin säveltäjänimi (ALAA: Sibelius-Akatemian opin-

tokirja). Yleisarvosana-asteikko on painettu viimeisen sivun alareunaan. Erittäin 

kiitettävästi on 10, kiitettävästi 9,75, erittäin hyvin 9,5 ja hyvin 9. Musiikilliset suo-

ritukset arvioitiin verrattain kapealla asteikolla. Lähtötaso oli jo valmiiksi korkea, 

kun oltiin tekemässä harvinaista tutkintoa. Yksinlaulusta numeroksi tuli 8. Pianon-

soitto, joka oli ollut vahva vaihtoehto urkujen kanssa, oli 10. Opettajansa Martti 

Paavola ja Elis Mårtenson olivat Anna-Liisa Antilan kertoman mukaan taistelleet, 

kumpi saisi pitää hänet pääaineoppilaanaan. Vaikka Anna-Liisa Antilan diplomitut-

kinnon yleisarvosanaksi tuli ”vain” kiitettävä, hän muisti mainita diplomista puhut-

taessa pääaineensa pistemäärän 9,9 kymmenestä (ALAA: Yle Radio Suomi 

2.6.1994, Muisto: O). Tämä kertoo hänen terveestä omanarvontunteestaan. 

Ensikonserttia puffattiin kaksi kertaa Helsingin Sanomissa ”Lauantaina 

16.10.1948 klo 20 Mikael Agricolan kirkossa URKURI ENSIKONSERTTI (Bach, 

Reger, Raphael) Lippuja Fazerilta ja Lippupalvelusta á 100 mk” (Helsingin Sano-

mat 14.10.1948). Toisessa ennakkoilmoituksessa oli ohjelma vielä tarkemmin: Re-

gerin Johdanto, J. S. Bachin Passacaglia ja Fuuga e-molli ja Gunther Raphaelin 

                                                        
32 Tästä opintokirja kertoo tarkemmin: ”Suoriutuu moitteettomasti myös liturgisessa urkusoitossa tar-
vittavasta modulaatiotehtävästä. 
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Fantasia ja Fuuga koraalista ”Nyt ylös sieluni”. Toisessa puffissa mainittiin myös 

soittajan opettaja Elis Mårtenson. 

Tauno Karila, musikologi ja Kilpis-tutkija, kriitikko ja Helsingin yliopiston do-

sentti (Otavan iso musiikkitietosanakirja 1978b: 374–375) arvioi ensikonsertin san-

gen esteettisin sanakääntein sunnuntain lehdessä (Helsingin Sanomat 17.10.1948). 

”Nuori urkutaiteilija antoi eilen ensikonserttinsa Mikael Agricolan kirkossa. 

Taiteilijatar on jo Sibelius-Akatemian julkisissa näytteissä herättänyt huomiota 

pitkälle kehitetyllä musikaalisen otteensa vakavuudella. Eilinen konsertti muo-

dosti kauniin päätöksen tunnollisesti suoritetuille opinnoille ja samalla siinä 

näyttäytyi selvästi omakohtaisesti ajatteleva ja tunteva muusikko, joka asettuu 

tehtäviensä eteen hartain, totuuteen ja kauneuteen tähtäävin mielin. Ohjelma 

oli kokoonpanoltaan vaikea ja sisälsi kolme urkukirjallisuuden runkoteosta. 

Konsertissa kiinnitti erikoisesti huomiota teknillisen osaamisen ohella muodon 

jänteväliikkeinen hallinta sekä yksityiskohtien värikäs ja aistikkaasti suoritettu 

alleviivaus. Juuri viimeksi mainittua puolta tekisi mieli sanoa eilisen urkukon-

sertin ominaisimmaksi piirteeksi. Siitä johtuikin, että ilta jäi mieleen tyylik-

käänä musiikillista sisältöä ja runollisuutta vaistoavan taiteilijan suorituksena. 

Konsertissa oli varsin runsaslukuinen kuulijakunta, mikä urkukonsertin ollessa 

kysymyksessä mielihyvin todettakoon.  T.K-la.” 

Ajan tavan mukaan kritiikki on napakka ja melko lyhyt. Erillisiä numeroita ei arvi-

oitu. Palaute on kaunokirjallinen ja vastasi varmaankin Mikael Agricolan kirkossa 

syksyisenä lauantaina kuultua musisointia. 

Anna-Liisa Antila on nyt siis suorittanut menestyksekkäästi korkeimman urku-

tutkinnon, soittanut ensikonsertin täydelle salille ja on valmis konsertoimaan, esiin-

tymään ja toimimaan huippukoulutuksen saaneena musiikin ammattilaisena. Hän 

ei kuitenkaan kokenut olevansa valmis, vaan tarvitsi uusia näköaloja, laajempaa 

tietämystä ja osaamista, kuin sodanjälkeisessä Suomessa oli mahdollisuus hankkia. 

Modernia ajatustapaa ja asennetta osoittaen hän hakeutui jatkokoulutukseen Tans-

kaan, Kööpenhaminan yliopistossa luennoivan ja opettavan Finn Viderøn oppiin. 

Bach -spesialisti Finn Viderø oli jo tuttu suomalaisille urkureille Sibelius-Akatemi-

aan tekemiensä opetusmatkojen ansiosta. Hänen edustamansa arkaainen tyyli ai-

heutti vilkasta polemiikkia muusikoiden keskuudessa. Voisi puhua jopa pienestä 

urkuskismasta. Enzio Forsblom kuului myös Viderøn oppilaisiin, ja hän kertoo Or-

ganum-seuran lehdessä (Forsblom 1996), ”miksi laineet löivät vähän yli”. Vallalla 

oli näet myös toinen ja aika lailla erilainen käsitys, miten Bachin musiikkia tulisi 
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soittaa. Tämä straubelainen koulukunta tuli Saksasta Bachin kotimaasta mutta pe-

rustui Forsblomin mukaan myöhäisromantiikan ajan käsityksiin ja ”oli suuresti 

riippuvainen perussävelvoittoisista uruista.” 

Anna-Liisa Antila ei näihin taisteluihin osallistunut. Hän otti uuden opin sieltä, 

mistä sen luontevimmin sai. Kun opettaja tuli omaan oppilaitokseen, tarjontaa oli 

luontevaa hyödyntää. Syntyneen tuttavuuden pohjalta oli reitti selvänä Tanskaan 

menoa varten. Pääsy sodan jälkeisestä niukkuudesta talveksi Tanskaan 

smørrebrødien ja wienereiden luvattuun maahan on mahtanut olla onnenpotku. Hy-

vin menneen diplomin ja ensikonsertin kiittävien palautteiden ansiosta Anna-Liisa 

Antila sai Suomen Kulttuurirahaston apurahan, jonka turvin hän matkusti Kööpen-

haminaan. Jaegersborgin tai Trinitatis-kirkon holvien alla pidetyt yksityiset tunnit, 

Yliopistossa seuraamansa Viderøn Buxtehude -luennot (ALAKA: Luentomuistiin-

panot sisältävä vihko) ja tietenkin suurkaupungin vilkas kulttuurielämä mahdolli-

suutenaan Anna-Liisa sai kerätä tulevan varalle kestävää pääomaa. Vuotta aikai-

semmin Kööpenhaminassa opiskellut Enzio Forsblom kertoi ajan olleen ”autuaal-

lista” ja että Viderø saattoi pitää useita tunteja kestäviä oppitunteja, soittaa malliksi 

Bachia, jota ”oppilas imi itseensä kuivan sienen lailla” (Forsblom 1996: 17–18). 

4.4 Kirkollinen naismuusikkous Suomessa 

Kun nykyisin katselee suomalaisten sinfoniaorkestereiden soittajistoja, huomaa 

naisten suuren määrän.33 Vuoden 2014 tilastossa naisia orkesterien soittajista oli 

39,3 %. Mitä nuorempi orkesteri on, sitä enemmän siellä on naisia. (Suomen Sin-

foniaorkesterit ry:n vuosikertomus 2014: 19.) Naissoittajien osuus Euroopan huip-

puorkestereissa on matalampi kuin Suomessa. Tunnettu Wienin filharmonikoiden 

miesmuuri murtui vasta vuonna 1997, ja siitä kului vielä 14 vuotta, ennen kuin 

nainen valittiin samaisen orkesterin konserttimestariksi. Naismuusikkous on nyky-

ään pikemmin sääntö kuin sattuma. Muutos on tapahtunut soittaen kyvykkyytensä 

osoittaneiden naisten asettuessa musiikilliseen ammattiin ilman että heidän taito-

jaan asetetaan kyseenalaisiksi sukupuolen takia (Mc Clary 2002: 54–55). 

Naiset saivat odottaa jokseenkin pitkään, ennen kuin oli mahdollista saada 

muusikon toimi Suomen evankelis-luterilaisesta kirkosta. Ensimmäisiä kannanot-

toja naistoimijuuden puolesta oli Fredrika Runebergin kirjoitelma vuodelta 1861 

(Jalkanen 1978: 255, Tuulio: 1979: 59). Seuraava näkyvämpi liikahdus tapahtui 

                                                        
33 Rock-musiikin ja jazzin piirissä miesylivalta on edelleen tosiasia (Keala 2010). 
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1889, jolloin peräti kaksi koulutuksen saanutta naismuusikkoa haki Helsingin van-

han kirkon urkurin virkaa. Hylätyiksi tulleet valittivat kirkkoneuvoston päätöksestä 

tuomiokapituliin ja toinen heistä myöhemmin vielä senaattiin. Valitus oli turha, 

sillä kelpoisuusvaatimuksen edellyttämä sukupuoli oli valittajien kohdalla väärä 

(Jalkanen 1978: 256). Vaikka virkahaaveet näiden naisten kohdalla jäivät toteutu-

matta, se sysäsi liikkeelle paineaallon, jonka tuloksena vuoden 1893 kirkollisko-

kous sai jo kaksi aloitetta urkurin viran avaamiseksi naisille. Poliittinen mylly jau-

hoi viisitoista vuotta ennen kuin lakimuutokset oli senaatissa 19.10.1908 vahvis-

tettu (Jalkanen 1978: 258). Ryynänen-Karjalaisen ja Björkstrandin mukaan naisia 

on kuitenkin alalla ollut harvakseltaan eri puolilla Suomea. Uudestakaarlepyystä 

on tieto 1890-luvun lopulla Helsingin musiikki-instituutissa34 opiskelleesta Maria 

Castrénista, joka hoiti kotikaupunkinsa urkurin virkaa ja opetti seminaarissa 

(Björkstrand 1999: 149–151, Ryynänen-Karjalainen 2002:19)35. Anna-Liisa Antila 

oli tietoinen tästä edellä kulkeneesta virkasisarestaan, koska hänen kotiarkistossaan 

on pieni, kellastunut Maria Castrénista kertova lehtileike. Viran avaamista naisille 

puollettiin muun muassa naisten pienemmillä palkkatoiveilla. Naisilta tuskin ky-

syttiin palkkatoivetta, oletettiin vain heidän tulevan toimeen vähemmällä kuin 

mies36. Iäisyydeltä tuntuvien, byrokratian hitaasti jauhavien rattaiden ja esteitä ka-

saavien miesten jarruttelusta huolimatta naiset opiskelivat Helsingin kirkkomusiik-

kiopistossa. Vuosina 1923–1937 kaiken kaikkiaan 16 naista sai sieltä päästötodis-

tuksen. Ammattipätevyyden hankkineita naiskirkkomuusikkoja oli siis vuosi vuo-

delta enemmän (Ryynänen-Karjalainen 2002: 198–201). 

Kanttoria kutsuttiin vanhastaan puhekielessä lukkariksi.37 Työn kuvaan saattoi 

kuulua laulunjohtamisen lisäksi rokottamista, houruinhoitoa ja suntion tehtäviä. 

Kanttorin virka avautui Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa naisille vasta 

1963 (Jalkanen 1978, Ryynänen-Karjalainen 2002). Anna-Liisa Antilalle tuli har-

vinaislaatuinen tilaisuus murtaa miesmuuri urkuja soittavien kirkkomuusikoiden 

sakeassa rivistössä vuonna 1951, jolloin hänet valittiin vaalisoiton kautta Turun 

                                                        
34 Helsingin musiikkiopiston ruotsinkielinen nimitys. 
35 Naiset ovat Suomessa opiskelleet kirkkomusiikkia, valmistuneet ja kadonneet kuka mihinkin. Turun 
kirkkomusiikkiopistossa 25 naista suoritti tutkinnon vuosina 1925–1951. 
36 Samapalkkaisuus ei ole kaikilla aloilla edelleenkään toteutunut. Kirkon virassa palkkaus määrittyy 
tehtävän ja sitä suorittavan koulutuksen ja kokemuksen, ei sukupuolen mukaan. URI: http//sa-
kasti.avl.fi/sakasti.nsf/sp2?open&cid=Conte. Viitattu 2014/01/28. 
37 Ruotsin kielen klockare = kellonsoittaja. 
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Mikaelinkirkon urkuriksi ensimmäisenä naispuolisena henkilönä Suomessa. Anti-

lan vaalisija38 oli toinen ja erityisen hivelevän tilanteesta teki se, että kolmannella 

sijalla virkaan pyrkijänä oli pianistikuuluisuus Tapani Valsta. Haastattelussaan 

(ALAA: Yle Radio Suomi 2.6.1994) Anna-Liisa Antila tuo esiin Tapani Valstan 

erikoisen aseman Mikaelinkirkon viran täytössä. Jo opiskeluaikanaan Anna-Liisa 

Antila oli kuullut turkulaisten ”odottavan Tapani Valstaa takaisin kotikaupun-

kiinsa”. Kirkkoneuvoston kokous (8.3.1951) asetti vaalisijat yksimielisesti ehdok-

kaita ”tarkoin toisiinsa vertailtuaan” (TKSKA: Kirkkoneuvoston kokouspöytä-

kirja). Anna-Liisa Antila oli joukon ainut filosofian maisteri. Kaikki neljä (seitse-

mästä hakijasta) vaalisijan saanutta olivat diplomiurkureita. Seurakuntalaiset osoit-

tivat ennakkoluulottoman tahtonsa ja valitsivat kuitenkin naisen urkurikseen. Se-

naatin lainvahvistuksesta (1908) kului 44 vuotta ennen kuin naisen kelpoisuus to-

teutui käytännössä. Anna-Liisa Antila tuli näin murtaneeksi miesmuurin ketään ja 

mitään vahingoittamatta saamillaan 490 äänellä. Toiseksi tullut Tapani Valsta sai 

196 ääntä ja kolmas, Pauli Riihivaara 77 ääntä. (TKSKA: Mikaelinseurakunnan 

kirkonkokouksen pöytäkirja 24. ja 25.6.1951.) Varmaankin hän iloitsi valinnastaan, 

mutta työn luonne oli sillä tavalla neutraali, ettei siinä naiseus erityisemmin toteu-

tunut. Urkurin sukupuolta ei pysty päättelemään pelkän soiton perusteella. Soiton 

voima ja pauhu, joka mielletään maskuliinisuuteen kuuluvaksi, saadaan aikaan re-

kisterejä avaamalla. Soittajan käsivoimat tai käden koko eivät ratkaise volyymin 

määrää, kuten on esimerkiksi pianolla soitettaessa. 

Ennakkotapauksia 

Naispioneerien aika ei ole ohi, muureja riittää yhä murrettavaksi ja lasikattoja ri-

kottavaksi. Siitä, mitä on olla ensimmäinen omalla alallaan, kertoo saudiarabialai-

sen elokuvaohjaajan Haifaa Al-Mansourin työskentely Vihreä polkupyörä -eloku-

vansa parissa. Saudi-Arabiassa nainen ei saa esimerkiksi ajaa polkupyörää tai näyt-

täytyä julkisesti ilman miespuolista sukulaista. Silti hän sinnikkyyttä ja kekseliäi-

syyttä osoittaen kuvasi maailmanlaajuista huomiota saaneen elokuvansa kotimaas-

saan autosta käsin monitoritekniikkaa hyödyntäen. (Okkonen 2014.) Vaikka Al-

Mansouri on lähtöisin hyvin erilaisesta perinteestä ja edustaa toista kulttuurin alaa 

ja aikaa, ei voi olla huomaamatta yhtäläisyyksiä naisen asettumisessa kaanonia vas-

taan eurooppalaisessa kontekstissa. 

                                                        
38 Pyrkijät asetetaan pätevyysjärjestykseen. Tutkintojen ja suoritusten lisäksi kokemus ja virkavuodet ja 
mahdollinen taiteellinen työskentely lasketaan eduksi. 
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Hildegard Bingeniläinen musisoi lähes tuhat vuotta sitten toimijuuden paikka-

naan naisluostari. 1800-luku toi muutamat tunnetut naispuoliset viuluvirtuoosit ja 

oopperalaulajattaret konserttilavoille. Fanny Henselin (s. Mendelssohn) kaltainen 

lahjakkuus ei voinut Mustakallion (2003) tutkimuksen mukaan pysyä enää piilossa. 

Fanny pääsi suljetussa piirissä tapahtuneen musiikkitoiminnan keskiöön säveltä-

jänä, organisaattorina ja esiintyjänä.  Ruotsalaissyntyisen Jenny Lindin (1820–1887) 

satumaisen uran tunsi koko laulumusiikista kiinnostunut maailma (Horn: 1941: 

425–426). 1900-luvulla jo moni naisartisti loi itsenäisen uran ollen riippuvainen 

vain miehisistä kuulijoista. Aino Acktén ja Lea Piltin kansainväliset karriäärit toivat 

Suomelle kaivattua näkyvyyttä sortovuosina ja sotien välissä. 2000-luvun suoma-

lainen kapellimestari tai säveltäjä voi olla yhtä hyvin nainen, vaikka nämä muusik-

kouden lajit olivat pisimpään naisten ulottumattomissa.39 Epäilihän Anna-Liisa An-

tilakin naisurkurin selviytymistä (Turun Sanomat 14.12.1954) arvelemalla naisella 

olevan ”enemmän vaikeuksia huomion hajottamisessa moneen eri asiaan: jalkoihin, 

käsiin, jne”. Soitossa hänkään ei tee eroa miehen ja naisen välillä. Moniäänisessä 

urkumusiikissa, jollainen esimerkiksi fuuga on, käsille ja jaloille on omat itsenäiset, 

eri suuntiin etenevät, eri manuaaleilta soitettavat, joskus hyvin kompleksiset ku-

dokset. Toisaalta myös koraalisäestyksissä on tarkkailtava sanoja, kiinnitettävä 

huomio paitsi omaan soittoon, seurattava seurakunnan tempoa ja pidettävä huomio 

monessa asiassa yhtä aikaa. Jotakin oman aikansa ajattelutavan vankina olemista 

tässä epäröivässä lausunnossa on. Haastattelija-toimittaja oli mies. Ehkä Anna-

Liisa Antila ollessaan huomion keskipisteenä ei halunnut ottaa kunniaa itselleen, 

vaan vetäytyi puolustusasemiin vaatimattomuuden taakse. Tämä oli tapa lieven-

nellä lausuntoa: naisella voi olla vaikeuksia, mutta pääasia on, että se ei kuulu soi-

tossa. 

4.5  Mikaelinkirkon urkurina 

Anna-Liisa Antilan kuusivuotiskausi nurkkapatrioottiseksi kuvaillussa Turussa oli 

merkittävä paitsi taiteellisen työn, myös esikoisaseman kautta. Osoittihan se häntä 

seuraaville naisille kirkon piirissä reitin ja ennen käyttämättömän mahdollisuuden 

                                                        
39 Sunnuntai-iltana 30.3.2014 MTV:n klo 22 uutisten kevennyksessä haastateltiin kuuluisaa suomalaista 
orkesterinjohdon opettajaa Jorma Panulaa. Toimittaja tiedusteli häneltä, sopiiko orkesterin johtaminen 
naisille, joita kurssilaisista näytti olevan valtaosa. Vastauksena oli yksikantainen ”ei”. Alan huipulla on 
siis sovinismia vielä vuonna 2014 (MTV3 30.3.2014). 
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työhön ja taiteelliseen toimintaan kirkkomuusikkona sen korkeimmassa virkaluo-

kassa40. Naisia oli valmistunut urkureiksi, mutta ylimmän mahdollisen tutkinnon, 

diplomin, oli suorittanut häntä ennen vain kaksi naista. Määrällisesti diplomin suo-

rittaneita ja korkeimpaan virkaan kelpoisia oli siis vähän. Joukko kasvoi nopeasti 

niin, että 1950-luvun lopussa naisdiplomiurkureita oli jo kuusi (Ryynänen-Karja-

lainen 2002). Mahdollisesti Anna-Liisan esimerkki rohkaisi muita naisia asetta-

maan tavoitteitaan korkeammalle aina kaupunkiseurakuntien korkeinta koulutusta 

edellyttäviin virkoihin asti. Vaikka päätoiminen urkurius Mikaelinkirkossa jäi lo-

pulta vain kuuden vuoden mittaiseksi, oli se Antilalle taiteilijuuden ja itsenäisen 

muusikkona työskentelyn kannalta erittäin merkittävä aika. Hänestä kirjoitettiin, 

häntä haastateltiin, hänen lausuntojaan kysyttiin, häntä pyydettiin esiintymään, hän 

konsertoi, säesti ja soitti radiossa niin, että nimi oli valtakunnallisesti tunnettu. 

Antila otti tehokkaasti haltuun urkurin viran Mikaelinkirkossa Turussa loppu-

kesällä 1952. Tuo vuosi oli suomalaisille monella tavalla muistamisen arvoinen: 

Suomi toimi olympialaisten isäntämaana, sai Armi Kuuselasta maailman kauneim-

man naisen, maksoi sotakorvaukset ja pääsi Coca-Colan makuun (Kalha 2003: 

467–468). Viisikymmentäluku vaikuttaa jälkeenpäin katsottuna toiveikkaalta ja 

työteliäältä maan syrjäisimpiin kolkkiin ulottuneen jälleenrakennuksen ja moder-

nisoituvan ihmiskuvan syntymisen ajalta (Relander 2004: 138–141). Se oli selvästi 

vilkas ja työteliäs vuosikymmen myös Anna-Liisa Antilalle. Siihen sisältyi toiminta 

neljässä eri opettajankoulutusyksikössä ympäri Suomen ja uraauurtava työ Mika-

elinkirkon urkurina ja kysyttynä muusikkona Turun aktiivisessa konserttielämässä. 

4.5.1 Näkyvä ja kuuluva toimijuus 

Mikaelinkirkon päiväkirjaan ilmestyi 12.10.1952, pari kuukautta uuden urkurin 

virkaan tulon jälkeen, ensimmäistä kertaa maininta jumalapalveluksen alku- ja lop-

pumusiikista. Loppukaneetiksi oli merkitty ”Bach, preludi ja fuuga g-molli” eri 

kynällä ja käsialalla kuin varsinainen teksti palveluksen toimittajasta, virsistä ja 

kirkkovieraiden lukumäärästä oli. Tämä merkitsemistapa ja käytäntö oli jotakin 

uutta ja informaatiota lisäävää. Päiväkirjan pitäjä siis nimesi tilaisuudessa soitetun 

                                                        
40 Suomen evankelis-luterilaisen kirkon muusikoiden pätevyys ja palkkaus jaetaan vuodesta 1994 kol-
meen luokkaan. A-tutkinnon suorittaneilla on korkeakoulututkinto ja diplomi joko kuoronjohdossa, lau-
lussa tai urkujen soitossa. Suurempien kaupunkiseurakuntien ja tuomiokirkkojen muusikoiden pätevyys 
on A-tutkintotasoa. B-tutkinnon omaavilla on myös kanditasoinen tutkinto ja II –kurssia vastaavat inst-
rumenttiopinnot tai kuoronjohto Sibelius-Akatemiasta. C-kanttorit valmistuvat ammattikorkeasta vaati-
muksena lopputyö ja I-kurssitutkintoa vastaavat instrumenttiopinnot. 
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urkumusiikin. Uuden käytännön takana oli Anna-Liisa Antila ja hänen tavoittee-

naan oli selvästi tiedon lisääminen, ei niinkään urkurin kunnian kasvattaminen. Ur-

kurin nimeä ei näet edelleenkään mainittu. Kirkkomuusikoiden kouluttaja Armas 

Maasalo oli tuonut esiin koko vaikutusaikansa jumalanpalvelusmusiikiksi soveltu-

vien preludioiden ja postludioiden voimakkaampaa käyttöönottoa. Hänen mielipi-

teensä mukaan itsenäiselle urkujensoitolle oli liian vähän tilaa jumalanpalveluk-

sessa (Maasalo 1998: 56). Tämä kirkkomusiikkiopiston opettajan ja esikuvan ke-

hotusta noudattava käytäntö jäi Mikaeliin pysyvästi (TKSKA: MKP). 

Mikaelin seurakunnan väkiluku oli 18 000 henkeä ja matrikkelitietojen mu-

kaan sitä pidettiin ”runsastöisenä”. Virkaan kuuluvana etuna hänelle kuului Tiilen-

tekijänkadulla virka-asunto ja palkkaluokka oli 18. Molemmat kirkkomuusikot sai-

vat saman palkan. Kirkkoherran palkkaluokka 31 tuli paljon vähemmillä opiskelu-

vuosilla kuin muusikon. (Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntien ja pa-

piston matrikkeli 1953). 

Antilan uudessa työpaikassa vuoden 1952 marraskuun 23. päivänä, joka oli 

tuomiosunnuntai,41  Mikaelinkirkko täyttyi seurakuntalaisista neljä eri kertaa. Var-

hain aamulla oli varuskuntajumalanpalvelus, päiväsaarnaksi kutsuttu sanajumalan-

palvelus klo 10, lasten ja nuorten kirkko klo 12 ja iltasaarna klo 17.30. Sen yhtey-

dessä vietettiin ehtoollista.  Anna-Liisa Antila toimi työtodistuksen mukaan seura-

kuntansa nuorten ja lasten kerhojen ohjaajana (ALAA: Työtodistus). Todennäköi-

sesti tällainen kerholaisista muodostettu lauluryhmä avusti lasten ja nuorten kir-

kossa (TKSKA: Kertomuksia nuorisotyöstä). Sitä eivät päiväkirjat kerro, mutta to-

distus aktiivisesta kuoro- ja kerhotoiminnan harjoittamisesta löytyy (ALAA: Työ-

todistus).  

Jumalanpalveluksen radiointi Mikaelinkirkosta oli varsin tavallista. Laskin en-

simmäisen puolen vuoden ajalta kahdeksan nauhoitusta (TKSKA: MKP). Ansiolu-

ettelossaan Anna-Liisa Antila mainitsee ”lukuisia solisti- ja säestystehtäviä radion 

yleis- ja paikallislähetyksissä” (ALAA: Nimikirja). On suuri vahinko, että nämä 

nauhoitteet eivät ole säilyneet. Ulkomailla pääinstrumenttiaan opiskelleen, loisto-

arvioinnit ensikonsertistaan saaneen, ympäri maata ja jopa Tallinnassa jo 1930-lu-

vulla konserteissa soittaneen naisen autenttista musisointia tuolta ajalta ei ole mah-

dollista enää tavoittaa muutoin kuin mielikuvissamme.42 

                                                        
41 Suomen evankelis-luterilaisen kirkon sunnuntait järjestyvät Kristuksen elämän muiston eli anamneet-
tisen luonteen mukaan alkaen adventista ja päättyen tuomiosunnuntaihin. 
42 Ellen Urhon kanssa käymässäni keskustelussa helmikuussa 2014 tuli ilmi, että hän järjesti yhteis-
työssä Anna-Liisa Antilan kanssa loimaalaisten muusikoiden ja laulajien esityksistä radiotaltioinnin 
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4.5.2 Konsertteja työn ohessa 

Mikaelinkirkko oli myös suosittu konserttipaikka. Eri yhdistykset järjestivät tavan 

takaa konsertteja, hyväntekeväisyystilaisuuksia, juhlia ja hartauksia. Näiden itseoi-

keutettuna urkurina, säestäjänä ja solistina toimi Anna-Liisa Antila. Työssään hän 

joutui sukeltamaan myös perinteisen urkukirjallisuuden ulkopuolelle, koska kirk-

kovuoden suurien juhlien aikaan esitettiin kantaatteja, vespereitä, motetteja, orato-

rioita ja passioita. Seurakunnan omien kokoonpanojen lisäksi kirkkoon tulivat kon-

sertoimaan ja esiintymään lukuisat ulkopuoliset ryhmät, esimerkiksi Turun muusi-

kot ry:n sinfoniaorkesteri 10.10.1953, sekakuoro Kulkuset 12.12.1954 ja Turun 

NMKY:n mieskuoro 26.4.1958 (TKSKA: MKP). Näiden esitysten säestys hoitui 

mallikkaasti, kun Anna-Liisa Antila istui urkupöydän ääreen jo paljon ennen varsi-

naista konsertti-iltaa. Hän säesti työhönsä kuuluvana myös erilaiset kirkkojuhlat, 

joita hänen kaudellaan olivat muun muassa Varsinais-Suomen yhtyneitten kirkko-

kuorojen laulajaiset 9.11.1952, katulähetyksen hyväksi järjestetty tilaisuus 

22.3.1953, sodassa pommitettujen lasimaalausten uudelleen käyttöönotto- ja vih-

kiäisjuhla 27.9.1953 ja Suomen kirkon 800-vuotisjuhla 18.5.1955 (TKSKA: MKP). 

Nämä poiminnat ovat vain esimerkkejä vilkkaasta ja monipuolisesta musiikkitoi-

minnasta Mikaelinkirkossa. 

Oma lukunsa ovat esiintymiset ja säestystehtävät varsinaisen viranhoidon ul-

kopuolella kokonaan toisissa tiloissa ja saleissa. Anna-Liisa Antila vaikuttaa olleen 

erittäin kysytty ja arvostettu muusikko niin suomen- kuin ruotsinkielisenkin lehdis-

tön arvioiden mukaan. Hänen leikekokoelmansa on päiväämätön eikä niistä aina 

käy ilmi, missä lehdessä kritiikki on ollut. Erityisen vajavaiselta ja kattamattomalta 

se tuntuu, kun Helsingin aikaiset ensikonsertin ja sen toisinnon arviot puuttuvat 

kokonaan. Anna-Liisa Antila kuitenkin arvosti konserttejaan ja taiteilijana toimi-

mistaan, koska hän haastatteluissaan mainitsi ne ja muisteli niitä usein.  

Kritiikkejä 

Leikkeitten joukossa on useampia arvioita Turun konserttisalissa 15.10.1956 jär-

jestetystä sävellyskonsertista. Kaksi illan kolmesta säveltäjästä oli turkulaisia kirk-

komuusikkoja. Heistä ensimmäinen, Sune Carlson, oli säveltänyt yksinomaan pia-

noteoksia, jotka Anna-Liisa Antila Bechstein -flyygelillä tulkitsi. Raito Ruskeepään 

                                                        
1945. Sekin on ”pyyhitty yli”. Radion arkisto (Eva Lintusen sähköposti 26.3.2014 ja puhelu maalis-
kuussa 2013) on vahvistanut tämän. 



115 

säveltämät yksinlaulut lauloi Urho Niemelä, työtoveri Mikaelinkirkosta, ja Anna-

Liisa Antila säesti. Kaksi kolmasosaa konsertin musiikillisesta kestosta oli siis 

Anna-Liisa Antilan vastuulla. Turun Sanomissa, nimimerkki P.S. arvioi teosten saa-

neen oleelliset tulkinnalliset ja pianistiset hahmot Antilan käsittelyssä. Teokset vai-

kuttivat kriitikon korvaan ”visaisilta”. Saman konsertin arvioi nimimerkki G.G.G. 

Åbo Underrättelser -lehdessä säestyksien osalta ”pålitlig och följsamt” (luotettava 

ja joustava), soolonumeroissa puolestaan ”i god tolkning” (hyvin tulkiten). ”Varma 

ja musikaalinen”, sanoo nimimerkki J.K-s 17.10.1956 Anna-Liisa Antilan esittä-

mistä pianosooloista. Säestystehtävissä pianisti ”teki oikeutta esittämälleen musii-

kille”. Löytyipä Sune Carlssonin lähettämän kukkakimpun kortti Anna-Liisan ko-

tiarkiston leikkeiden joukosta. Siinä säveltäjä kiittää ”sydämellisesti suuren suori-

tuksen johdosta 15.10.1956”. Sävellyskonsertin arvion alapuolella Turun sano-

missa on kritiikki samaisena päivänä pidetystä toisesta konsertista. Siinä nimi-

merkki E. W. kertoo Mikaelinkirkossa sunnuntai-iltana järjestetystä Loimaan opis-

ton kirkkomusiikki-illasta. Taiteilija Antila oli soittanut kyseisessä konsertissa 

Bachin preludin ja fuugan ”vakuuttavasti”. Soittajalle tämä oli siis vilkas viikon-

vaihde normaalien työkuvioiden lisäksi. 

Turkulaisen Betel-kuoron Bach-konsertti pidettiin Turun tuomiokirkossa. Kon-

sertin tarkka ajankohta jää selvittämättä. Päättelen sen olleen syksyllä 1955, jolloin 

Suomen kirkko täytti 800 vuotta ja johon riemujuhlaan nimimerkki V. L. kritiikis-

sään viittaa. Åbo Underrättelser -lehden G.G.G. on jälleen vakuuttunut Anna-Lii-

san rytmivarmuudesta ja hyvästä rekisteröintitaidosta säestyksissä, C-molli Prelu-

din ja fuugan loistokkuudesta sekä kontrastien luomisen kyvystä moniäänisissä 

osissa. Näissä urkuri kokosi ”pehmeät ja suuret sävyt samaan virtaan” 43. Samaan 

konserttiin viittaa nimimerkki Musicus kertoessaan Anna-Liisa Antilan hoitaneen 

säestykset ”aivan nerokkaasti”. Musicus on kuullut soolonumeroissa lipsahduksia, 

jotka ”saattoivat johtua hänelle oudoista uruista tai kirkon pahasta jälkikaiusta”. 

Nimimerkki M.M. sanoo urkurin tehneen konsertissa suurimman työn, koska He-

latorstai-oratorio on läpisävelletty, vaativa ja monipuolinen teos. ”Asiantuntemuk-

sella” säestykset M.M.:n mukaan hoituivat ja urkusoolot olivat loisteliaita. Tässä 

on siis kaksi kriitikkoa, Musicus ja M.M, joiden mielipiteet erkanevat. Kultaisen 

keskitien valitsi sitten V. L. sanoen, että ”urkurissa ei ole moitteen sijaa”. 

Turun vuosilta on tallessa leike, joka logon perusteella on Turun Sanomista. 

Akatemiatalossa pidetyn Ritva Aron oppilaskonsertin säesti Anna-Liisa Antila. Ni-

mimerkki P.S. ”jäi kuuntelemaan säestäjän hienostunutta osaamista” ja sympatisoi 

                                                        
43 Käännös kirjoittajan. 
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häntä ojentamalla vielä kukan jo saatujen lisäksi, sillä ”ei ole mikään kiitollinen 

tilanne myötäillä monessa suhteessa kokemattomia laulajattaren alkuja, joilta voi 

odottaa mitä yllätyksellisimpiä kompastuksia.” 

Joulukuun 12. päivänä 1954 (TKSKA: MKP) esitettiin Mikaelinkirkossa Ar-

mas Maasalon Jouluoratorio Anna-Liisa Antilan ”ansiokkaasti” säestämänä. Sa-

massa konsertissa kuultiin hänen soittamanaan Cesar Franckin Koraali a-

molli ”hyvällä tekniikalla ja muotoilulla”, molemmat nimimerkki M. M.:n mukaan. 

Turun Naislaulajat vietti 10-vuotisjuhliaan marraskuun 13. päivä 1954. Peräti 

kolme eri kritiikkiä kertoo Konserttitalossa pidetystä varsin korkeatasoisesta il-

lasta. ”Ei voi mitenkään sivuuttaa Anna-Liisa Antilan erittäin tyylikästä asioiden 

hoitoa flyygelin ääressä”, kertoo nimimerkki V. L. Turun Sanomissa. G. G. G.:n 

mielestä (Åbo Underrättelser) pianisti teki ”ansiokasta työtä flyygelin ääressä” ja 

kuulosti ”oikean pianistiselta” Franz Schubertin lauluissa. Erityiskiitokset antaa 

myös nimimerkki V. T. Anna-Liisa Antilalle ”hienostuneesta pianosäestyksestään”.  

Kudospankkikeräyksen hyväksi laulettiin ja soitettiin eräässä Lions Clubin jär-

jestämässä hyväntekeväisyyskonsertissa, minkä johdosta Turun Sanomien V. L. 

mainitsee Anna-Liisa Antilan viulusolisti Tutta Tuomisen ohella ”esittelyä kaipaa-

mattomaksi, Turun konserttisalien tyylikkäimmäksi naiseksi.” 

Betel-kirkossa 1955 (nimimerkki repeytynyt irti leikkeestä) pidetyn ja Turun 

Sanomissa arvioidun samannimisen kuoron konsertissa Anna-Liisa Antila 

soitti ”puhtaasti ja koruttomasti” Armas Maasalon Sursum Cordan. Kuulija ikään 

kuin ”vahaan piirrettynä näkee jokaisen henkevästi soitetun kuvion”. 

Kritiikit kertovat Anna-Liisa Antilan ammattitaidosta paitsi urkurina ja pianis-

tina myös, solistina ja säestäjänä. Monipuolisuus oli etu, josta hyötyi soittaja itse ja 

tietenkin yhteistyökumppani. Häntä saatettiin pyytää soittajaksi tilaisuuteen, jossa 

tarvittiin niin urkuria kuin pianistiakin. Samoin hän saattoi myötäillä muiden soit-

teita säestyksin ja osallistua konsertin ohjelmaan soolonumeroita esittämällä. Pa-

lautteet ovat kauttaaltaan kiittäviä. Hänen musisointiaan leimaa korkea ammatti-

taito, perusteellinen tehtävään valmistautuminen ja duoparia kuunteleva osallisuus.  

Hivelevimmät määrittelyt ”loistelias”, ”nerokas” ja ”joustava” kuvaavat tiiviste-

tysti Anna-Liisan Turun kaudella ilmennyttä muusikkoutta. 

4.6 Taiteilija julkisuuden henkilönä  

Tutkimustehtäväni on pohtia Anna-Liisa Antilan uran ilmenemistä muusikkouden 

ja opettajuuden viitekehyksessä. Jälkeenpäin ulkopuolisen silmin katsoessa hänen 
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taiteellinen uransa oli hohdokas. Edelleen herättää ihmetystä, miten hän hennoi jät-

tää taakseen menestyksen ja sen tuoman kuuluisuuden ja arvostuksen. Valintojen 

tekeminen ei ole ollut helppoa. 

Lehdistö on kulttuurissamme tärkeä ilmiöiden peilaaja ja keskustelujen avaaja. 

Keskityn tässä luvussa kuvailemaan sitä julkista huomiota, jota Anna-Liisa Antila 

sai kokea lehdistöltä Turun aikana toimiessaan Mikaelinkirkon urkurina vuosina 

1952–1958. Aikaisemmin biografialuvussa viittasin Ylioppilaslehteen, Aitosuoma-

laiseen ja Helsingin Sanomiin, joissa kerrottiin nuoruudenaikaisten esiintymisten 

ja ensikonsertin vaikutelmista. Ammattiin valmistavassa Helsingin kirkkomusiik-

kiopistossa oli tapana järjestää lukuvuoden päätöskonsertti, jossa edistyneimmät 

soittivat ja lauloivat. Todistukset jaettiin valmistuville. Uusi Suomi ja Hufvudstads-

bladet lähettivät toimittajan paikalle arvostaen tällä eleellä valmistuvien nuorten 

muusikoiden panosta kaupungin musiikkielämässä. Lausunnot Anna-Liisa Antilan 

musisoinnista urkurina ja pianistina (1934, 1935) edellä mainituissa lehdissä ker-

tovat vakuuttavalla tavalla professionaalin asenteen ja sangen valmiin, nuoren 

muusikon soitosta.  

Anna-Liisa Antilan yksityisessä arkistossa on neljä lehteä tai leikettä, joissa on 

perinteinen haastattelu. Lehdet ovat Nainen ja Elämä 10/1955, Kuvataidelehti 7–

8/1950, Turun Sanomat 14.12.1954 ja Naisten maailma 1/1955. Lisäksi on korreh-

tuuri, johon Anna-Liisa Antila on punakynällä tehnyt pari korjausta ja jonka saate-

kirje on päivätty Helsingissä 13.12.1954 Arvo Aallaksen allekirjoittamana.  

Kuvataidelehti 7–8/1950 julkaisi valokuvat kymmenestä maamme tunnetuim-

masta tai arvostetuimmasta urkurista, jotka esiintyivät kukin vuorollaan omassa 

konsertissa syyskuusta marraskuuhun J. S. Bachin kuoleman 200-vuotismuistojuh-

lassa. Toimittaja Anna-Liisa Luukkonen esitteli kunkin urkurin ominaislaadun, 

opinnot, esikuvat ja taiteilijaluonteen karaktäärin. Anna-Liisa Antilasta hän muun 

muassa sanoi:  

”Syvällä kytevää jäntevää voimaa. Soitto selkeää ja täsmällistä. Suoriutuu 

vaikka miten vaikeista tehtävistä. Etevimpiä nuoria urkureitamme”. 

Artikkelissaan Luukkonen halusi kiinnittää yleisön huomion tärkeään Bachin juh-

lavuoden konserttisarjaan ja tulemaan paikalle sanomalehdistön penseydestä, kon-

serttiyleisön haukottelusta ja Suomen Kulttuurirahaston välinpitämättömyydestä 

huolimatta. Rinnakkaistapauksena hän otti esille professori Alf Lindénin Ruotsista, 

joka oli soittanut 27 perättäisessä konsertissa koko Bachin urkutuotannon.  Rans-

kassa Marcel Dupré oli toiminut samoin, mutta soittanut kaiken lisäksi ulkoa. Suo-
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malaista Bach -konserttisarjaa mainostettiin vain ”läpileikkauksena” säveltäjämes-

tarin urkukirjallisuudesta. Anna-Liisa Antila soitti Töölön kirkossa oman konsert-

tinsa 15.11.1950. Ilmoitus oli Helsingin Sanomissa paria päivää aikaisemmin sekä 

konserttipäivänä. Siinä kerrottiin lippuja saatavan Fazerilta ja Westerlundilta sekä 

kirkon ovelta 19.30 alkaen konserttipäivänä. Tästä samaisesta konsertista Anna-

Liisa itse käytti nimitystä ensikonsertin uusinta, vaikka ohjelma oli eri. Ensikon-

serttiin ei nimittäin mahtunut koko yleisö, vaan osa jäi ovien ulkopuolelle, mikä 

urkukonsertin kyseessä ollen oli ja on harvinaista44. Haastattelun mukaan hän sa-

noo ohjelmia painetun 300 kappaletta, mutta ”ne loppuivat kesken”. Konserttitoi-

misto Fazer oli lupaillut ensikonsertin pikaista uusimista, mutta aika venähtikin 

kahdeksi vuodeksi.  

Taiteilijan eetos 

Toimittaja Pirkko Posti siteeraa Nainen ja Elämä -lehdessä (1955: 8–9) Anna-Liisa 

Antilan nöyrää taiteilijan kutsumusta:  

”Kun aikanani sain Tuomiokapitulista virkaani liittyvän valtakirjan, oli siinä 

kohta, joka pysähdytti. Siinä sanottiin: …hänen tulee tätä virkaa niin toimittaa, 

että hän siitä Jumalan ja ihmisten edessä voi vastata… Niinhän tietysti jokai-

sen ja aina olisi otettava tehtävänsä ja elämäntyönsä, mutta kun näin kehotuk-

sen painettuna, se kosketti ihmeen voimakkaasti. Se hiljensi silloin ja on hil-

jentänyt monet kerrat jälkeenpäin pyyntöön, etten olisi urkuri, joka vain ko-

neellisesti suorittaa virkatehtäväänsä tai urkuri, joka etsii omaa kunniaansa, 

vaan että seurakunnan palvelijana saisin yhdessä sen kanssa ja sen puolesta 

olla soitollani milloin katumuksen, milloin rukouksen, milloin taas kiitoksen ja 

ylistyksen tulkkina.” 

Toteamukseen tiivistyy Anna-Liisa Antila-Kaljusen etiikka ja työmoraali. Kaikessa 

toimessaan hänen olemustaan leimasi itseä korostamaton ja kaunis mieli. Haastat-

telua antaessaan hän oli elämänsä huippukohdassa sekä ammatillisesti että ikänsä 

puolesta. Hän oli saavuttanut urkurina kaiken, mitä sodanjälkeisessä Suomessa kir-

kon virassa saattoi saavuttaa. Hänet tunnettiin radiointien ansiosta laajemminkin 

kuin vain Turun seudulla. Hän oli antanut konsertteja ja esiintynyt runsaasti jo 

                                                        
44 Urkuri Kalevi Kiviniemi on radikaalilla ohjelmistollaan saanut urkukonsertteihin uuden yleisön. Hä-
nen soitossaan kuulee elokuvamusiikkia tai muista yhteyksistä tuttuja sävelmiä uruille sovitettuna. 
Kaiku samasta ilmiöstä kuului 28.3.2014 urkuri Elias Niemelän soittamassa konsertissa Oulun tuomio-
kirkossa. Ohjelmassa ei ollut yhtään varsinaista urkukappaletta, vaikka konsertti soitettiin kirkkouruilla. 
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1930-luvulta alkaen ja silti hän mielsi itsensä välittäjäksi ja tulkiksi säveltäjän ja 

vastaanottajan kohtaamisessa. Oman kunnian etsijät esiintyvät toisissa saleissa. 

Nimimerkki ”Jukka” Naisten Maailma -lehdessä (1/1955) haastatteli Anna-Lii-

saa Maasalon Jouluoratorion harjoitusten aikoihin joulukuussa 1954. Harjoitukset 

olivat kirkossa juuri päättyneet ja sadan esiintyjän joukko oli poistunut parvelta. 

Toimittaja kysyi Anna-Liisan mielipidettä naisurkureiden vähyyteen. Haastateltava 

vastasi, että ”erillisiä urkurinvirkoja on vähän ja että vanhoillinen ja vanhentunut 

ajattelutapa estää miesmuuria murtumasta”.  Totta on, että vuonna 1954 jo kuusi 

naista hoiti urkurin virkaa Suomessa (Turun Sanomat 14.12.1954). Kannanotto on 

vahva, melkein epäilin sitä Anna-Liisan lausumaksi. Hän on kokenut urkurien kol-

legiaalisuuden miesmuurina. Nainen ja Elämä -lehden haastattelun johdannossa 

(1955) Anna-Liisa Antila kiteyttää näkemystään: ”Kolmen urkurinvirkavuoden ko-

kemuksella naiseus ei ole ollut este tai häirinnyt tehtävää. Tärkeintä on, kuinka 

tehtävän suorittaa eikä kuka sen suorittaa.” Tässäkin haastattelussa kanttorin ja 

urkurin virat sekoittuvat toisiinsa. Anna-Liisa Antila jopa toteaa ”naisen lauluää-

nen olevan kantamattomampi kuin miespuolisen kanttorin”, vaikka urkurin tehtä-

vänähän on pääosin soittaminen. 

Kotimaa-lehdessä (16.4.1957) osallistuttiin tuolloin ajankohtaiseen ja runsaasti 

yleisönosastokirjoituksia kirvoittaneeseen keskusteluun nykyaikaisen musiikin so-

veltumisesta jumalanpalveluskäytäntöön. Koko sivun täyttävän jutun haastatelta-

vina olivat Anna-Liisa Antilan lisäksi Jouko Kunnas, Taneli Kuusisto, Kalle Mäki-

nen, Paavo Raussi ja Jarmo Parviainen. Kaikki kysymyksiin vastaavat olivat huo-

mattavissa urkurintoimissa tuomiokirkkoseurakunnissa tai vastaavissa ja Taneli 

Kuusisto Sibelius-Akatemian kirkkomusiikkiosaston johtaja. Lausunnossaan 

Anna-Liisa Antila teki rohkean kahtiajaon: hänen mielestään oli olemassa joko hy-

vää tai huonoa musiikkia. Sillä perusteella hyvä moderni musiikki voi palvella kir-

kollisessa käytössä. Atonaalisesta musiikista kysyttäessä hän ei pitänyt sopivana, 

että kirkkomusiikki joutui äärimmäisyyssuuntia edustavien säveltäjien kokeiluken-

täksi. Seurakuntalaisten moderniin musiikkiin tutustuttamiseksi hän ehdotti pieni-

muotoisten, jumalanpalveluksen puitteisiin sopivien sävellysten esille tuomista. 

Kirkkomuusikoiden olisi hänen mielestään kasvettava ajan mukana ja rohkeasti ja 

ennakkoluulottomasti tutustuttava uusimpiinkin virtauksiin. Tällä modernia näke-

mystä edustavalla lausunnollaan hän osoitti kysyjälle mielipiteensä ja asenteensa, 

jolla oli kaikupohjaa myös hänen omassa urassaan.   
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Anna-Liisa Antila toteaa nimimerkki J-o:lle (Uusi Aura -lehdessä), 45 ettei hä-

nellä ollut Värtsilästä nuorena lähtiessään aikomustakaan valmistua diplomiurku-

riksi, vaan laulunopettajaksi. Mieltymys solistiseen urkuriuteen vahvistui kansan-

opistotyön aikana ja kokemus siitä, että kouluttautuminen oli jäänyt kesken, sai hä-

net lähtemään opintoihin uudelleen. Kaikkia haastatteluja leimaa yhteinen piirre: 

toimittajat eivät uskoneet silmiään nähdessään urkuparvella naisen. Niin harvinai-

nen ilmiö 1950-luvulla oli nainen urkupöydän takana. Tehdessään jutun poikkeus-

naisesta he nostivat tämän ikään kuin esikuvaksi ja osoittivat solistisen ja kirkolli-

sen uravalinnan mahdolliseksi myös naiselle. 

Kahden vahvan ammatti-identiteetin omaavana hänen uraansakin leimaa kak-

sijakoisuus: kun opettajuus oli päätoimena, urkurius seurasi harrastuksena niin kuin 

kansanopistovuosina Loimaalla tapahtui. Toisen opiskelujakson aikana Helsingin 

yliopistossa ja Sibelius-Akatemiassa Luther-kirkon urkurius oli sivutoimi, mutta 

elintärkeä sen tuomien harjoitusmahdollisuuksien vuoksi. Turun Mikaelissa urku-

riuden ollessa päätyö hän opetti musiikin tuntiopettajana väliaikaisessa opettajan-

valmistuslaitoksessa. Toisen ollessa vahvempana, toinen kuitenkin seurasi mukana 

niin että ammattitaito molemmilla aloilla säilyi. Vielä Oulussa päätoimisena lehto-

rina kosketus soittamiseen pysyi tuoreena urkuoppilaiden ja konserttisäestysten 

kautta. Juuri näistä syistä on tärkeää kysyä, miten hän onnistui yhdistämään nämä 

puolet. 

4.7 Merkittävät mentorit 

Sanotaan, että jokaisen menestyvän miehen takana on nainen. Anna-Liisa Antila on 

tämän kertomuksen menestyjä eikä voi olla huomaamatta, että hänen uravalinto-

jaan ja onnistumisiaan ovat elämän ja työn eri vaiheissa mentoroineet pääasiassa 

miehet. Ensimmäinen ja ehkä tärkein matkaan saattaja oli kirkkomuusikko-isä 

Lauri Antila. Hänen varhaisen ja perustavaa laatua olevan tukensa ansiosta ”isän 

tytöstä”, Anna-Liisa Antilasta tuli musiikin ammattilainen. Lukioaikainen Sortava-

lassa tapahtunut soitto oli kirkkomuusikko ja tirehtööri Onni Pakarisen vastuulla. 

Kirkkomusiikkiopistossa ja konservatoriossa pääainetta, urkujensoittoa opetti nel-

jän vuoden ajan Elis Mårtenson. Hänen johdollaan opinnot jatkuivat sodan jälkeen-

kin Sibelius-Akatemiassa johtaen urkudiplomiin saakka. Opintojen kodikkuutta 

saattoi lisätä isän opiskelutovereiden läsnäolo Antilan opintojen ohjaajana. Paitsi 

                                                        
45 Identifiointi epävarma. J-o nimimerkki viittaa kyseiseen julkaisuun.  
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Mårtenson myös Maasalo olivat Lauri Antilan tuttuja Helsingin kirkkomusiik-

kiopiston ajoilta. Armas Maasalo vaikutti Anna-Liisa Antilaan paitsi musiikin 

kautta, myös kouluelämässä. Tapahtuihan auskultointi juuri Maasalon luokassa 

Helsingin normaalilyseossa. Maasalo rohkaisi opiskelijaa tulemaan toimeen itse-

näisesti luokassa, jättämällä virkatuntien hoidon nuorelle auskultantille (ALAA: 

Työtodistus). Kirkkomusiikkiopiston rehtorin toimessaan Maasalo toimi myös mu-

siikillisena voimaannuttajana. Tämän voi päätellä Antila-Kaljusen arkistossa ol-

leesta Kuvataidelehden leikkeestä, jossa Maasalo kertaa Pariisiin tekemänsä mat-

kan vaikutelmia: erityisesti urkumusiikin merkittävämpää asemaa katolisessa mes-

sussa. Maasalon mielestä katoliset käytännöt voisivat toimia esimerkkinä evanke-

lis-luterilaiselle kirkolle. Toinen suomalaisesta käytännöstä poikkeava piirre on 

naisurkureiden huomattavan suuri osuus. Peräti 15 naista hoiti Pariisissa urkurin 

virkaa vuonna 1950 (ALAA: Kuvataidelehti, numeroimaton lehtileike). 

Finn Viderøn vaikutus tulkintoihin ja käsitykseen barokin ajan soittotyyleistä 

tuki urkurin toimessa tarvittavia taiteellisia ratkaisuja. Vaikka hänen vaikutusai-

kansa oli vain yksi opiskelutalvi ja sitä edeltänyt mestarikurssi, siis verraten lyhyt 

aika, se oli kuitenkin merkittävä päätoimisesti soittavalle ja harjoittelevalle Anna-

Liisa Antilalle. Elämän suuriin ratkaisuihin, kuten avioitumiseen, paikkakunnan 

vaihtoon ja uutta virkaa varten tarvittavaan tutkintoon, oli tuleva puoliso Aatto Kal-

junen häntä innostamassa.  

Kielitoimiston sanakirja määrittelee kutsumuksen vanhahtavasti ’kutsuksi 

vaikkapa häihin’. Toisena merkityksenä on ’sisäinen taipumus tai halu elämänteh-

tävään, jonka tuntee omakseen’. Kutsumuksen noudattamisen paineet ja ollako us-

kollinen kutsumukselleen – pohdintojen on täytynyt myllertää Anna-Liisa Antilan 

mielessä, kun elokuussa 1958 toteutui hääpäivä, johon johti vuosia aiemmin Hä-

meenlinnan seminaarissa syntynyt tuttavuus Aatto Kaljusen kanssa. Ouluun muutto 

tiesi taiteilijuuden ja muusikkouden päätoimen jättämistä taakse. Suorittaessaan 

Aatto Kaljusen neuvosta kasvatustieteen cum laude -arvosanan keväällä 1958 hän 

varmisti pätevyytensä yliopistolliseen virkaan. Hän ei hätiköinyt Ouluun tuloa il-

man tietoa opettajakorkeakoulussa odottavista opetustehtävistä. Edellä mainitun ar-

vosanan lisäksi hän sai anomansa erivapauden toisen vuoden auskultoinnista 

(ALAA: Todistuksia). Mikä oli lopulta hänen vahvinta osaamisaluettaan, mitä hän 

mieluimmin teki työkseen ja minkälaiset tehtävät antoivat hänelle elämän tyydy-

tyksen? Tohtoripromootion yhteydessä tehdyssä haastattelussa (ALAA: Yle Radio 

Suomi 2.6.1994) jää päällimmäiseksi tunnelmaksi ja viritykseksi musiikin ja taitei-

lijuuden merkitys ja kattavuus koko elämänuraa ajatellen. Hän ei niinkään puhu 

opettamisesta, ja jos puhuu, niin silloinkin se tapahtuu musiikin kautta. Musiikki 
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määritti häntä myös hänen opettajantoimessaan. Sen kauneusarvot, tunnemaailman 

hienostuneisuus, historian kerrokset ja persoonan rakastettava läsnäolo kietoutuivat 

ja välittyivät Anna-Liisa Antilan tavassa olla ihminen ja toteuttaa elämänkatsomuk-

sensa mukaisia arvoja jokapäiväisessä työssä. Tämän todistavat hänestä kerrotut 

muistot, joista kerron tarkemmin luvussa viisi. 

4.8 Musiikki jää sivummalle – Oulun aika kuin jälkilämmittelyä 

Muutto Ouluun elokuussa 1958 ja päätoimi opettajanvalmistuslaitoksen musiikin 

lehtorina käänsi esiintyvän kirkkomuusikon kalenteriin hiljaisemman sivun. Esit-

telen tässä luvussa muutamia yhteistyötahoja ja henkilöitä, joiden kanssa Antila-

Kaljusella oli musiikillisia virityksiä Oulussa. Turku oli Ouluun verrattuna selvästi 

vilkkaampi konserttikaupunki. Siellä oli soittotöitä enemmän myös viran ulkopuo-

lella. Nyt vaaka keikahti toisin päin: opetus oli tästä eteenpäin päätoimi ja esiinty-

miset, säestykset, konsertit ja kirkkojuhlat satunnaisia, harrastuksenomaisia tapah-

tumia. Tosin opettajankoulutuksen luonne kulttuuria tuottavana yksikkönä oli vielä 

1960-luvulla selviö. Näistä toisenlaista ammattitaitoa vaativista produktioista ker-

roin edellisessä luvussa. 

Suosikkisäestäjä 

Kirkko oli ollut Turussa Anna-Liisa Antilan näkyvin toimintaympäristö. Oulun tuo-

miokirkossa esiintyvästä Tuomiokirkkokuorosta tuli paikallinen yhteys seurakun-

nalliseen musiikkielämään. Kanttorin ja urkurin virat oli täytetty, mutta tuli sellaisia 

tilanteita, että urkuri, joka oli myös kuoron johtaja, tarvitsi soittajan työparikseen. 

Anna-Liisa Antila-Kaljunen ryhtyi pyydettäessä Eino Jussilan ja Tuomiokirkko-

kuoron avustajaksi. Kaleva-lehden nimimerkki Hn arvioi Helatorstai-illan konser-

tin (3.6.1962) tarjonneen täydellisen yllätyksen. Antila-Kaljusen urkusoolona esit-

tämä Dietrich Buxtehude -numero kommentoitiin ”värikkääksi”. ”Urut palvelivat 

soittajaa eikä päinvastoin” J. S. Bachin ”mestarillisesti” soitetussa D-molli Tocca-

tassa ja fuugassa. Säestäjänä Anna-Liisa Antila-Kaljunen mainitaan ”hienovarai-

sesti” työskennelleeksi ja ”erittäin hyvin kuoroa tukien” soittavaksi (OTKA: Lei-

kekirja). Kuoro oli valmistanut W. A. Mozartin Requiemia useampana vuonna. 

Teos koottiin hiljalleen osa kerrallaan, kunnes tuli aika esittää se kokonaisuutena 

keväällä 1964. Vuosi oli kuoron 30. toimintavuosi ja sitä juhlistettiin tällä kuorote-

osten klassikolla. Siksi suuresta ponnistuksesta oli kyse, että kuoro vei teoksen lä-

hikaupunkeihin Raaheen ja Kemiin. Kauempana Etelä-Pohjanmaallakin käytiin 
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laulamassa. Anna-Liisa Antila-Kaljunen korvasi orkesterin soittamalla sen osuudet 

uruilla. Pohjolan Sanomien (17.3.1964) nimimerkki eija arvioi”urkurin myötäil-

leen hienovaraisesti” ja Lapin Kansan (9.4.1964) Matti Hannula sanoo Anna-Liisa 

Antila-Kaljusen soiton olleen ”taitajan työtä”. Värisävyt ilmensivät sisäistä sano-

maa, eikä säestäjä erehtynyt kertaakaan peittämään kuoroa. Teoksen kanssa käytiin 

vielä juhlavuoden lokakuussa konsertoimassa Vaasassa ja Seinäjoella. Suorastaan 

kiittäviä ovat lausunnot Ilkka- ja Vaasa -lehdissä. Yhteistyötä seurasi vielä vuosia: 

oli piispan virkaan asettamista, helatorstaioratoriota ja soolo-osuuksia kirkollisten 

tilaisuuksien luonteeseen istuvalla tavalla. Karjasillan seurakunnan kanttori Kalevi 

Jantunen huomioi soittajan rikkeitä helatorstaikonsertin alkupuolella Kaleva-leh-

dessä (15.5.1969), mutta sanoo ”kuulijoiden tempautuneen musiikin vietäväksi” ja 

esitystä ”vaativaksi” ja koko konserttia ”hienoksi”. (OTKA: Leikekirja.) 

NMKY:n mieskuoro keksi Anna-Liisa Antila-Kaljusen varsin pian tämän Ou-

luun asettumisen jälkeen. Kuoron seitsemäntenä toimikautena 1958 itsenäisyyspäi-

vän sävelhartaudessa Tuomiokirkossa alkoi yhteistyö, jota jatkui harvakseltaan pa-

rinkymmenen vuoden ajan. Kuoro levytti Herättäjäyhdistyksen kustantaman levyn 

1970-luvun loppupuolella. Tällä levyllä on ainoa tallenne Anna-Liisa Antila-Kal-

jusen urkujen soitosta.46 Mauri Kirstinä arvioi NMKY:n mieskuoron 25-vuotisjuh-

lakonsertin Kalevaan 1978. Sen mukaan Anna-Liisa Antila ”soitti osaavasti ja var-

masti antaen kuorolle hyvän rytmisen tuen”. Säestyksellistä loppunumeroa krii-

tikko kuvaa ”meheväksi”. Eino Hänninen puolestaan arvioi uuden NMKY:n poika-

kuoron esittäytymiskonsertin säestystä 8.4. ”tarkaksi.” (ONMKYA: Leikekirja). 

NMKY:n pitkäaikainen taiteellinen johtaja Kalervo ”Kape” Kullas on luonneh-

tinut eräälle muistelijainformantilleni Anna-Liisa Antila-Kaljusen urkurin ominai-

suuksia todeten tämän olleen  

”oikea kuoronjohtajan toivesäestäjä. Hän on koko ajan tietoinen johtajan ai-

voituksista ja tietää jo ennakolta, mitä seuraavaksi tapahtuu” (Muisto: M73). 

Monet kirkkoesiintymiset olivat luonteeltaan sellaisia, joista ei kritiikkejä kirjoi-

tettu niiden sisällön ja painopisteen ollessa hengellisissä seikoissa. Toki Anna-Liisa 

Antila-Kaljusta kysyttiin säestäjäksi muun muassa Tornion seminaarin kuoron kon-

serttiin (16.3.1962), sankaritenori Esko Jurvelinin 47  Tuomiokirkon konserttiin 

                                                        
46 Äänitteen tekemisen kynnys on tänään matala. Kuka tahansa kadunmies voi edullisesti ja helposti 
tehdä tallenteen siihen erikoistuneissa yrityksissä. Myös kotona tietokoneen avulla tallentamalla voi 
saada aikaan salonkikelpoisen tuotoksen. 
47  Esko Jurvelin oli oululainen tenorilöytö Kansallisoopperaan. Myöhemmin hän kasvatti arvostettuna 
laulupedagogina merkittävän laulajakaartin ”tallissaan”. 
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(28.1.1968) ja sopraano Aili Heikkisen 48 (21.2.1971) ensikonserttiin, joka taisi olla 

kulttuuritapaus silloisessa Oulussa. (OMA: PKA: Ba:4.) 

Opettajakorkeakoulu, myöhemmin opettajainvalmistuslaitos oli vakiinnuttanut 

asemansa vuosien myötä oululaisessa musiikkikentässä. Sen järjestämät kirkkoillat 

adventin ja hiljaisen viikon aikaan toivat kaupunkilaisille mieluisia kuuntelukoke-

muksia. Vappuna laulettiin perinteisesti kaupunkilaisille, samoin vuosijuhlien 

vietto ilmensi opiskelijoiden taitoja. Omin voimin järjestettiin myös oopperapro-

duktio, josta oululaisen omaehtoisen oopperatoiminnan katsotaan alkaneen. Teos 

lavastettiin, harjoitettiin, ohjattiin, soitettiin ja laulettiin ilman ulkopuolista apua 

(Knihtilä 1998: 12). Varsin kunnianhimoisia olivat myös vuosittaisissa konserteissa 

esitetyt musiikkinumerot: Halleluja-kuoro Händelin Messias Oratoriosta, Sibe-

liuksen Vapautettu kuningatar (Männistö 2014, haastattelu) ja Delalanden De Pro-

fundis Anna-Liisa Antila-Kaljusen johtamana 6.5.1964 (OMA: PKA: Ba:4). 

Elävästä musiikkitoiminnasta syrjään jääneen eläkeläisen harrastuksenomai-

nen työ Oulun seudun konserttiyhdistyksessä vuosina 1977–1986 korvasi itse tuo-

tetut musiikkielämykset. Yhdistys tuotti kamarimusiikillisia konsertteja, resitaaleja 

ja esitelmätilaisuuksia. Se pyrki aloitteiden kautta kiinnittämään päättäjien huo-

miota musiikillisen harrastustoiminnan edistämiseen. Pienimuotoisempien kon-

serttien järjestämiselle kaupunginorkesterin toiminnan oheen olikin Oulussa ti-

lausta. Kuuluisa oululainen impressaari Pauli Kaijanen oli tuolloin jo iäkäs ja ve-

täytymässä järjestelyvastuusta. Silti ainakin Oulun Seudun Konserttiyhdistyksen 

perustamiskokouksessa Kaijanen oli mukana (Kaleva 17.12.1977). Raha on useim-

miten konserttijärjestäjän pulma numero yksi, koska sitä ei ole tarpeeksi. Yhdistys 

etsi yhteistyökumppaneita musiikkiopistosta, yliopistosta, Pohjois-Pohjanmaan ke-

säyliopistosta ja tietenkin Oulun kaupungin musiikkilautakunnasta. Anna-Liisa An-

tila-Kaljunen oli yhdistyksessä varsin aktiivinen toimija. Hän hoiti yhteyksiä kou-

lulaiskonserttijärjestelyissä, piti kokouksen kotonaan, huolehti kukat solisteille, 

toimi sanomalehtiyhteyshenkilönä ja oli uskollisin kokousosallistuja yhdistyksen 

toiminnassa. Kun toiminta päätettiin lopettaa, yhdistys kanavoi jäljelle jääneet va-

rat Konservatorion naisyhdistyksen stipendirahastoon (OMA: OSKY:n toiminta-

kertomukset 1977–1985). 

                                                        
48 Normaalikoulussa työskennellyt Aili Heikkinen lauloi Oulun oopperassa rooleja varsinkin toiminnan 
alkuaikoina, joten hänen yleisönsä tiesi odottaa tulevaa konserttia. 



125 

4.9 Koontia 

Jälkeenpäin katsottuna pienen värtsiläläistytön matka ammattimuusikoksi on suju-

nut suoraa tietä. Hän kykeni kokoamaan haluamansa koulutuksen, joka musiikin 

kohdalla on välttämättä pitkä: lapsuudesta keski-ikäiseksi opiskelijaksi läheisten ja 

arvostamiensa pedagogien tuella ja jatkuvaa omaehtoista työtä tehden. Hän opiskeli 

kahteen eri otteeseen valtakunnan musiikkikeskuksessa Helsingissä ja sai parasta 

mahdollista opetusta sen keskeisissä oppilaitoksissa: yliopistossa, kirkkomusiik-

kiopistossa ja Sibelius-Akatemiassa. Ulkomainen opiskelu aikana, jolloin se ei ol-

lut lainkaan tavallista, viimeisteli ja terävöitti urkuriutta.  

Naiseus ei ollut Antilalle muusikkona este edes kirkon piirissä. Muodolliset 

esteet oli raivattu jo varhain. Senaatti oli jo 1908 hyväksynyt lain, jonka mukaan 

nainen saattoi hakeutua urkurin virkaan Suomessa. Erillisten urkurinvirkojen vä-

hyyden ja ilmeisten ennakkoluulojen tähden yhtään naista ei kuitenkaan ennen 

Anna-Liisa Antilaa ollut valittu vaalisoiton kautta urkuriksi. Tällä polulla oli yksi 

pieni kivi: 26-vuotias Antila ei saanut tavoittelemaansa Kuopion tuomiokirkon ur-

kurin virkaa 1941. Sen sai virkavuosiensa ja työkokemuksensa puolesta ansioitu-

neempi Anna-Liisa Antilan lukioaikainen pianonsoiton opettaja, Sortavalan luteri-

laisen seurakunnan 54-vuotias monitoiminen urkuri Onni Pakarinen. 

Opettaminen kansanopistoissa ja opettajankoulutuksessa määrittyi musiikin 

kautta. Identiteetiltään Antila oli taiteilija. Lehdistö, kirkkokonserttien yleisö ja 

soittoa kuunteleva seurakuntaväki arvostivat ja kunnioittivat hänen osaamistaan, 

taitoaan, perehtyneisyyttään ja taiteelle omistautunutta työskentelyään. Lehtikritii-

kit olivat kiittäviä. Kiitoksien kautta työt myös lisääntyivät, koska hyvä maine kiiri 

eteenpäin. Erityisesti hänen toimelias Turun aikansa kertoo tästä. 
Miksi Anna-Liisa Antila sitten luopui urkurin toimesta Turun Mikaelissa? Seu-

rakuntatyössä oli varmasti puuduttavia tilanteita, mutta konsertoivana urkurina hän 

sai olla valokeilassa ja valtakunnallisestikin erityishuomion kohteena ensimmäi-

senä vaalilla virkaan valittuna naisurkurina. Ehkä häneltä puuttui taiteilijan kutsu-

mus. Opettajan työhön verrattuna urkurin työ oli joka tapauksessa yksinäisempi. 

Suomen oloissa hän oli solistina saavuttanut jo melkein kaiken. Ainoastaan sinfo-

niaorkesterin solistina soittaminen puuttui meriittilistasta. Kansainvälinen ura olisi 

hänen kapasiteetillaan ollut mahdollinen. Voi olla, että solistitehtäviä oli maail-

malla enemmän kuin Tallinnan esiintymisestä kirjattu dokumentti kertoo. Kansain-

välisyydeksi voi laskea esiintymisen Soroptimistien maailmankonferenssissa. Kan-

sainvälisyyttä oli myös ISME:n koulutuksiin ja muuhun ulkomaiseen opiskeluun 

osallistuminen.  
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Aatto Kaljusen tapaaminen ja työtoveruusvuoden jälkeen alkanut yhteydenpito 

irrotti Anna-Liisa Antilan kirkon virasta. Avioliitto ja puolison kanssa samalla paik-

kakunnalla asumisen tarve olivat pontimena siirtymiseen kirkkomuusikon uralta 

opettajankouluttajaksi. Antila uhrasi taiteellisen uransa rakastamansa miehen 

vuoksi. Eräänä näkökulmana voi ajatella, että siirtyminen opettajankouluttajaksi oli 

uralla etenemistä. Saattoihan hän päätoimisena lehtorina vaikuttaa musiikkikult-

tuurin leviämiseen ja syvenemiseen ja osoittaa opiskelijoille omaa osaamistaan pia-

nistina, urkurina, kuoronjohtajana ja organisaattorina. 
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5 ”Usein lämmöllä muistelen” – Kerätyt 
muistot 

Historian tutkimuksen viimeisimpiä trendejä on menneisyyden henkilön kohtaami-

nen tunteen ja empatian avulla (Leskelä-Kärki 2012: 44–45).  Kun sodat ja suur-

miehet on tutkittu, on aika käydä käsiksi ”kuormastoon”. 49 On aika katsoa mitä 

naisten elämänpiirin kautta voi tulla tutkimukseen tai toisaalta, mihin suuntaan 

naistutkijat vievät tutkimusta (vrt. Bertaux 1995: 58). Henkilöhistoriallisen tutki-

muksen mielenkiinnon kohteena ovat luonnollisesti päähenkilön ajatukset ja tun-

teet, hänen sisäinen elämänsä. Koska aineistostani puuttuu lähes tyystin tällaisen 

tutkimisen mahdollistava materiaali päähenkilön itsensä kertomana, päätin kääntyä 

hänet tunteneiden ihmisten puoleen. Muusikko-opettaja-vaikuttajan laaja-alaisen 

elämänpiirin ja lukuisien kontaktien kautta Anna-Liisa Antila-Kaljunen tunteineen 

piirtyy näkyviin, kun muistelijat saavat tilaisuuden kertoa kokemuksiaan hänestä. 

Kanssakäymisestä paljastuu vuorovaikutus, josta saamme kuulla toisen osapuolen 

kertomuksen. Aineisto on koottu pääasiassa hänen entisiltä opiskelijoiltaan. Kysy-

mykseen ”Muistatko Anna-Liisa Antila-Kaljusen” he vastasivat kirjallisesti ilman 

tutkijan mahdollista vaikutusta (vrt. Hyry-Beihammer ym. 2013). Näitä kirjallisesti 

tulleita vastauksia on 35 kappaletta. Puhelimessa vastaanotettuja ja ylöskirjattuja 

muistoja on 5. Sattumalta tai ohimennen kohdattuja muistelijoita on 12. Kohtaami-

sissa aihe yhdisti meitä ja muistelun kohde, Anna-Liisa Antila-Kaljunen loi muis-

telulle pelkästään positiivisen sävyn. 

Usein vuosikymmenten kuluessa muistetusta, ajatellusta ja arvostetusta per-

soonallisuudesta muodostunut kuva kirkastuu ja hänestä jää elämän ikäinen jälki 

(Spector-Mersel 2010: 208). Kerronnallisuuden kautta pääsee syvemmälle tutkitta-

van maailmaan. Tämä muistelijoiden muodostama, uudelleen kerrottu heijastuma 

Anna-Liisa Antila-Kaljusesta on lopulta sitä ”historiaa”, jälkikuvaa, vaikutusta ja 

kulttuurista merkitystä, jota etsin. Otteeni pyrkii olemaan diskursiivinen: erittelevä 

ja keskusteleva. Muistojen luonne ja niiden kietoutuminen todellisiin tapahtumiin 

on mielenkiintoni kohteena. Riessmanin mukaan muistelun ”totuus” on kuitenkin 

vain osatotuus. Etäisyys tapahtumien ja niistä kertomisen välillä on suurelta osin 

niin pitkä, että fiktion ja luovan muistamisen mahdollisuus täytyy ottaa huomioon. 

(Riessman 2008: 186–193.)  

                                                        
49 Viittaan tällä termillä vanhaan sodankäyntitapaan, jossa naiset, lapset, ruokatavarat, kaikki elämisen 
kannalta välttämätön, seurasivat sotajoukon perässä. 
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Luku rakentuu vuorottelevasta moniäänisten muistelijoiden puheesta, kasva-

tusfilosofien ajattelusta ja tutkijan juonikäsikirjoituksesta. 

Antila-Kaljusen opettajankouluttajan työ yliopistossa päättyi vuonna 1978. 

Elämä jatkui hiljaisempana mutta silti aktiivisena ja vuorovaikutteisena.  1960-lu-

vun vilkkaat vuodet nousevat opettajuuden kertomuksissa vahvimmin esiin. Tuolta 

ajalta on kirjoituksia kaikkein eniten. Sain postia myös Anna-Liisa Antila-Kaljusen 

rinnalla tavalla tai toisella aivan viimeisiin vuosiin asti kulkeneilta henkilöiltä. 

Analyysin perusteella jaan tässä luvussa kerrotut ja koetut muistot neljään pääluok-

kaan:  

– Muistot opettajasta ja opettajuuden erilaisista ilmenemismuodoista 

– Persoonan ja olemuksen kuvaukset 

– Musiikilliset elämykset  

– Vaikutus 

Anna-Liisa Antila-Kaljusen toimijuus opettajana ja muusikkona sekä hänen vaiku-

tuksensa näyttäytyy muistojen valottamana. Näiden lisäksi mukana on muisteluissa 

ilmenneitä esimerkkejä elämänpiirin aihealueista, jotka eivät suoranaisesti mahdu 

edellisten sisään. Niiden mukaanotto tuo kokonaiskuvaan kuitenkin oman sävynsä 

ja täydentää tulkinnallista tilkkutäkkiä. Käsittelen näitä opiskelu- ja yliopistokon-

tekstin ulkopuolisia aiheita luvun loppupuolella. Sijoitin alaluvun 5.2.4 Kriittisiä 

ääniä luvun keskivaiheille, ikään kuin draaman kaaren keskelle (ks. Spector-Mer-

sel 2010: 212). Sieltä nousevat vastakertomukset: sellaiset muistot, joissa on valta-

virrasta poikkeavia sävyjä (Riessman 2008: 187). 

Kategorioitten rajaukset eivät ole kovin selväpiirteisiä siksi, että valtaosa muis-

toista on kerrottu nimenomaan opettajuuden kautta (ks. Merriam 2006: 145–148). 

Rajat häilyvät, ja tulkinta määrää muiston lopullisen sijainnin. Aineistoesimerkit, 

analyysi ja tulkinta vuorottelevat käsittelyluvussa rinta rinnan kuin hattaran keh-

rääjällä pyörivä liike, sokeri ja lämpö.  Aihion ympärille kiertyy lopulta muhkea 

pilvi, jossa totuus on jokaisen kertojan oma. Vaikka olen pyrkinyt totuuden mukai-

seen raportointiin, voin tuottaa yhdessä muistelijoiden kanssa vain välähdyksen-

omaisia fragmentteja Anna-Liisa Antila-Kaljusen elämän todellisuudesta (vrt. 

Riessman 2008: 186, Spector-Mersel 2010: 217). 
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5.1 Muistot opettajasta ja opettajuuden ilmenemismuodoista 

”Ihana opettaja ja ihana ihminen, me todella pidimme hänestä.” (N54) 

”Ensimmäinen kosketukseni Anna-Liisaan oli antaessani vapaaehtoista mu-

siikkinäytettä pyrkiessäni Oulun yliopiston opettajankoulutukseen kesällä 

1975. Minua vastassa oli nutturapäinen, hillityssä jakkupuvussa oleva 50-lu-

vun opettajaa muistuttava nainen. Hän tervehti minua kädestä.” (M75) 

Yllä olevista muistoista voi havaita, kuinka tarkka ja arvioiva mielikuva aivan en-

simmäisestä kohtaamisesta on jäänyt. Näitä ensikohtaamisia Anna-Liisa Antila-

Kaljusen kanssa on muisteltu runsaasti. Esille tulee se sympaattinen ote, jolla hän 

kohtasi opiskelijat pyrkimistilanteessa. Tämä myötätuntoinen ja myötämielinen 

asenne muihin ihmisiin oli osa hänen persoonaansa. Sympaattisuus korostuu erityi-

sesti asetelmassa, jossa opiskelija on osoittamassa ehkä puutteellisiksi kokemiaan 

taitojaan iäkkäämmän auktoriteetin edessä. Pyrkijän pelon ja vavistuksen murtaa 

Antila-Kaljusesta huokuva lämpö ja hänen tuttavallinen jutustelunsa aiheen ympä-

rillä. Ensihavainnoissa kerrotaan myös opettajan olemuksen epätyypillisyydestä. 

Opiskelijan ennakko-odotukset yliopiston opettajan habituksesta olivat ehkä erilai-

set. Vahvan ja vakavan preesensin omaavan opettajan mukana olo jännittyneen 

opiskelijan tunnilla rauhoitti ja laukaisi jännittyneisyyttä. 

Kättely paitsi mursi muurin, toi tilanteeseen myös juhlallisuutta. Se viestitti 

samalla tasaveroisesta tilanteesta ja ilmaisi kosketuksen kautta, että kuulumme ”sa-

maan leiriin”.  Ulkoinen habitus antoi ensivaikutelman. Me tarkkailemme tietämät-

tämme toistemme pukeutumista, hiuksia, tyyliä, ryhtiä, puhetapaa ja olemusta. 

Teemme havaintoja ja päättelemme ihmisestä asioita, joiden pohjalta mielikuva 

muodostuu: pidämmekö hänestä vai emme (ks. Estola & Elbaz-Luwisch 2003, van 

Manen 1991:97)? 

”Jo ensivaikutelma oli myönteinen” (M65). Anna-Liisa Antila-Kaljunen oli 

ehyt kokonaisuus pukeutumista myöten. Merleau-Ponty puhuu ympäröivän kult-

tuurin merkitsemästä ruumiista, siitä miten ruumiin kieli, tuntemukset ja moraali 

kietoutuvat toisiinsa (Merleau-Ponty 2000: 100–102, 164–165). Havaintoihin Kin-

nusen ja Seppäsen (2009) määrittelemästä ’oikeaoppisesta opettajaruumiista’ ja sen 

ilmentymiseen Antila-Kaljusessa palaan alaluvussa 5.2. 

”Ja myös viimevaikutelmani hänestä oli suorastaan ainutlaatuisen humaani-

suuden, lämmön, toisen huomioonottamisen ja positiivisuuden säteily sekä mi-

nuun, että ympäristöön.” (M75,4)  
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Muistelija on ollut tässä tervehtimässä entistä opettajaansa, joka vietti parin viimei-

sen elinvuotensa aikana pidempiä jaksoja sairaalassa. 

”Samalla hänen arvokasta ulkoista olemustaan enemmän minuun teki vaiku-

tuksen hänen puhuvat silmänsä. Ensisilmäyksellä niistä huokui lämpö, ystäväl-

lisyys, empatia, jopa kunnioitus.” (M75) 

Anna-Liisa Antila-Kaljusen olemus oli ”jäätä sulattava” (N75). Opettajaksi opiske-

lemaan hakeutuvat kokelaat esittivät hänelle laulun, pianokappaleen tai jonkin inst-

rumentaalin saadakseen enemmän pisteitä ja tullakseen valituiksi yliopistoon. Täl-

lainen mittaamistilanne saattaa jännityksen takia mennä kokonaan pilalle. Hänen 

pedagogiseen tapaansa kuului kohdata pelokkaat kokelaat lämmöllä ja sydämelli-

sesti (N75). Hän ”ei paljastanut pienelläkään väreellä, mitä todella ajatteli koke-

laan esiintymisestä” (N50). 

”Hän oli erittäin hyvä antamaan palautetta. Jännitin suunnattoman paljon 

laulukokeeseen menoa. Halusin mennä, vaikka eihän se ollut edes pakollinen. 

Olin valinnut ”Tuulessa soiden”-kasakkalaulun. Muistan hänen myötäelävän 

hymynsä. Tottakai hän tiesi jo etukäteen, ettei tästä taida tulla mitään, mutta 

hän kannusti sanoillaan ja olemuksellaan yrittämään parastani. Laulun jäl-

keen hänen palautteensa oli niin hellävaraista kuin se vain voi olla: ”Ei se nyt 

kovin hyvin pysynyt nuoteissa, mutta hyvä kun tulit yrittämään.” (M75,4) 

Tahdikkuus on termi, jota voidaan käyttää synonyyminä opettajan myötämielisestä 

asenteesta oppilaisiin. Max van Manen (1991) nimesi tämän monella tavalla peda-

gogista kyvykkyyttä ilmentävän ominaisuuden teoksessaan The Tact of Teaching. 

Hänen mukaansa paitsi oma ammatillinen kasvu enenevän itsetuntemuksen myötä, 

myös lisääntyvä herkkyys aistia kasvavien lasten ja nuorten tuntoja ovat pedagogi-

sen tahdikkuuden tuntomerkkejä (van Manen 1991: 120–121). Antila-Kaljusen 

työskentelyotteessa oli monia van Manenin esille tuomia tahdikkaan opettajan omi-

naisuuksia. Mainittu herkkyys ilmeni yliopiston pääsykokeissa sensitiivisenä, ta-

pailevana kohtaamisena. Opiskelijakokelas unohti jännityksen ja pystyi antamaan 

soitto- tai laulunäytteensä vapaammin, jopa osaavaksi itsensä kokien (vrt.van Ma-

nen 1991: 84–85). Näin tapahtui muun muassa tälle pyrkijälle: 

”Jännitykseni katosi ja musiikkinäytteen antaminen oli helppoa. Palaute oli 

positiivinen ja lyhytsanaisuudessaan kannustava. Hän löysi myös korjattavaa 

ja antoi keinot niiden parantamiseen. Kun suljin oven, itsetuntoni oli kohonnut 

ja tunsin olevani kunnioitettu ihminen.” (M75) 
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Pyrkijät tulivat hyvin erilaisista lähtökohdista ja toisistaan poikkeavin valmiuksin 

varustettuina. Erään pitkälle ehtineen, jo vuosia musiikkia harrastaneen ja soitta-

neen, jopa säveltäneen kokelaan esitys ”häikäisi muut pyrkijät”. Tämänkin esityk-

sen Anna-Liisa Antila otti vastaan kuin minkä muun tahansa (N50). Pedagoginen 

tahdikkuus saattoi siis toimia toisinkin päin. ”Rohkaiseva, rauhallinen ja helposti 

lähestyttävä” (M62) ote auttoi opiskelijoita antamaan parastaan koko elämänuraan 

vaikuttavassa hetkessä.  

”Tilannetta lievensi se, että Anna-Liisa Antila-Kaljunen kyseli rauhallisesti 

soittokappaleesta ja jutteli muutenkin musiikin tiimoilta.” (N68)  

”Soittonäyte ja Uudenmaan maakuntalaulu eivät olleet jännitysmomentteja, 

kun näytteen sai antaa henkilölle, joka huokui lempeyttä ja rauhallisuutta.” 

(N69) 

5.1.1 Hyvä didaktikko, taitava palautteen antaja 

Didaktikkous oli Anna-Liisa Antila-Kaljusessa kuin sisäänrakennettu ominaisuus 

vaikka varmaankin koulutuksen ja kokemuksen kautta saavutettu ominaisuus. Käy-

tännön harjoitukset sujuivat hänen johdollaan saumattomasti (O). Opettajankoulut-

tajan työssä opetusharjoittelun seuraaminen, ohjaaminen ja palautteen anto ovat 

hyvin keskeisellä sijalla. Muistoissa hänen vahvuuttaan didaktikkona ja rakentavan 

palautteen antajana kiitettiin. Syrjälä (1998: 31) korostaa opettajan ihmissuhdetai-

tojen hallintaa. Tunneälyn ja huumorin mukanaolo didaktikkoudessa on Laineen 

(1998: 114, 117) mukaan lisäarvo, jolla selvitään karikoista. Hyvä vuorovaikutus-

suhde ilmeni opetettavan aineen, oppilaan oppimisprosessin ja opetussuunnitelman 

tavoitteiden väliseen maastoon ankkuroituvana asiantuntijuutena, josta muun mu-

assa Harjunen (2002: 110–111) tutkimuksessaan kirjoittaa.  

Useissa muistoissa on mainittu harjoitustuntien jälkeen annettu positiivinen ja 

opiskelijan vahvuuksia ruokkiva palaute. Hän oli ”ohjatessaan myönteinen ja kan-

nustava” (N62), ”ymmärtäväinen ja ystävällinen” (M62). ”Koskaan hän ei saatta-

nut opiskelijaa tilanteeseen, jossa tämä olisi tuntenut huonommuutta” (N65).  

Huomattava osa opettajaksi opiskelevien ajasta meni opetusharjoitteluun. Tun-

tien suunnittelu, niiden kaikenlainen valmistelu ja lopulta pitäminen oli jännittävää 

ja stressaavaa. Näytetuntien ja harjoittelussa pidettyjen opetustuokioiden jälkeen 

seurasi palautekeskustelu. Joskus valvottujen öiden ja pitkäksi venyneiden tunti-

suunnittelujen rasittama opiskelija ei kyennyt neutraalisti vastaanottamaan palaut-
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teita. Anna-Liisa Antila-Kaljunen suhtautui kohteliaan ymmärtäväisesti myös epä-

onnistumisiin, joita tietenkin sattui.  Hän antoi vaikutelman, ikään kuin mitään ei 

olisi tapahtunut. ”Äidillisesti” (N69, M70) hän luotsasi pahimpien karikoiden yli 

ja ”empaattisella otteella” (N77) auttoi selviämään vaikeuksista. Omalta, täydelli-

sen fiaskon ja kaoottisen sekamelskaiselta orkesteritunniltani hän poistui ymmär-

täväisesti nyökytellen (O). Kahdessa vuodessa eivät opiskelijoiden kohtuullisen 

suppeat musiikkitaidot ehtineet kovin kummoisiksi karttua, mutta ”hän pyrki aina 

löytämään palautteissaan jotakin, vaikka pientäkin positiivista opettajaopiskelijan 

toiminnassa” (M65,2). 

Harjunen (2002) on tiivistänyt opettajuuden olennaisiksi ominaisuuksiksi hy-

vän tunneilmapiirin säilyttämisen ja luottamisen siihen, että tulevaisuudessa opis-

kelija voi onnistua tämänhetkisistä vaikeuksista huolimatta. Näissä harjoittelijan ja 

didaktikon kohtaamisissa paljastui Anna-Liisa Antila-Kaljusen opettajuuden kan-

nustava ydin: vaikka nyt kaikki tuntuu menevän pieleen, voi silti tulevaisuudessa 

kasvaa hyväksi opettajaksi (Harjunen 2002: 110–112). Niinpä N67 toteaa-

kin: ”Harjoittelukokemukseni lisäsi kunnioitusta Anna-Liisa Antila-Kaljusta koh-

taan”.    

”Hän näki vajavuuteni, mutta antoi toisenlaisen mahdollisuuden selvitä” 

(N67). Tässä muistossa opiskelija viittaa ”puukorvaisuuteensa”. Kokelas ei kyen-

nyt opettamaan laulua perinteisellä mallilaulun otteella vaan keksi oppitunnille mo-

nenlaista musiikillista tekemistä toiminnallisuuden pohjalta ja sai hyväksytysti lu-

van musiikin opettamiseen. Toisessa muistossa opiskelija haparoi puutteellisella 

harmoninsoittotaidollaan eikä saanut laulumelodiaa sujumaan oikeassa tempossa. 

Antila-Kaljusen ”ystävällisestä kehotuksesta” hän seuraavalla tunnilla uskalsi olla 

koskematta harmoniin, lauloi mallilaulun ja selvisi kunnialla tehtävästä (M63). Ai-

dosti ilmenevä empatia ja ystävällisyys ovatkin Uiton (2011) mukaan opettajan per-

soonallisuuden keskeisimpiä ja muistettavimpia piirteitä. 

Opetusryhmien heterogeenisyyden huomioiminen kirvoitti muistelijat havain-

noimaan Anna-Liisa Antila-Kaljusen pedagogisen etevyyden:  

”Ystävällinen opettaja houkutteli hajanaista ryhmää eteenpäin.” (M62)  

”Perusryhmässä meitä oli hyvin erilaisilla musiikkivalmiuksilla varustettuja 

oppilaita. Hän kohteli meitä hyvin tasavertaisesti ja pystyimme kaikki nautti-

maan tunneista yhtäläisesti.” (N75)  

”Hän oli luontainen auktoriteetti” (N75), ”asialleen tinkimättömästi omistautunut 

opettaja” (M65), joka arvosti oppilaidensa tietoja ja taitoja antaen näille tilaa ja 
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mahdollisuuden vertaisryhmän sisällä ”esitellä osaamistaan kuoronjohtajana, lau-

lajana tai uuden teoksen esittelijänä” (M65). Primus inter pares50 -ajattelun sovel-

taminen musiikissa oli pedagoginen sovellus ja modernia opetustekniikkaa edus-

tava työtapa, jossa jaettiin vastuuta opiskelijoille.  

Vaikka musiikki on hetken taidetta ja haihtuu näkyviä merkkejä jättämättä sen 

vaikutus voi kuitenkin tuntua ja liikuttaa emotionaalisesti vuosienkin päästä. Anna-

Liisa Antila-Kaljusen musiikkitunnit olivat ”jämptit ja huolella suunnitellut” ja ne 

koettiin ”levon keitaina” (N69, N73). ”Siellä ei ollut mitään turhaa, tunnit menivät 

nopeasti ja sieltä sai paljon ammennettavaa” (N75). 

Pitäessään yksittäisiä soittotunteja hän ”ei näyttänyt väsähtävän eikä hämmäs-

tyvän opiskelijan vaikeuksista, vaan sai tämän hiljaisen arvokkaalla magialla har-

joittelemaan. Jopa seuraaja kiitti opetustapaa” (N50). Soveltamalla hyviä pedago-

gisia käytänteitä tapauskohtaisesti, ”sydämellä kuunteleminen” ja oppilaan ase-

maan asettumalla syntyvät todelliset oppimistulokset (Saevi & Eilifsen 2008: 2–7). 

Kriittinen konserttikävijä  

Seuraavat muistot kiinnittyvät luokkatilanteiden ulkopuolelle. Ne kertovat opetta-

juuteen liittyvästä toimijuudesta. Palautteen antaminen on näitä muistoja yhdistävä 

tekijä. Niissä näkyy Antila-Kaljusen, kulttuuriauktoriteetin asenne musiikin parissa 

toimivia entisiä opiskelijoita kohtaan. 

”Eläkkeelle jäätyään Anna-Liisa Antila-Kaljunen seurasi tiiviisti Oulun mu-

siikkielämää. Hän oli ahkera konserteissa kävijä. Häneltä saatu palaute kuo-

romme konsertin jälkeen oli hyvin tärkeä. Hän oli tarkkakorvainen analysoija 

ja hänen laaja kuoromusiikin tuntemuksensa ja palautteensa loi aivan erityistä 

pohjaa palautteelle.” (N75) 

Oman lauluensikonserttini jälkeen muistan kahdenkeskisen tilanteen, jossa hän ih-

metellen kysyi: ”mitä on tapahtunut?” Valitettavasti kommentti ei ollut myöntei-

nen. Ajatuksia herättäneen keskustelun jälkeen vaihdoin laulunopettajaa ja sain taas 

kiinni omasta äänestäni. Kokeneen, paljon musiikkia kuulleen auktoriteetin hieno-

varainen palaute, ohjasi ääntään etsivän oikealle polulle (O). 

Johann Sebastian Bachin säveltämäksi arveltu Luukas-Passio esitettiin Ou-

lussa hiljaisella viikolla 2006. Anna-Liisa oli kuulijoiden joukossa ja konsertin jäl-

keen hänen kyyditsijälle lausumansa epäilys teoksen säveltäjästä osui oikeaan. ”Jos 

                                                        
50 Lat. paras vertaistensa joukossa. 
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teos on J. S. Bachin, on se verrattoman paljon heikompilaatuisempaa tavanomai-

seen J. S. Bachin tuotantoon verrattuna” (M74).  

5.1.2 Sanatonta viestintää ja visiointia 

Ohjauksessa konkretisoitui se mitä ja miten opetettiin. Opiskelijan näkeminen, 

huomion keskittäminen häneen ja hänen tilanteeseensa eläytyminen harjoittelussa 

auttoi kokelasta eteenpäin tämän valitsemalla kasvattajan tiellä. Ohjaajan työkalu-

pakissa oli ilmaisun välineitä myös miimiseen työhön. Van Manenin mukaan toisen 

läsnäolon voi aistia muustakin kuin puheesta (van Manen 1991: 29–33). Didaktik-

kona toimiessaan Antila-Kaljunen seurasi opetuksen etenemistä luokan perältä. 

Vaikka hän oli näennäisesti syrjässä, keskittyminen tapahtumiin oli intensiivistä, 

kehon kielellä viestivää: ilmeillä ja eleillä rohkaisevaa ja kannattelevaa (ks. Estola 

& Syrjälä 2002).  

Hän hallitsi sanattoman viestinnän taidot. Oppilaan oivallettua solmisaatioon 

(laulunimillä laulaminen, unkarilainen säveltapailumetodi) liittyvän idean Anna-

Liisa Antila-Kaljunen hymyili ”ilahtuneesti” (N77).  

”Ilmeet ja eleet kertoivat, mihin suuntaan tunnin pito eteni. Kasvoilla näkyi 

hämmästys tai epäröinti; pystyyn nostettu peukalo kertoi oikein tehdystä rat-

kaisusta.” (M73) 

Pari vuotta opintojen loppumisesta on kulunut. Pariskunta Antila-Kaljunen kävelee 

Turun katuja käsikynkkää. He huomaavat ja tunnistavat vastaan tulevan entisen 

opiskelijan puolisoineen ennen kuin nuoret opettajansa 

”Vieläkin se tapahtuma valaisee mieltäni kuin enkelin tuulahdus. He jos ketkä 

hallitsivat sanattoman viestinnän taidot ja osasivat sädettää niitä ainakin teo-

riassa meihin jokaiseen.” (N50) 

Anna-Liisa Antila-Kaljunen saattoi todeta onnistuneen tunnin jälkeen karjalaisty-

tölle lyhyesti ja ytimekkäästi: ”tunti meni ihan miun maun mukkaan” (N65). Tämä 

omamurteinen lausahdus ilahdutti tietenkin palautteen saajaa. 

Hallinnoiva organisaattori 

Kaikki, mitä Anna-Liisa Antila-Kaljusen toiminnasta on kerrottu, ei tapahdu suo-

ranaisesti opetustilanteessa. Opettajuudestaan ja osin myös taiteilijuudestaan koi-
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tuneesta asiantuntijuudesta johtuen hän oli vuosikymmenten aikaan mukana mo-

nenlaisissa toimikunnissa ja opetuksen suunnittelun työryhmissä. Peruskoulu-uu-

distus ajoittui hänen työuransa Oulun aikaan. Organisoiminen oli merkittävä osa 

työn kuvaa yliopiston harjoittelukoulussa lehtorina toimivalle musiikin ammattilai-

selle. Aivan uudenlaista osaamista ja visiointia tarvittiin, kun Oulun kaupunkiin 

perustettiin ensimmäiset musiikin erikoisluokat. Sointu Annala, musiikkiluokan-

opettaja ja musiikin oppikirjojen tekijä kertoo: 

”1966 Oulun kansakoulujen johtokunta nimesi musiikkiluokkia valmistelevan 

toimikunnan, johon kuuluivat musiikinopettaja Atte Miettinen, kansakoulun-

opettaja Onni Tolonen, kansakouluntarkastaja Osmo Viikari, Sointu Annala ja 

Anna-Liisa Antila-Kaljunen. Toimikunta katsasti luokkien sijaintimahdolli-

suuksia, ehdotti opettajia, varmisti musiikin opetussuunnitelman tuntijakoi-

neen 3. ja 4. musiikkiluokkaa varten, neuvotteli taloudellisista kysymyksistä ja 

jousisoitinopetuksen järjestämisestä yhteistyössä musiikkiopiston kanssa.”  

Pian 50 vuotta toiminut malli on käypä edelleen. Seuraavana vuonna (1967) se täy-

dentyi musiikkioppikoululla, jonka valintakokeisiin jälleen tarvittiin Anna-Liisa 

Antila-Kaljusen osaamista. Sointu Annalan musiikkiluokat toimivat harjoituskou-

luna opettajakokelaille koko 1970-luvun:   

”Lehtori Antila-Kaljunen ohjasi, tuki ja arvosti opiskelijoita. Hän toi musiik-

kiluokkaani tutustumaan myös yliopiston ulkomaalaisia vieraita. Opiskelijat 

kunnioittivat ja ihailivat monipuolista, miellyttävää ja auttavaa musiikkialan 

asiantuntijaa ja kävivät myös hänen konserteissaan.” 

5.2  Grand old ladyn persoona ja olemus 

Esteettisyys ja taiteen estetiikka liittyvät kiinteästi aiheeseeni. Immanuel Kant 

(1781/2013) kirjoitti teoksessaan Puhtaan järjen kritiikki, että estetiikka, kauneu-

den kokeminen (ja moraali) ovat tunteen avulla koettavia universaaleja mielentiloja. 

Mentäessä vielä kauemmas ajassa taaksepäin kreikkalaisten esteettisten arvojen 

juurille huomaamme, että kauneus ja hyvyys ovat sama asia. Myös esteettinen ja 

eettinen olivat kreikkalaisille samaa tarkoittavia. Hyvä näyttäytyy kauniina ja kau-

neus on hyvän laji (Varto 1990: 26–27, 31). Anna-Liisa Antila-Kaljusen olemus ja 

käytös olivat esteettisten arvojen mukaista. Vaikka ulkoinen, huoliteltu habitus viit-

taa tähän esteettisyyteen, hänen sisäinen elämänsäkin oli kiteytymää kauneuden 
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läsnäolosta arjessa. Sisäinen kauneus heijastui hänen tavassaan olla, itsensä kanta-

misessa, lähimmäisten ja ympäristön huomioimisessa. Esteettisyys on sidoksissa 

älyllisyyteen arviointikyvyn kautta. Me paitsi aistimme51 myös havainnoimme ja 

koemme (Mielityinen 2000: 100).  Vuosia Anna-Liisa Antilan kehitystä seurannut 

arvioija tuo ensikonsertin kritiikissä ilmi havaintonsa siitä, miten taiteilijatar suh-

tautuu soittoon ”hartain, hyvyyteen ja kauneuteen tähtäävin mielin” (Helsingin Sa-

nomat 17.10.1948). Hillitty, ystävällinen ja läsnä oleva olemus kertovat luonnolli-

sesta ja orgaanisesta hyvän tajusta myös musiikin ulkopuolella.  Estetiikan tieto ei 

ole tieteellistä tietoa, vaan kokemuksellista, hämärää ja sensitiivistä tietoa, sateen-

kaaren havaitsemista. Varton (1990) mukaan hyvä on abstrakti ja kauneus tämän 

abstraktin ilmenemismuoto. Esteettinen arvostelukyky on ihmiselle kuuluva ainut-

laatuinen ominaisuus (Mielityinen 2000: 100). Seuraavaksi kuvaan miten muis-

toissa tuli kerrotuksi olemuksensa kehollinen ja mentaalinen esikuvallisuus ja mi-

ten hän huomioi lähimmäisensä.    

Esikuvallinen olemus 

Opettajan työ on performatiivista. Ulkoinen olemus, keho on ikään kuin henkemme 

näkyvillä oleva osa ja sen liikkeiden kautta viestit kulkevat vastaanottajille ja ta-

kaisin. ”Opettajan pukeutuminen, ulkonäkö ja ruumiinmuoto ovat opettamisen ma-

teriaalisia tosiasioita” (Kinnunen & Seppänen 2009). Jo puhuminen ja kuuntelu 

ovat kehollisia toimintoja, hengityksestä tai katseen virityksestä puhumattakaan. 

Myös hiljaisuuden aikana tapahtuva viestintä on opettajan ammatti-identiteettiin 

kuuluva tärkeä ominaisuus (Estola & Syrjälä 2002: 181, Shilling 2005: 30–35). 

Näitä kehon kielioppiin ja opettajan työkalupakkiin kuuluvia piirteitä Shilling lu-

ettelee lisää: läheisyys, käytös, esikuvallisuus ja olemus. Kinnunen & Seppänen 

(2009) nostavat vielä vallan, seksuaalisuuden ja sukupuolen kytkökset opettajaruu-

miin ja yhteiskunnan välille. Aineistossani on runsaasti kuvauksia Anna-Liisa An-

tilan ulkoisesta olemuksesta. Eräs mainitsee hänet ”pystypäiseksi, ryhdikkääksi, 

pitkäselkäiseksi ja hoikaksi” (N50). Opettajana hän oli esillä, joten opiskelijoilla 

oli aikaa katsella ja tehdä havaintoja. 

”Ylväs mutta ei ylpeä” (N65), ”klassinen kampaustyyli” ja ”klassinen kauneus” 

(N50) viestivät myös kanssaihmisten huomioonottamisen merkityksestä. Jossakin 

muistossa mainittiin nimenomaan esimerkin voima, joka ilmeni haluna oikaista 

                                                        
51 Vrt. an estesia: lääketieteessä nukutus eli aistien poissulkeminen paljastaa, miten aistimellista kaikki 
elämässä koettu lopulta on. Jopa tuoksu saattaa laukaista muiston. 
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omaakin ryhtiä opettajan olemuksen vaikutuksesta (N50). Tämä ”ryhdin oikaisu” 

voi toimia positiivisena kannustimena tapahtumahetkessä. Toisenlaisesta painetta 

ja oman riittämättömyyden tuntoa lisänneestä muistosta kertoo opiskelija, joka koki, 

ettei koskaan yltänyt työssään esikuvansa ja ihailemansa opettajan tasolle (N 65). 

Opettajan ammattiin sisältyi paljon esikuvallisuuden vaatimuksia, joita nämä muis-

tot osin tuovat ilmi (Uitto 2011: 79–80). 

Tällä ”kauneimmillaan 1950-lukua edustavalla opettajalla” (N50) oli usein 

jakkupuku, josta käytettiin myös nimeä kävelypuku. Värien yhteensopivuus vies-

titti aistikkuuden tajua. Vuodenajat säätelivät vaatteiden sävyjä ja materiaaleja. Kun 

lehti oli puussa keväästä syksyyn, vaaleat siniharmaan, ruskean ja keltaisen sävyt 

olivat vallitsevina. Talvella värit tummenivat, mutta säilyivät vaaleaihoiselle sopi-

van lämpimällä asteikolla. Ulkona hän käytti hattua ja hansikkaita kesälläkin ja tie-

tenkin mukana kulki kevyt kesätakki. Saumasukista hän ei luopunut koskaan. Ne 

olivat ”millintarkasti suorassa” (M65) aivan viimeisiin aikoihin asti. Oman muis-

toni mukaan Anna-Liisa Antila noudatti surupukeutumisen etikettiä äitinsä kuoltua 

1977. Puolen vuoden ajan hän käytti työssään mustaa pukua ja loppuajan suruvuo-

desta harmaata jakkupukua rinnuksessaan musta samettinen surunappi. ”Lady” 

(M62, M65) tai jopa ”grand old lady” (M75,2) hänessä säilyi loppuun saakka. Tie-

täessään miespuolisten vieraiden saapuvan tervehdyskäynnille sairaalaan, hän 

pyysi saman seurueen naisjäsentä tulemaan sairasvuoteelle hieman aiemmin, jotta 

hiukset ja asun voisi tarkistaa ennakolta (N75). 

Pyrkimys klassisten hyveiden52 toteuttamiseen jokapäiväisessä työssä, tuli ilmi 

Anna-Liisa Antila-Kaljusen hillityssä persoonassa. Hänen kristillinen arvopohjansa 

vertautuu Paavalin Galatalaiskirjeen sisältöön (5:2). Sen mukaan hengen hedelmiä 

ovat rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyi-

syys ja itsensä hillitseminen. Anna-Liisa Antilan persoonassa ilmenivät nämä hen-

gen hedelmät muistelijoiden kertomana, toisin ilmaistuina, synonyymein, monisa-

naisemmin, mutta samaa tarkoittaen. 

Sivistyksen käsite ilmaantui lähes jokaisessa Anna-Liisasta käydyssä keskus-

telussa. Näissä varsin spontaaneissa kohtaamisissa tapaamani ihmiset ovat tiivistä-

neet muistonsa toteamukseen: ”hän oli hienoin ja sivistynein ihminen, jonka tun-

sin”. Eero Ojanen (2008) pohtii sivistystä teoksessaan Sivistyksen filosofia. Hänen 

mukaansa sivistys liittyy kaikkeen ihmisen toimintaan, käyttäytymiseen muita ja 

itseä kohtaan, koulutukseen, tietoon ja kulttuuriin. Tiedon ja tietämisen kyvyn si-

                                                        
52 Viisaus, rohkeus, oikeamielisyys ja kohtuullisuus. Ks. myös Hämäläinen ym. 2014.  
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sällä on hengen käsite, henkinen kulttuuri, sen viljely ja kasvu Ihmisyydessä, koh-

tuudessa, inhimillisyydessä, omassa ajattelussa ja kyseenalaistamisen kyvyssä to-

teutuu sivistys. (Ojanen 2008: 8–9, 10–11 30, 46, 91, 111.)  Vaikeasti määriteltävän 

käsitteen voi opettajankouluttajan kohdalla tunnistaa Syrjälän (1998) mukaan ih-

miseksi kasvun ja ihmiseksi tulon ohjenuoraksi. Siinä pyritään täydellisyyteen in-

himilliset rajat tiedostaen (Syrjälä 1998: 34). 

Opetusmenetelmät eivät olleet Anna-Liisa Antilan uran aikana oppilaiden kan-

nalta vielä kovin toiminnallisia. Hän työskenteli opettajankoulutuslaitoksen mu-

siikkiluokan etuosassa taulun, pianon ja kuuntelulaitteiden välimaastossa. Hänen 

olemuksessaan ja tavassaan kantaa itsensä olivat ”kaikki liikkeet viimeistä piirtoa 

myöten harkittuja, esimerkiksi äänilevyn laittaminen levylautaselle” (M73). Kyke-

nen helposti palauttamaan mieleen tuon monta kertaa toistuneen näyn ja muistan 

tarkanneeni herkeämättä hänen pienimpiäkin liikkeitään (O). Vaikuttaa siltä, että 

Anna-Liisa Antila on jossain määrin tiedostanut ulkonaisenkin esikuvan ja mallina 

olon merkityksen, koska hän johdonmukaisesti piti kiinni tyylistään ja varmalla 

maulla silatusta olemuksestaan. Ammatti-identiteetti alleviivautui viimeistellyn, 

mutta ei koskaan silmiin pistävän kehollisuuden kautta (ks. Estola-Syrjälä 2002, 

Merleau-Ponty 2000: 139–140, Uitto 2011). 

Aito kiinnostus lähimmäiseen 

Emotionaalinen ulottuvuus hänen persoonassaan on jättänyt monia jälkiä, niin kuin 

edellä kirjoitetusta jo usein on käynyt ilmi. Ihmisten kokoontuessa yhteen epävi-

rallisemmin lähimmäisen huomioiminen ja lämpöönsä sulkeminen oli Anna-Liisa 

Antila-Kaljusen erityinen lahja. Tapa, jolla hän kohteli kanssaihmisiään, oli esimer-

killinen. Vuosien, jopa vuosikymmentenkin päästä hän tunsi entiset opiskelijansa. 

Tämä kertoo paitsi hyvästä muistista, myös aidosta kiinnostuksesta lähimmäistä 

kohtaan (vrt. van Manen, 2002: 35–39). Opiskelija sai ajatella: ”olemukseni, mi-

nuuteni on huomattu, minä olen olemassa opettajani silmissä ja kuulun hänen gal-

leriaansa.” Aivan ainutlaatuisesta läheisyyden ja huomaavaisuuden kokemuksesta 

kertoi se opiskelija, joka oli sairaalassa saamassa esikoistaan. Anna-Liisa Antila-

Kaljunen oli tullut tervehdyskäynnille ruusujen kanssa (N61). 

Näön heikennyttyä Anna-Liisa Antila-Kaljusen kuulon merkitys korostui. 

Kaupan ruuhkaisessa eteisessä opettaja oli tunnistanut entisen oppilaansa pelkän 

puheäänen perusteella ja puhutellut etunimellä, vaikka opinnoista oli kulunut vuo-

sia (M73). ”Vuosikymmenten jälkeen hän muisti opiskelijansa nimeltä ja tervehti 

iloisesti, mikä lämmitti mieltä” (N63). 
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Monissa muistoissa kerrotaan ilahduttavista jälleennäkemisistä ja kohtaami-

sista milloin kadulla, milloin konserteissa tai sukulaistapaamisissa.  

”Keskustelu jatkui kuin taukoa ei olisi ollutkaan. Hän muisti lasten kuulumiset, 

harrastukset, lähetti kukkatervehdykset jouluna ja muisti läheisten syntymäpäi-

vät. Luottamuksen lisääntyessä vuosien myötä, pystyimme puhumaan myös ne-

gatiivisista asioista.” (Y)  

Kurssikokoukset valmistumisen jälkeen ovat vuosikymmentenkin päästä uudelleen 

ja uudelleen koonneet entisiä opiskelutovereita yhteen. Eläkkeellä ollessaan Anna-

Liisa Antila-Kaljunen sai nauttia entisten opiskelijoidensa tapaamisista monien ko-

koontumisien kunniavieraana.  

”Kun me kurssikaverit tapasimme 1995, Anna-Liisa oli meidän kanssamme. 

Hän huomasi kaikki mukana olevat, kyseli kuulumisia ja oli itse tietenkin vaa-

timattomasti taka-alalla, vaikka oli kaikkien mielestä tärkein vieras kokoontu-

misessa.” (N65,2) 

”Anna-Liisa oli hyvin otettu kutsusta kurssitapaamisiimme, joita olemme vii-

den vuoden välein järjestäneet.” (N75, M74) 

Oulun yliopiston ollessa nuori ja vastaperustettu sen piirissä toimi professorien rou-

vien yhdistys. Anna-Liisa Antila-Kaljusen puoliso toimi opettajainvalmistuslaitok-

sen ja sitä edeltäneen opettajakorkeakoulun rehtorina. Näin ollen Anna-Liisalle lan-

kesi yhdistyksessä eräänlainen kaksoisrooli. Hän oli mukana professorien rouvien 

yhdistyksessä puolisonsa aseman vuoksi, vaikka itse olikin laitoksen lehtori. Muu-

alta muuttaneille tällainen vapaamuotoinen tapaamisareena oli tervetullut tapa 

päästä kontaktiin samassa tilanteessa olevien kanssa. Yhdistys keräsi muun muassa 

varoja Domus Botnicaa, Pohjoista ylioppilaskotia varten. Näissä kohtaamisissa 

syntyi koko elämän ajan kantaneita ystävyyssuhteita, kuten seuraava muisto osoit-

taa: 

”Kotimme olivat samalla suunnalla, joten kuljimme yhtä matkaa. Kävimme 

pitkiä, rakentavia keskusteluja. Lapseni olivat harjoituskoulussa hänen oppi-

lainaan. Tyttäreni sai häneltä vihjeen jopa opiskelupaikasta. Anna-Liisa soitti 

tyttärieni häämarssit. Otin nuorempana oppia hänen kauniista elämänasen-

teestaan. Hän oli hieno ja ihailtu ihminen.” (Y4) 
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5.2.1 Huumori 

Huumorintaju on varsin tärkeä opettajan työkalupakin väline. Väärin käytettynä se 

voi haavoittaa, mutta opettajan viljelemä raikas iloisuus tuo ryhmälle terveen työ-

ilmapiirin ja auttaa huomaamaan vastuksissa lohdullisen puolen (Haavio 1969: 70–

72). Anna-Liisa Antilan puoliso professori Aatto Kaljunen tunnettiin ilon pedago-

gina (Kaljunen 1960: 11˗13). Missä määrin puolison kautta omaksuttu asenne vai-

kutti Anna-Liisa Antilan opettajan työssä ja kuinka voimakkaasti hän tiedosti ilon 

lisäävän suorituskykyä jää arvailun varaan. Kaljusen viljelemä ”ilon alkuvoima” 

on saattanut rohkaista ja vapauttaa myös huumorin käyttöön, mikä näkyi iloisuu-

tena hänen seuratessaan lasten toimia. Näihin tilanteisiin sisältyi paljon tahatonta 

komiikkaa, joka häntä hymyilytti (O). Aineistossa on yksittäinen muisto vuosikurs-

sin laulutunnilta, jossa Anna-Liisa kertoo itseään koskevan kaskun: 

”Olin istuutunut täpötäyden juhlasalin pianon ääreen kouluni kevätjuhlissa. 

Soitin Oskar Merikannon Ukko Nooa -muunnelmat. Rehtori oli jostakin syystä 

mennyt kansliaan ja kuuli sinne pilaksi luulemansa yksiäänisen rallin. Hän 

ryntäsi saliin keskeyttääkseen esityksen, mutta vetäytyi takaisin, kun olin jo eh-

tinyt monimutkaisempiin variaatioihin.”(N62)  

Muistelija kertoi tämän huvittaneen Anna-Liisa Antilaa vielä vuosikymmenten 

päästä. 

Hieman uudempaa huumoriosastoa edustaa tarina vuodelta 1940 kun Loimaan 

opiston opettajat olivat rahankeruuvelvoitettaan hoitamassa polkupyörämatkalla 

Ypäjällä. Joku opettajista löysi maasta nauriin ja laittoi sen Anna-Liisa Antilan pyö-

rän tarakalle. Anna-Liisa Antila huomasi aarteen vasta perille tultuaan ja pakkasi 

nauriin aina suureneviin laatikoihin ja postitti sen samalla matkalla olleelle kolle-

galleen. Tämä jatkoi nauriin kierrättämistä, kunnes se päätyi rehtorin kirjahyllyyn. 

Sieltä tämä nahistunut yksilö joutui paahtimeen, kuivattiin, jauhettiin korvikkeeksi 

ja yksissä tuumin juotiin ”kahvina”. Koko opettajakunta pääsi nauttimaan Ypäjän 

matkamuistosta nesteen muodossa (N42). Muiston kertonut kansanopistolainen 

kuuli aikanaan jutun Anna-Liisa Antilalta.  

”Kurssillamme oli paitsi musiikkiosaajia myös huumoria paljon. Spontaani 

leikinlasku kirvoitti naurua, johon Anna-Liisa osallistui mielellään. Kun oli 

aika siirtyä tunnelmasta toiseen, hän pyyhkäisi keveällä liikkeellä hiuksiaan ja 

varsinainen tunti alkoi.” (M74)  
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Siirtymä tapahtui hyvin pienellä eleellä. Kaikki läsnäolijat osasivat kuitenkin toi-

mia koodien mukaan. 

5.2.2 Kodin ovet avautuvat 

Jyväskylän yliopiston historiassa on kuvausta sadanviidenkymmenen vuoden takaa 

seminaarin opettajien järjestämistä illanvietoista, jotka tapahtuivat rehtori Cygna-

euksen kotona (Lönnquist 2009: 230). Muodolliset ja kankeat istunnot erottivat su-

kupuolet toisistaan, joten ne eivät varsinkaan miesopiskelijoiden kohdalla olleet 

kovin suosittuja. Kuvauksista voi havaita pyrkimystä kodikkuuteen ja luonnollisten 

tuttavuussuhteiden muodostamiseen nuorten kesken. Ajan moraalisäännöt tekivät 

kohtaamisen vaikeaksi. Vapaamuotoinen seurustelu ja kodin ovien avaaminen opis-

kelijoille oli Anna-Liisa Antila-Kaljusen tapa. En tiedä, kuinka yleistä se oli tuohon 

aikaan muiden opettajankoulutuksen lehtoreiden kohdalla, mutta yhteenkuulu-

vuutta se taatusti lisäsi opettajan ja oppilaiden välillä. Tuntisuunnitelman näyttämi-

nen ja hyväksyttäminen ennen harjoitustunnin pitoa oli ja on edelleen opettajan-

koulutuksessa ohittamaton velvoite. Jos opiskelija ei ehtinyt virka-aikana saada 

suunnitelmaa valmiiksi, hänen piti tuoda paperi didaktikon kotiin illalla.  Työajoista 

kiinnipitäminen, koulun ja yksityisyyden erottaminen on tänään pinnalla sekä kes-

kusteluissa että käytännössä. Opettajaksi opiskelevat musiikin kanssa tekemisissä 

olleet ja myöhemmin erikoistujat saivat kutsun illanviettoon valmistumisen ollessa 

lähellä. Opiskelijoita kävi kahvittelemassa myös pieninä ryhminä (N69) tai työn 

merkeissä harjoittelemassa konserttia varten (M65). 

”Vierailut hänen kotonaan niin Tuirassa kuin sairaalassakin antoivat arvok-

kaan tunteen siitä, että hänen suuressa sydämessään oli paikka myös minulle.” 

(M75,4) 

Niin kauan kuin opettajankoulutuksen kuoro oli Anna-Liisa Antila-Kaljusen kä-

sissä, kuoro lauloi vappuna Ainolan53  portailla kaupunkilaisille. Julkista esiinty-

mistä edelsivät laulajaiset Antila-Kaljusen ikkunan alla. Mukaan ehtineet kutsuttiin 

sisälle simalle ja tippaleiville (N68). 

Kodin tunnelmasta ja ”klassisesta ilmeestä kahvikuppeja myöten” (N69) on 

kerrottu vieraanvaraisuuden ja perinteisten vuotuisjuhlien viettopaikkana. Eräs 

                                                        
53 Ainolan puistossa sijainnut entinen pääkirjasto, nykyisin Pohjois-Pohjanmaan museo. 
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muisto kertoo ”15-vuotisesta joulukuusen tuonti- ja koristeluperinteestä, tunnel-

mallisesta glögihetkestä koristelun jälkeen ja lämpimästä yhdessäolosta” (N75) ys-

tävyydeksi muuttuneessa opettaja-oppilassuhteessa. 

”Musiikin erikoistujien päättäjäiset Anna-Liisan luona oli mieliinpainuva. 

Ajattelimme, että käymme juomassa kahvit ja hieman juttelemme ja lähdemme 

kotiin. Olimme kyllä kuulleet edelliseltä kurssilta, että siellä kyllä muutakin 

tarjoillaan ja mukava ilta on tulossa. Kuitenkin yllätyimme, kun pöydällä oli 

tarjolla perunasalaattia, nakkeja, piirakoita, olutta yms. maistuvaa. Kahvit 

joimme myöhemmin kuunneltuamme emännän soittoa ja laulettuamme monta 

laulua. Poistuimme tyytyväisinä kuuden tunnin vierailun jälkeen kellon ollessa 

yksi yöllä.” (M73) 

Edellä kerrottu osoittaa, että yhteisöllisyys, jonka Anna-Liisa Antila-Kaljunen oli 

omaksunut kansanopistoaikanaan, siirtyi luontevasti myös opettajankouluttajan 

työhön. 

Sinuttelu 

Vaikka Anna-Liisa arvosti opiskelijoita ja kutsui heitä kotiinsakin lämpimän vuo-

rovaikutuksen ilmapiiriin, häntä ei vielä ensimmäisen vuosikurssin aikana sinu-

teltu. ”Missään yhteydessä ei olisi tullut mieleenkään puhutella häntä etunimeltä. 

Lämpimän kunnioituksen tähden häntä teititeltiin” (N69). ”Ikäerosta huolimatta 

hän oli kanssamme tasaveroinen” (M75). Peruskoulun opettajien koulutuksen koh-

dalla, kun opetus muuttui kolmivuotiseksi ja yhteinen aika lisääntyi, Anna-Liisa 

Antila-Kaljunen toi uuden toimintamallin, sinuttelun, hänen ja erikoistujien väli-

seen kanssakäymiseen. 

”Kämmenet ristissä istuen, kuten niin usein hän ehdotti ”kun me nyt toimimme 

ikään kuin kollegoina, olen ajatellut, että voisimme käyttää hieman läheisem-

pää puhuttelumuotoa, minä olen Anna-Liisa”. Minäkin sanoin nimeni ja kät-

tely kruunasi tapahtuneen. Koin saaneeni kunnian sinutella vanhempaa ja ar-

vokkaampaa ihmistä. Kansakoulunopettajaksi samasta laitoksesta hänen joh-

dollaan aikaisemmin valmistunut vaimoni ei uskonut kuulemaansa.” (M73)  

Uudet työtoverit, musiikin erikoistujat saivat kokea tämän suuren kunnian puhu-

tella Anna-Liisaa etunimeltä. Se ei käynyt ihan helposti ja sinuttelua piti suorastaan 

opetella (O). 
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5.2.3 Vaatimattomuus 

Vaatimattomuuden eetos kirvoitti huomioita Anna-Liisa Antila-Kaljusen kohtaa-

mien ihmisten muistoissa. ”Hän oli vaatimaton” (M75). Musiikillisten ansioittensa 

ja asemansakin puolesta hänet sijoitettiin Kuka on kukin -kirjaan vuonna 1954. 

Konsertoivia julkisuuden henkilöitä ympäröi eräänlainen aura. Taitojensa ja osaa-

misensa takia artisteja nostetaan ajatuksissa tavallisten ihmisten yläpuolelle. He 

saavat ihailua ja kunnioitusta. (Jiménez 2002: 109–119.) Kaikki tietävät heidät. 

Monien kohdalla kuuluisuus on kohtalokasta. Psyyke ei kestä yksinäisyyttä ja tun-

nettuuden kääntöpuolta (ks. Stenius 2002). Anna-Liisan terveestä suhtautumisesta 

taiteilijuuteensa kertoo hänen vaatimaton asenteensa. 

”Puhelimme niitä, näitä ja siinä lomassa hän kertoili kuin itsestäänselvyytenä, 

vailla minkäänlaista itsekorostusta tapaamisistaan ja henkilökohtaisista koke-

muksistaan muun muassa Jean Sibeliuksen, Erkki Melartinin, Ernst Lingon, 

Leevi Madetojan ja muidenkin musiikinhistoriamme todellisten merkkihenki-

löiden kanssa. Elävää historiaa mukana olleelta.” (M75,5)  

Muistossa kuultaa kertojan omakin arvostus suomalaisia kulttuurin tekijöitä koh-

taan.54  Anna-Liisa Antila-Kaljusen opinnot ajoittuivat sodan molemmin puolin. 

Musiikkielämämme instituutiot olivat varsinkin 1930-luvulla vielä nuoria. Niiden 

johtopaikoilla ja opettajakunnassa oli useita maan johtavia säveltäjiä ja musiikkiak-

tiiveja. Tuohon aikaan musiikin ammattilaisten joukko oli pieni ja kaikkien työpa-

nosta tarvittiin nousevan sukupolven kasvatustyössä. Riviopiskelijakin pääsi näin 

kosketuksiin aikansa huippujen ja kuuluisuuksien kanssa.  

Evankelisuuden kautta ystäviä 

Anna-Liisa Antilan ystäväpiirissä oli paljon evankelisen liikkeen jäseniä. Nuoruu-

dessa ja työelämässä evankelisen kansanopiston opettajana, Helsingin Luther-kir-

kolla ja opiskeluaikaisen evankelisen ylioppilasliikkeen kautta solmitut ihmissuh-

teet kantoivat elämän läpi. Seuraavat sukupolvetkin pääsivät Anna-Liisan vaiku-

tuspiiriin, vaikka hänellä ei omia lapsia ollutkaan. Kummius oli tapa pitää yhteyttä, 

säilyttää aikuiskontaktit ja hypätä sukupolven yli tulemalla lapsen aikuiseksi ystä-

väksi, vaikka paikkakunnat ja elämänpiirit vaihtuivat.  

                                                        
54 Sibeliuksen tuntevat kaikki, mutta säveltäjänä meritoitunut Melartin oli Konservatorion rehtorina 
Anna-Liisan ensimmäisessä opiskeluvaiheessa. Pianisti Lingosta tuli Sibelius-Akatemian rehtori Anna-
Liisan toisen opiskeluvaiheen aikana. (Dahlström 1982.) 
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”Kummilla oli tärkeä rooli elämässäni. Hän osallistui rippijuhliini, soitti hää-

marssit kuin kuninkaallisille, osallistui perheemme elämään lasten kuulumisia 

myöten.” (Y1) 

”Hän oli ensimmäinen vieraamme häämatkalta palattuamme uudessa kodissa 

ja uudessa elämäntilanteessa. Tuohon muistoon latautuu aivan erityisen paljon 

lämpöä.” (Y2) 

”Meitä yhdisti evankelinen uskon perintö, vaikkemme siitä varsinaisesti puhu-

neet. Ehkä evankelisuuden iloisuus leimasi häntä.” (M75,5) 

Jonkinlaista etäisyyttä häneen otettiin evankelisten piirissä avioliiton solmimisen 

aikoihin. Uskonnollisissa ryhmissä muistettiin vuoden 1948 kirkolliskokous, joka 

otti jyrkän kannan eronneiden uudelleen vihkimiseen, jos entinen puoliso oli elossa. 

Presidentti Paasikiven käytyä kulissientakaiset neuvottelut arkkipiispa Koskimie-

hen kanssa kanta lieveni ja lakimuutos mahdollisti vuoden harkinta-ajan jälkeen 

uudelleen avioitumisen (Jalovaara 2014: 18–21). 

”Kyllä sitä ihmeteltiinkin [avioitumista eronneen kanssa]. Aistin tämän van-

hempieni puheesta, olin silloin pieni lapsi ja seurasin urkurikuuluisuutta vain 

idolina ja kulttuurinaisena.” (Y3) 

”Hieman jännitti tuo ”Kaljusen” kirjoittaminen Anna-Liisan säädyn muuttu-

misen myötä, mutta kyllä siihen vähitellen tottui.” (Y2) 

Puhelut yhteydenpidon välineenä 

Puhelin oli Anna-Liisa Antilan tärkein yhteydenpitoväline. Kirjeitä ilmeisesti oli 

jonkin verran, mutta kuoleman jälkeen asunnon raivaamisen yhteydessä kirjallista 

jäämistöä hävisi (Y6). Puheluista niin kuin nykyisistä viestivälineistäkään ei jää 

jälkeä tutkijoille. Kaikki läheiset, joilta sain muisteluita, kertoivat hoitaneensa yh-

teydenpidon Anna-Liisan kanssa puhelimitse.  

”Jokaisena syntymä- ja nimipäivänäni, jotka sattuvat ajallisesti puolen vuoden 

välein, Anna-Liisa soitti minulle - viimeiseen elinvuoteensa asti. Ja puhelu ei 

todellakaan ollut mitään pintapuolista kuulumisten kyselyä, vaan usein koko-

naisen tunnin pituiseksi vierähtänyt keskusteluhetki kummilapsen kanssa.” (Y2) 

Viikoittaisista puhelinsoitoista ja keskusteluista ”pystyi päättelemään henkisen 

kunnon säilymisen ihan elämän loppuun asti” (N75). Puheluissa välittyi kauem-

pana asuville tuntu siitä, että  
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”Anna-Liisa sai asua ystävien ympäröimänä. Vaikka hän asui yksin, hän ei ol-

lut yksinäinen. Hänelle luettiin sanomalehteä ja viimeisien postikorttien kä-

siala kertoi avustajan käytöstä kirjoitusapuna.” (Y4) 

Näön heikentyminen 

Näön heikentyminen 1990-luvulla oli nuoteista soittavalle muusikolle dramaattista 

luopumisen aikaa.  Oulun Normaalikoululla nauhoitetuissa veteraaniopettajien ta-

paamisissa vuosina1999 ja 2000 Anna-Liisa Antila-Kaljunen kertoi soittaneensa 

päivittäin tuntikausia eläkkeelle siirtymisensä jälkeen (ONKA). Tätä iloa hän sai 

kokea kymmenisen vuotta. 1990-luvun alussa ystävien luona Helsingissä käydes-

sään hän oli kertonut ”surullisena” (Y4) sokeuteen johtavasta silmäsairaudestaan, 

jota spesialistikaan ei voinut auttaa. Ihmeen hyvin hän silti selvisi arjesta tutuissa 

ympyröissä. Ongelmaa tuottivat kauppojen alituiseen vaihtuvat hyllyjen ja tavaroi-

den paikat. Varovaisuus liikkuessa lisääntyi. Arjesta selviäminen alkoi vaikeutua. 

Ennen ripeä kävelijä varoi askeleitaan ja suhtautui huolekkaasti portaisiin (O).  

Yhdessä muistossa (N75) on kerrottu Anna-Liisa Antila-Kaljusen tarkoituk-

sesta soittaa Rovaniemen kirkossa Amerikan sukulaisille kesällä 1990. Hyvä aiko-

mus ei toteutunut, koska Anna-Liisa havahtui huomaamaan näkönsä heikentyneen 

niin dramaattisesti, ettei nuoteista soittaminen onnistunut lainkaan. Hän ei kerto-

muksen mukaan nähnyt mitään muuta kuin sumua paperilla. 

 

5.2.4 Kriittisiä ääniä 

Kokoan tämän otsikon alle kaikki ne muistot, joissa on joku kielteinen tai kriittinen 

häivähdys. Negatiiviseksi koetun tapahtuman merkitys kertojalleen näkyy siinä, 

että sitä on pidetty mielessä vuosikymmeniä. Vain tärkeimmät tapahtumat jäävät 

mieleen. Muisti suodattaa epäolennaisen. Koetusta on kehkeytynyt kertojalle uutta 

ymmärrystä maailmankuvan muodostamiseen, oikeudentuntoon ja yleensä ihmi-

senä olemiseen (Webster & Mertova 2007: 75–83).  

Joukossa on eräitä varsin varovaisia kommentteja, joissa luonnehdittiin Anna-

Liisa Antilaa auktoriteetiksi, joka jäi opiskelijoista välimatkan päähän. Erään opis-

kelijan mielestä hänen ”arvokkuutensa oli etäännyttävää” (N77).  Sukupolvien vä-

linen ero, kuusikymmenluvun juuri koettu radikalismi, käytöstapojen epämuodol-

listuminen ja yleinen tasa-arvoistuminen antoi joillekin opiskelijoille luvan epä-
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kunnioittavaan ja ylenkatseen sävyttämään asenteeseen vanhanaikaista, iäkkääm-

pää opettajatyyppiä kohtaan. Opettajan auktoriteettiaseman mureneminen oli näh-

tävissä oppikouluissakin 1960-luvulla. Hankalien opettajien vallankäyttö suhteessa 

oppilaisiin herätti närkästystä. Teiniliitto piti oppilaiden ääntä kuuluvilla. Koulu-

hallitus kehotti opettajia muuttamaan asennettaan oppilaita kohtaan (Rantala 2011b: 

310˗˗311).  

Opetusministeriön pitkäaikainen kansliapäällikkö, kulttuuripersoona Jaakko 

Numminen kuvaili käyttäytymismallin jyrkkää muutosta ”demokratisoitumisil-

miön sivutuotteeksi” (Numminen 1988: 14). Näihin demokratisoitumisilmiön si-

vutuotteisiin Anna-Liisa Antila-Kaljunen suhtautui tyynen rauhallisesti.  Ainoas-

taan joku hiljainen pään painuminen tai kehon kielellä ilmaistu vetäytyminen tilan-

teesta saattoi osoittaa muille, että hän kokosi itseään, ennen kuin opetus saattoi jat-

kua (O).  Hänen kerrotaan herättäneen arkuutta ja epäröintiä nuoremmissa koulu-

tettavissa (M73). Kohtaaminen saattoi lukkiuttaa sisäänpääsykokeessa laulunäy-

tettä antaneen pyrkijän (N73). Kuinka paljon ”lukkiutumisessa” oli aran ja lauluun 

tottumattoman opiskelijan ujoutta?  

Aineistossa on mukana yksittäinen kertomus kurinpitäjänä toimineesta opiske-

lijasta, joka ohjaili kesken opetuksen opiskelutovereitaan hillitsemään häiritsevää 

käytöstään. Tuo muisto ilmaisee edellä kerrottuun liittyen, etteivät kaikki perusryh-

missä opiskelleet mukautuneet toimimaan vanhan, kunnioittavan käytöskaavan 

mukaan. Ryhmätunneilla saatettiin huudella nimettömänä jotakin koomiseksi tar-

koitettua, asiaankuulumattoman lapsellista pilaa. ”Vielä eläkkeelläkin Anna-Liisa 

antoi lämmintä palautetta toiminnastani kurssitovereideni hillitsijänä” (M75,4). 

Vanhan koulun opettajat säilyttivät itsensä ja oppilaiden välillä tietyn etäisyy-

den. Eräässä muistossa kerrottiin kuitenkin harvinaisesta kohtaamisesta, jossa opis-

kelija toimi opettajalle ”Leelian lepotuolina”. Tuohtumus, jonka esimies O. K. 

Kyöstiö oli aiheuttanut Anna-Liisa Antila-Kaljusessa, purkautui kahdenkeskisessä, 

luottamuksellisessa tilanteessa. Luotettavaksi tiedetty opiskelija sai vastaanottaa 

ryöpyn esimiestä koskevaa kriittistä palautetta. Täsmällistä aihetta ei kertojakaan 

enää muistanut, vain sävyn ja uskoutujan kokeman epäoikeudenmukaisuuden 

(M73). 

Anna-Liisa Antila-Kaljusen lämmöstä ja äidillisyydestä on runsaasti kuvauksia. 

Toisenlaisesta kokemuksesta, toivotusta, mutta syntymättömästä yhteydestä kirjoit-

taa musiikkiorientoitunut muistelija, joka suuren kurssilaisjoukon seassa koki opet-

tajansa etäiseksi:  
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”Soitin pianoa, lauloin kuorossa, olin aktiivinen toimija opettajankoulutuslai-

toksella, enkä päässyt häntä lähelle.” (N61) 

Erään opiskelijan muisto tuo lisäsärön kuoron johtajana toimineen Anna-Liisan 

opettajakuvaan:  

”Valiokuoro harjoitteli luentopäivän jälkeen. En osallistunut siihen, koska per-

heellisenä asuin kauempana. Päivään tuli mittaa jo muutenkin. Kiitettävää lau-

lunumeroa ei tippunut, jos kuoroon ei osallistunut. Moni on muistanut sen kat-

keruudella, minäkin.” (N62)  

Voi kysyä, toimiko opettaja oikein asettaessaan valiokuoroon osallistumisen kiitet-

tävän laulunumeron ehdoksi. Kokeneen pedagogin varmuus ja kertyneen koke-

muksen voima on todennäköisesti ollut koetuksella ristiriitatilanteessa (ks. van Ma-

nen 1991: 81–82).  

Se opiskelija, joka täydensi kansakoulunopettajatutkintoaan seitsemän vuoden 

kuluttua ensimmäisten opintojen aloituksesta, sai kokea myös musiikinopetuksessa 

tapahtuneet muutokset.  

”Enää ei vaadittu neliäänistä säestystä. Aikaisemmin piti kaikki Jänis istui 

maassa -tyyliset laulutkin säestää moniäänisesti. Muistan sen painajaisena. 

Oliko soiton opetuksen järkeistäminen Antila-Kaljusen ansiota vai ei.” (N62)  

Jos kokelas ei ole musiikkiorientoitunut ja aloittaa koraalien soiton aikuis-

iällä, ”painajaisen” ymmärtää. Harjoittelu vaatii itsekuria ja aikaa. Sujuvan esityk-

sen takana on tuhansia toistoja. Opettajankoulutuksessa opiskelevien päivät olivat 

muutenkin niin pitkät, ettei soiton harjoitteluun jäänyt liiemmälti aikaa. Turhautu-

misen tunne on jatkunut vuosikymmeniä ja on saattanut toimia osin oppimisen es-

teenä (ks. Paksuniemi 2012:197). 

5.3 Taiteilija-opettajan klassinen painotus ja elämystuotanto 

”Anna-Liisan musiikkitunneille oli aina mukava mennä. Ne olivat vaihtelevia, 

mukaansatempaavia ja hänen pedagoginen jämäkkyytensä oli koko ajan läsnä.” 

(M75) 

Klassisella opettajalla oli opetuksessaankin klassinen painotus. ”Hän avasi minulle 

tien klassiseen musiikkiin (M75,2). Ohjelmamusiikin kuuntelukokemuksista, Mol-

daun matkasta tai Sibeliuksen Ristilukin alkuakordeista kerrottiin elämyksenä, joka 

on kantanut tähän päivään asti ja joka oli muuttunut kuulijalle omaisuudeksi.  
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Anna-Liisa Antila-Kaljunen saattoi aloittaa tunnin soittamalla jonkin pianokappa-

leen, joka sopi aiheeseen. Elävä musiikkikokemus voittaa tietenkin levyltä soitetun 

ja tihentää elämyksellisyyttä. Aitoa ekspressiivisyyttä toteuttavat demonstraatiot 

herkistivät vastaanottokykyä ja toimivat samalla tunnekokemusten järjestäjinä (vrt. 

Reimer 1989, Väkevä 1999). 

”Hän oli hyvin taitava työssään” (N69). Tämä pätevyyden kokemus ja sen mu-

kanaan tuoma auktoriteetti sekä asiantuntemus olivat leimallisia ja ominaisia Anna-

Liisa Antila- Kaljusen työlle. Jatkamalla traditiota, olemalla osa taidemusiikin jat-

kumoa ja kaanonia hän tuli uudistaneeksi yllä pitämäänsä kulttuuria. (Heaven 1993, 

Sarjala 2003b: 18–20). 

Tavallisesta maalaislukiosta tulleen opiskelijan musiikkikokemukset olivat 

saattaneet jäädä vähäisiksi.55  Sellaiselle opiskelijalle nämä Anna-Liisan pitämät 

tuokiot jäivät mieleen lähtemättömästi. Lankesivathan ne nuorisomusiikin keskellä 

eläneiden ”joskus levottomien” mielten (M75,5) taidemusiikista autioon maape-

rään.56  

”Brandenburgilaisten konserttojen myötä alkoi tähän päivään jatkunut yhteis-

eloni taidemusiikin kanssa".  (M76)  

Antila-Kaljusen entinen oppilas, itsekin merkittävän taiteellisen uran luonut hen-

kilö (M65,2) korostaa muistossaan monipuolisuuden eetosta musiikinopettajan 

työssä (vrt. Muukkonen 2010: 225–229). Anna-Liisa Antila-Kaljunen oli urkuri, 

mutta ei hän voinut opettajankouluttajana pelkkiä urkuja soittaa. Hänen piti saada 

kuorot ja yksittäiset laulajat soimaan halutulla tavalla, hänen piti osata verkostoitua 

ja etsiä avustavia muusikoita, jos talon omat soittajavoimat eivät riittäneet. Hänen 

piti osata organisoida harjoittelu, konsertin järjestäminen ja yleisön ja esiintyjien 

kohtaaminen. Koulutusaikana musiikkia yhdessä esittämällä luotiin koko elä-

mäniän muistissa pysyviä kokemuksia ja saatiin malli omalle tulevalle toiminnalle. 

Näistä musiikin monipuolisista ja vuorovaikutteisista toiminnoista, joissa Antila-

Kaljunen oli mukana, tarkemmin seuraavassa. 

                                                        
55 Omassa koulussani Simon lukiossa, josta kirjoitin ylioppilaaksi vuonna 1975, ei voinut opiskella mu-
siikkia lainkaan. 
56 Lukiolaisten keskuudessa oppitunnilla syksyllä 2015 suorittamani epävirallinen viittaamalla osoitettu 
päivittäinen musiikin kuuntelutiedustelu osoitti, että lähes kaikki kuuntelevat joka päivä musiikkia. 
Nuorten elämässä makukysymykset määrittyvät tunnetusti ikätovereiden vaikutuksesta (Jokinen 1998: 
476, 482).  
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Elämyksiä urkujen pauhusta ja muusikkoudesta 

Duttonin esteettiset universaalit, sellaiset kuin virtuositeetti, ilo, tyylinmukainen 

esitys, ihailu ja jakamisen kokemukset tulivat näkyviksi ja läsnä oleviksi niissä 

vuosikymmeniä aikaisemmin eletyissä tuokioissa, joista opiskelijat jälkeenpäin kir-

joittivat (Pinker 2002: 404). Kokonaisvaltainen tilanteen elämyksellisyys korostui 

muistossa, jonka tapahtumapaikkana oli keskiyön auringon valaisema Kemijärven 

kirkko kesäkuussa 1952.  Anna-Liisa Antila esiintyi organisoimassaan seminaarin 

lukuvuoden päättäjäiskonsertissa urkurina ja Lapin Sirkat -kuoron johtajana. Mir-

jam Uusisaari lauloi. Konsertti pidettiin keskiyöllä ja ”aurinko paistoi ikkunoista 

sisään” (M50). Kirkko oli täyttynyt paitsi seminaarilaisista myös kemijärveläisistä, 

jotka opinahjon ulkopuolisina saivat liittyä epätavalliseen yöttömän yön konsertin 

kuulijoiden joukkoon. 

”Toinen suuri elämys tapahtui Oulun tuomiokirkon urkuparvella. Sinne Anna-

Liisa vei meidät opiskelijat tutustumaan urkuihin. Urkujen esittelyn jälkeen 

hän soitti Johann Sebastian Bachin preludin ja fuugan57. Maalaispoikana kuu-

lin ensimmäistä kertaa elämässäni urkumusiikkia samalla, kun saatoin nähdä 

urkurin työskentelyn. Voi sitä sormien ja jalkojen liikettä. Aivan uskomatonta 

taituruutta! Miten tämä nainen pystyy tuollaiseen fyysiseen suoritukseen? Ja 

se soittamisen herkkyys ja tunne, jonka Anna-Liisa sai loihdittua soitostaan. 

Me kaikki opiskelijat olimme elämyksestä mykkinä. Emme tienneet, mitä sanoa. 

Ei siinä vitsejä lauottu, kun palasimme kävellen opinahjoomme. Olimme saa-

neet jotain elämää suurempaa. Anna-Liisa tuntui suorastaan pyhimykseltä.” 

(M75)  

Tähän Anna-Liisan musiikilliseen osaamiseen ja sen ilmenemiseen ovat toisetkin 

muistelijat tarttuneet. Soittotilanne ekspressiivisyydessään on koskettanut kuulijaa 

ja sen vaikutus ikään kuin kumuloitui muistoissa saaden aikaan tunteen musiikin 

voimasta ja vaikutuksesta vuosikymmenten jälkeen (vrt. Packalén 2008: 58–61).  

Muurahaisnäkökulmasta katsoo ja enemmän tilanteen ulkomusiikillisia piir-

teitä kuvaa henkilö, joka ”näkee urkupenkille istuutuvan naisen hameen helman 

noston tuovan pienen särön muuten harkittuun habitukseen” (M73). Toinen puo-

lestaan kertoo havainnostaan, ”kun en ollut koskaan nähnyt urkuja soitettavan eri 

kengillä kuin mitkä jalassa oli” (N65). 

                                                        
57 Mahdollisesti tarkoittaa J.S. Bachin D-molli Toccata ja fuugaa. 
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”Muistan hänen lausuneen: ”Tavoistani poiketen näytän teille TUTTI -efektin 

vaikutuksen”. Sitten soivat tuomiokirkon urut niin, että varmasti lähtivät pölyt 

ja kärpäsen raadot pilleistä ja katon halkeilleet maalit putoilivat niskaamme.” 

(M75,2)  

Häntä pidettiin henkilökohtaisten musiikillisten kykyjen takia ”taidekasvattajana 

viimeisen päälle” (M65,1).  

Jean Sibeliuksen yksinlaulu Ristilukki, jota pidetään sortokauden symbo-

lina ”kummittelee” monessa muistossa.  

”Tarkoituksenamme oli laulaa Ristilukkia ja alkusoiton jälkeen yksi ryhmäs-

tämme keskeytti ja sanoi, että voisiko lehtori soittaa hieman matalammalta, 

jotta hänkin pystyisi laulamaan. Anna-Liisa ei hätkähtänyt, vaan transponoi 

alkusoiton puoli sävelaskelta alaspäin seitsemän kertaa ja kysyi, josko näistä 

joku kelpaisi.” (M73)  

Eräs opiskelija oli puolestaan nähnyt suuren vaivan ja transponoinut esiintymistä 

varten laulun valmiiksi omalle äänelleen sopivaan, matalampaan sävellajiin. Vie-

dessään nuotin Anna-Liisalle harjoituksiin tämä kiitti opiskelijaa aherruksesta, 

mutta ”koska kyseessä on terssiä pienempi madallus, soitan sen alkuperäisestä 

nuotista” (M65,1).   

Elämyksiä kuorolaulusta 

Kuorossa laulaneet kokelaat pitivät häntä ”viitseliäänä ja haasteita karttamatto-

mana” (N65) kuoronjohtajana, joka vaivojaan säästelemättä ”antoi esimerkin suur-

teosten harjoittamisesta” (M62). Ohjelmiston valinnat todistavat edellä kerrotun 

oikeaksi. ”Millä tarkkuudella, hienovaraisuudella ja innostavalla otteella hän johti 

kuoroa” (N65,2). Esimerkin voimasta riitti ammennettavaa vuosikymmeniksi 

omaan työhön. 

Olen jo opettajuutta käsittelevässä luvussa 3 tuonut esiin, miten huippuvuosina 

1960-luvulla opettajankoulutuslaitos profiloitui melkoisena kulttuuriahjona. Siellä 

harjoitettiin ja esitettiin laajasti eritasoista kuoro-ohjelmistoa. Yhtenä suurponnis-

tuksena voi pitää Michel Richard Delalanden De Profundista (Syvyydestä minä 

huudan sinua, Herra), joka esitettiin puoli vuotta Aatto Kaljusen kuoleman jäl-

keen ”ikään kuin puhuttelevana viimeisenä tervehdyksenä pidetylle esimiehel-

lemme” (M62).  Työ oli esimerkki myös yhteistoimintaprojektista, jonka toisena 

osapuolena oli Oulun kaupunginorkesterin muusikoista koottu yhtye (ks. Liite 4).  
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”Kuoron pääsykokeita en enää muista, mutta siinä laulaminen oli tosi suuri 

elämys maalaistytölle” (N65,2). Kuorossa yksi ääni liittyy toisiin samaa ääntä lau-

laviin ja vahvistuu kantavaksi, soivaksi stemmaksi. Harmonia puolestaan syntyy, 

kun eri korkeudelta laulavat toiset äänet tuovat satsiin oman sointivärinsä ja -ta-

sonsa. Parhaimmillaan hyvin soivassa kuorossa ollaan samassa värähtelyn tilassa, 

jonkalaista ei voi yksin laulaessa kokea (Pukkila 1964: 104). Lisätehoa laulukoke-

mukseen tulee ilmaistavasta tekstistä ja kuoronjohtajan tavasta tulkita ja muotoilla 

esitettävää teosta. Se miltä kuoro lopulta kuulostaa on paljolti johtajansa sointi-

ihanteiden aikaansaannos. Karismaattista johtajaa seurataan kuoron rivistä hänen 

pienintäkin elettään totellen ja noudattaen. (vrt. Morrison & Demorest 2012). Kuo-

rolaulu siirtää laulajat elämyksellisiin tiloihin joita syvähengitys tehostaa saaden 

aikaan virkistyneen mielen taidekokemuksen keralla.  

Anna-Liisa Antila-Kaljusen vastatessa opettajanvalmistuslaitoksen kuorotoi-

minnasta Suomessa oli jo tapahtunut muutos täysjännitteisestä laulutavasta raik-

kaampaan, keveämpään ja keskieurooppalaisia esikuvia myötäilevään suuntaan 

(Pajamo & Tuppurainen 2004: 459–468). Ihanteeksi tuli laajarekisterinen sävykäs 

laulutapa, jolle pianissimokaan ei ollut vieras. Falsetti ja ohenne kuuluivat keino-

valikoimaan. Opiskelijakuoron kehitystä ajatellen tavoitteet eivät voineet olla pit-

käjänteiset: Joka syksy aloitettiin alusta ja harjoitusaikaa oli yksi lukuvuosi. Puolet 

laulajakunnasta vaihtui vuosittain. Oleellista muisteluaineistoissa oli yhteisen ko-

kemuksen jakaminen musiikin kautta (vrt. McClary 2001: 4). 

Elämyksiä näyttämöilmaisusta 

Opettajaksi opiskelevan kokelaan koulutusaika viitoitti kuitenkin polun pitkään 

musiikkisuhteeseen:  

”Lortzingin Oopperaharjoitus (Opernprobe) esitettiin muutenkin kulttuuripi-

toisilla talvipäivillä ympäri maata tulleille vieraille. Pidemmälle yksinlaulua 

harjoittaneet esittivät soolorooleja, muista harrastuneista koottiin kuoro. 

Anna-Liisa harjoitti ja säesti, valmistelutyö oli melkoinen urakka. Toinen esitys 

oli kaupunkilaisille… ja siitä se ooppera Oulussa sitten alkoi. Myös oma in-

nostukseni alkoi tästä. Olen ollut mukana 26 produktiossa laulajana ja käynyt 

maailman oopperataloissa ja ympäri Suomen katsomassa muiden töitä.” 

(M62)58 

                                                        
58 Edellä kerrottu Oopperaharjoitus oli oululaisen oopperatoiminnan alkusysäys. 
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Joskus pelkästä kohtaamisesta on elämyksellinen muisto, vaikka siihen liittyvä mu-

siikkiesitys ei ole jäänyt mieleen. Yksi äitinsä nimenomaisesta kehotuksesta idolia 

tapaamaan mennyt nuori poika sai ”raapaista jalkaa ja kätellä kuuluisaa urkuria 

Turun Mikaelinkirkossa” (Y9). Toinen samassa paikassa opettajaansa kuuntele-

massa käynyt opettajakorkeakoululainen tiesi kouluttajansa kaksoisroolista työ-

maailmassa ja ihaili tämän pystyvyyttä myös opetustyön ulkopuolella (N50). 

5.4 Vaikutus ja vaikuttavuus 

”Hän omasi taidon siirtää itsestään paljon enemmän kuin opillisen sisällön.” 

(M62) 

Opettajankouluttajan työssä katseen suunta on tulevaisuuteen. Muutamat kertoivat 

hyvin yksityiskohtaisesti ja erittelevästi niistä Anna-Liisa Antilan antamista eväistä, 

joiden avulla musiikin opettaminen on sujunut mallikkaasti koko työuran ajan. Yksi 

tällainen konkreettinen ohje oli ääniraudan käyttö kuoronjohdon apuvälineenä. 

Tällä perusteellisella opilla kertoja ”on tullut toimeen kymmeniä vuosia kuorojen ja 

lauluyhtyeiden” (M62) kanssa niitä harjoittaessaan ja niiden kanssa työskennelles-

sään. 

Toiset muistelijat mainitsevat ”käytännöllisen opetusmetodin laulun opettami-

sessa, jossa sanat, rytmi, melodia ja muoto huomioitiin” (M65, N75).  Uuden lau-

lun voi opettaa edelleenkin metodilla, jossa opettajan mallilaulu toimii virittävänä 

elementtinä, kun rytmi ja sen hankaluudet on ensin selvitetty esimerkiksi kehosoit-

timien avulla.  Vaikeat sanat selitetään, lausutaan yhdessä kaikuna ja sopiviin mu-

siikillisiin palasiin jaettuna tarjoillaan ryhmälle.  

Usein muistetaan se ”hienotunteisuus ja kärsivällisyys, jolla hän ohjasi teoriaa 

tuntemattomia opiskelijoita” (N65). Pedagogisen tahdikkuuden (van Manen 1991) 

välinein kokenut opettaja luotsasi teorian monet ulottuvuudet opiskelijoiden omai-

suudeksi. Yhdessä muistossa Anna-Liisa nimettiin ”velhoksi” juuri tämän taitavan 

otteensa vuoksi (M72).   

Oman muistoni mukaan kolmivuotisen koulutuksen musiikkiin erikoistujat 

opiskelivat Antila-Kaljusen johdolla muun muassa kenraalibassoa. Sen pohjalta 

saatoin suorittaa musiikkioppilaitoksen kurssin muutaman lisätunnin avulla ja olla 

samaa mieltä muistelijan kanssa, joka sanoo Anna-Liisan ”avanneen teoria-asiat. 

Pidin niistä tunneista”. (M62.) 
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Nuottikirjoituksen ja rytmien opettamista varten tarkoitettujen Nacka -taulujen 

avulla harjoittelu tuotti arvokkaan kokemuksen osallisuudesta, kun ”sai olla osa 

suurempaa orkesteria. Soittoinnostus syntyi näiden tuntien myötä.” (N69.) 

Konkreettista positiivista siirtovaikutusta sai kokea se opiskelija, joka jatkoi 

kirkkomusiikkiopintojaan opettajankoulutuksen jälkeen Anna-Liisa Antila-Kalju-

sen esimerkin voimasta:  

”Silloiseen nuoreen minääni teki vielä voimakkaamman vaikutuksen se, että 

hän oli koulutukseltaan ensisijaisesti nimenomaan kirkkomuusikko – koulutus 

ja ammatti, joka siinsi mielessä jo noina Oulun opiskeluvuosinani.” (M75,5) 

Opettajankoulutukseen hakeutui taiteellisesti lahjakkaita nuoria, joille koulutuksen 

korkeatasoinen taideopetus antoi valmiuksia uralle kirjailijana, kuvataiteilijana tai 

muusikkona (Isosaari 1989, Valtonen 2009b: 56). Kulttuuriopetuksen yhtenä tar-

koituksena on ollut valmentaa kokelaita rohkeuteen vastaanottaa haasteita varsinai-

sen työn ulkopuolelta. Varsinkin pienten paikkakuntien kulttuurielämän keskiössä 

oli aikaisemmin opettaja. Monipuolisen kulttuuriopettajan työtehtävät saattoivat 

olla kuoronjohtajuus vapaan harrastustoiminnan piirissä tai vakava paneutuminen 

muusikon työhön. Näistä Anna-Liisa Antila-Kaljuselta saamistaan vahvoista kult-

tuurinäkemyksellisistä eväistä kertoo muistelija, joka koki saaneensa hänen kaut-

taan vahvistusta koulun musiikkiaineen arvostukseen ja opettajan kasvattajuuteen 

(M65,2).  

”Hän lisäsi näkemystäni miten tärkeää olisi olla monipuolinen kulttuuria ym-

märtävä kasvattaja. Siihen opettajankoulutuksen monipuolinen kulttuuripaino-

tus kuoroineen ja juhlavine teoksineen oli valmentamassa.” (M65,2)  

Tuntemattomien Anna-Liisa Antila-Kaljuseen kohdistunut auttamishalu ilmenee 

tässä yksittäisessä muistossa, jossa hänen kerrottiin nousseen täpötäyteen linja-au-

toon Franzénin pysäkiltä. Tervehdittyään muita matkustajia ”ainakin viisi lähinnä 

istuvaa kaikenikäistä naista ja miestä nousi samaan aikaan ylös antaakseen paik-

kansa hänelle” (M75,2). Voin tulkita esimerkkipoiminnan väljästi ajatellen ”vaiku-

tukseksi”, joka syntyy karismaattisen ihmisen tullessa näköpiiriin. Hänet huoma-

taan ja hänelle tarjotaan apua (vrt. Takala 2013: 12–18) 

Toisaalta hänet tunteneet juuri kunnioittivatkin ja ihailivat häntä. Eräässä oop-

peraensi-illassa 2005 pitkältä sairaalajaksolta ”iltalomalla” kauniisti puetun, kam-

matun ja entiseen tapaan huolitellun Anna-Liisa Antila-Kaljusen kanssa, nautimme 
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lämpiössä väliaikatarjoilusta. Silloin häntä muutaman vuoden hoitanut terveyskes-

kuslääkäri tuli tervehtimään ja ilahtui tapaamisesta niin, että kumartui Antila-Kal-

jusen puoleen, syleili ja halusi tietää kuulumiset tarkkaan pitkästä aikaa (O).  

Vaikuttavuus opettajan työssä ilmenee koko persoonallisuuden kautta. Kun sa-

nat ja teot ovat tasapainossa ja toiminta näkyy aitona ihmisyytenä (Haavio 1969, 

Uitto 2011), ollaan esikuvallisuuden ytimessä. 

”Hän osasi laskeutua meidän opiskelijoiden tasolle kuitenkin niin, että me 

opiskelijat emme koskaan edes pyrkineet nousemaan Anna-Liisan yläpuolelle. 

Kunnioitus häntä kohtaan syntyi luonnostaan.” (M75) 

5.5 Löytöjä kerätyistä muistoista 

Vastaukset kokonaisvaltaiseen kysymykseeni ”Muistatko Anna-Liisa Antila-Kalju-

sen?” aineistoargumentointi on kuvattu edellä referoinnein ja näyttein. Ajallinen 

etäisyys vanhimpiin opettajankoulutuksen kontekstissa koettuihin muistoihin on 

melko suuri, enimmillään yli 60 vuotta. Muistelusta nousee selvimmin esille juuri 

opettajuudessa tapahtunut muutos. Antila-Kaljusen työskentely 1930-luvulta 1970-

luvun lopulle osoittaa sen murroksen, joka on tapahtunut esimerkiksi käyttäytymi-

sessä, pukeutumisessa ja arvoissa. Luku rakentuu opettajuuden ilmenemisen ha-

vainnoista sekä persoonan ja olemuksen kuvauksista. Muistelijat tiivistävät opetta-

jansa tarjoamat elämykset, vaikutuksen ja tunnistavat hänen vaikuttavuutensa ny-

kyhetken näkökulmasta. 

Vaikka 1950˗luvulla elettiin niukkuutta todeksi ja katseltiin opettajien edesot-

tamuksia ”korttiannosten takaa”, tuon ajan muistot kertovat tyylikkyyden ja hyvin 

pukeutumisen arvostuksesta. Nämä attribuutit liitettiin Anna-Liisa Antila-Kalju-

seen hänen koko työuransa kattavissa kertomuksissa. Kun tänään menee suomalai-

sen lukion tai peruskoulun opettajainhuoneeseen, törmää vapaasti pukukoodia to-

teuttaviin kasvattajiin. Casual on henkilön mukaisesti turkoosinväriset frotee-

sukat ”marttojen” hyväksymissä sandaaleissa tai merkkilaukku olalla tunnin pitoon 

kiitävä pillifarkkuinen piikkikorko. Tyylejä löytyy laidasta laitaan. Sen sijaan 

Anna-Liisa Antila-Kaljuselle ominaista klassista sotisopaa, jakkupukua, näkee har-

voin edes juhlissa. 

1960˗luvulta alkanut demokratisoituminen konkretisoitui vuorovaikutuksen 

epämuodollistamisena, mikä lähinnä ilmeni sinutteluna. Opettajat olivat puhutel-

leet oppilaita sukunimillä opettajankoulutuksen alkuajoista asti. Joskus saatettiin 
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liittää mukaan määre ”herra” tai ”neiti” muodollisuutta korostamaan. Vastavuoroi-

sesti opettaja oli puolestaan oppilaille ”maisteri”, ”lehtori” tai ”opettaja” sukuni-

men kera. Ranskassa tai Saksassa, joissa korostetaan henkilösuhteiden hierarkiaa, 

käytäntö on voimassa edelleen. 59 Anna-Liisa Antila-Kaljunen piti kiinni työuransa 

loppuun saakka kohteliaasta, etäännyttävästä puhuttelutavasta ryhmäopetuksessa. 

Vain musiikin erikoistujien kanssa hän teki sinunkaupat. 

Kolmas keskeinen havainto, joka siivilöityy muistoista, on arvojen muutos. 

Omalla opettajanurallani olen ollut jo kolme kertaa mukana noin kymmenen vuo-

den välein toistuvissa opetussuunnitelmien uudistamistöissä. Vuodelta 1994 pon-

nahtaa muistini labyrintistä selvä kokousmielikuva: istumme kollegoiden kanssa 

pienissä ryhmissä ja mietimme koululle arvoja. Siihen saakka niitä ei ollut tarvinnut 

miettiä. Ne olivat vanhastaan olleet itsestään selvästi olemassa. Ne olivat yhteiset 

ja selvät. Niiden mukaan oli orientoiduttu. Maamme arvot olivat rakentuneet kris-

tilliselle etiikalle, ja niiden ytimessä oli niin sanottu kultainen sääntö Raama-

tusta: ”Tehkää toisille, niin kuin tahtoisitte teille tehtävän” (Matteuksen evanke-

liumi 7:12). Alati liberalisoituva, salliva yhteiskunta monikulttuurisine maustei-

neen on kaukana Anna-Liisa Antila-Kaljusen työuran aikaisista olosuhteista. Arvot 

ovat uusiutuneet niin paljon, ettei etsijä löydä omaansa. Kaikille sopivien yhteisten 

arvojen kato on joka tapauksessa ilmeinen. 

Opettajuuden muutoksesta nousee esiin rakentaviakin asioita. Opettajainval-

mistuksen 1960-lukua kuvaa parhaiten koulutuksen kulttuuripainotus ja sen rikas 

juhlaperinne. Oulun opettajainvalmistuslaitoksella tartuttiin hyvin monenlaisiin 

projekteihin. Opiskelijoiden monipuolista taiteellista kyvykkyyttä haastettiin sään-

nöllisesti, ja haasteet vietiin kunnialla loppuun. Konserteista, oopperaesityksistä, 

runonlausunta- ja kansanlauluilloista, kirkkotilaisuuksista ja oratorioista, kantaa-

teista ja sooloesityksistä pääsi nauttimaan koko kaupunkiyhteisö. Opettajankoulu-

tus viitseliäine opettajineen oli tärkeä osa oululaista kaupunkikulttuuria.  

1970-luvulle tultaessa Anna-Liisa Antila-Kaljunen antoi selvästikin tilaa nuo-

remmille kollegoille. Peruskoulunopettajien koulutus ja valmistus sujui ilman juh-

lia ja laitoksen ulkopuolelle vietyjä esiintymisiä. Osasyynä kulttuuriperinteistä luo-

pumiselle on ilmeisesti tieteellisen opettajankoulutuksen esiinnousu ja sen vaatima 

tila opetusohjelmassa. Merkittävin syy oli vuonna 1965 valitun uuden esimiehen O. 

K. Kyöstiön vahva vaikutus seminaariperäisten juhlien vastustajana. Tarkastelen 

                                                        
59 Omat vanhempani, jotka olivat Anna-Liisa Antila-Kaljusen ikäluokkaa ja sukupolvea, teitittelivät 
omia vanhempiaan. Muistan, että perheessämme herätti aluksi hilpeyttä se, että sinuttelin isovanhem-
piani. 
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lopuksi muisteluaineiston ja omien havaintojen kohdakkaisuutta sekä kerron vii-

meisen palveluksen kulusta marraskuussa 2006.  

Esiymmärryksen vahvistuminen 

Tämän luvun johdannossa kirjasin käsiteparit etäisyys/läheisyys, auktoriteetti/kun-

nioitus ja välitön vaikutus/kestävä mentorius tulkinnan lähtökohdiksi. Lisäksi ha-

vainnoin usein muistelussa mainittuja sivistyksen ja esikuvallisuuden ilmenemisiä 

Antila-Kaljusen henkilössä. Kun katson muisteluainesta ensimmäisen käsiteparin 

kautta, huomaan Anna-Liisa Antila-Kaljusen läheiseksi tunteneiden muistelijoiden 

joukon olevan ylivoimaisesti suurempi kuin niiden palautetta antaneiden jotka ko-

kivat hänet etäiseksi. Ensimmäisen kohtaamisen merkityksellisyys ja intensiivisyys 

tulee ilmi lähes joka kirjoituksessa. Vain kolmessa vastauksessa on koettu opettajan 

olleen ikään kuin kateederilla. Nuo kateederiopettajat asettuivat oppilaiden yläpuo-

lelle ja pitivät välimatkaa itsensä ja opiskelijoiden välillä. Aikuiskouluttajana An-

tila-Kaljunen toimi toisin: äidillisesti ja lämpimästi nuoria ymmärtäen. Häntä saat-

toi lähestyä. Hän ei ollut pelottava. Juuri ja juuri havaittava välimatka syntyi kun-

nioituksesta, ei vaatimuksesta. Hänen auktoriteettinsa oli jotenkin luontaista ja kas-

vatti nuorissa opettajakokelaissa tahtotilan arvostaa ja kantaa häntä käsillämme. 

Auktoriteetti syntyi arvostuksesta, jota tunsimme osaavaa taiteilija-opettajaa koh-

taan.  

On todennäköistä, että mieluimmin muistojaan jakavat ne, joihin opettaja on 

tehnyt syvän vaikutuksen. Jo välitön vaikutus ensikohtaamisessa on koettu elämyk-

sen kaltaisena: kädestä tervehtiminen, silmiin katsominen, rauhoittava jutustelu ja 

mukavan ilmapiirin luominen. Kun ihmissuhde vuosien myötä kehittyi opettaja-

oppilassuhteesta ystävyyden vuorovaikutteisuudeksi, havaitsee siinä mentoriuden 

piirteitä. Mentorius ja sen merkitys on tämän muistoja käsittelevän luvun kohdalla 

esille tullut keskeinen ja oleellinen löytö. Niissä muistoissa, joissa tämä käsite on 

ilmaistu, kerrotaan Antila-Kaljusen kannustuksen ja esimerkin vaikutuksesta koko 

opettajana toimimisen ajalle. Erityisesti ne opiskelijat, joista tuli myöhemmin kult-

tuurityöntekijöitä, painottivat, että juuri Antila-Kaljusen osoittamana ymmärrys 

musiikkikulttuurin arvoa kohtaan koko elämää kantavana voimana kasvoi. Yhteys 

musiikkiorientoituneiden opiskelijoiden kanssa säilyi vielä vuosia opintojen päät-

tymisen jälkeen, jopa elämän loppuun saakka. Mentoriltaan musiikin parissa työs-

kentelevät saivat viisaan keskusteluavun ja mahdollisuuden vuorovaikutteisesti 

pohtia ammatillisia ongelmia.  
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Klassisten hyveiden, sivistyksen ja kristillisten arvojen läpäisemä opettaja sä-

teili näitä ideaaleja ominaisuuksia kaikkein arkisimmissakin tilanteissa. Emme mil-

loinkaan nähneet hänen astuvan ulos roolistaan tai menevän raamiensa ulkopuo-

lelle.  

Haavion (1969) tarkoittama särmistä ja kulmikkuudesta vapaa harmoninen 

persoona heijastui Anna-Liisa Antila-Kaljusen tasapainoisessa olemuksessa. Hä-

nen edustamansa aristokraattinen opettajatyyppi on tänään auttamattomasti van-

hentunut ja kadonnut. Arvokkuus ja klassisuus aiheuttivat uran loppupuolella myös 

opiskelijoiden kapinanilmauksia. Ne ilmenivät kurittomuutena. Myönteisesti 

Anna-Liisa Antila-Kaljusta muistelleet sen sijaan saivat hänestä ”hyvän opettajan 

esikuvan” (N 65). He muistivat hänet juuri välittävän lämmön, persoonan arvok-

kuuden ja elämää kannattelevien arvojen vuoksi.  

Nurmen alle nukkumaan 

Tradition välittäminen oli yksi piirre Anna-Liisan opetustyössä. Myös hänen hen-

kilökohtaisessa elämässään perinteiden merkitys oli ilmeinen. Kuvaavaa oli se huo-

lekkuus, jolla hän Oulusta käsin toimitti Pohjois-Karjalan Tohmajärven sukuhau-

dalleen pyhäinpäivän kynttilät vain päivää ennen, kuin hänestä itsestään marras-

kuussa 2006 tuli vakaumuksensa mukaisesti pyhä60(O).  

Hän vieraili kesäisin viikoittain puolison haudalla Oulun Ståhleborgissa (oulu-

laisittain Stoolepori)61 . Siellä Anna-Liisa Antila-Kaljunen tunnisti haurautensa ja 

vähenevät voimansa (N75). Viimeisinä vuosinaan hän yhä useammin otti puheeksi 

oman lähtönsä. Ajattelunsa ja uskonsa hän tiivisti näissä keskusteluissa luterilaisit-

tain hyvin luottavasti armon varaan heittäytymiseksi. Istuimme yhdessä varta vas-

ten hautajaisten suunnittelun merkeissä ja teimme muistiinpanoja hänen toivomus-

tensa mukaisista hautajaisjärjestelyistä (N75, O). Hänen ajatuksenaan oli hautaan-

siunaamisjumalanpalvelus, jossa sana olisi pääosassa. Musiikkinumerot ja esiinty-

jäkokoonpanot kirjattiin, samoin paikka ja se miten vieraat pitäisi kutsua. Sellaiset 

hautajaiset hänelle sitten järjestettiin (N75, O). 

Siunauksen toimitti Oulun tuomiokirkossa Anna-Liisa Antila-Kaljusen entinen 

oppilas, sittemmin papiksi vihitty Martti Pennanen. Urkurina toimi Maija Tynkky-

nen ja Sofia Magdalena -yhtye lauloi. Yksinlaulua ja psalmiresitaatioita esitti oop-

peralaulaja Hannu Niemelä, hänkin entinen oppilas. Anna-Liisa Antila-Kaljusen 

                                                        
60 Pyhäinpäivä on kaikkien uskossa Kristukseen kuolleiden muistopäivä (Kirkkokäsikirja 2003: 562). 
61 Ståhleborg – vanha hautausmaan osa Oulussa. 
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arkku laskettiin puolison viereen. Muistotilaisuutta vietettiin kauniin puu-Oulun 

viimeisessä vallastalossa62 Kirkkokadulla. Koolla oli lämminhenkisesti muistele-

massa kymmenien ystävien, tuttavien ja sukulaisten joukko. Lähestyvästä joulusta 

muistuttivat kyntteliköt ikkunalaudoilla. Niiden valon tuikkeessa lausuttiin monet 

lämpimät sanat, laulettiin laulut ja vaihdettiin muistot. Elämäntyöstä kiitollinen 

saattoväki hajaantui tilaisuuden päätteeksi kuka minnekin päällimmäisenä tunto-

naan Anna-Liisa Antila-Kaljusen usein läheisilleen osoittamat sanat: ”Toivon Tai-

vaan Isän siunausta.” (O) 
  

                                                        
62 NMKY:n talona tunnettu rakennus. Tämän talon ohitse Anna-Liisa kulki päivittäin asuessaan Pakka-
huoneenkadulla. 
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6 Tulosten pohdintaa ja johtopäätöksiä 

”Etsin erityistä mieluummin kuin tavallista” (Stake 2005: 447). 

Olen tässä tutkimuksessa tarkastellut, miten opettajana, taiteilijana ja pääosin poh-

joisessa Suomessa musiikkikasvattajana vaikuttaneen Anna-Liisa Antila-Kaljusen 

ura ja ammattitaito rakentuivat. Toiseksi olen analysoinut musiikkielämän amma-

tillista kehitystä ja musiikkikasvatuksen kehitystä Suomessa Anna-Liisa Antila-

Kaljusen ammatillisen historian kautta. 

Käytin toisessa luvussa (biografia) Anna-Liisa Antila-Kaljusen elämännuoran 

solmiutumisen metaforaa biografian, professionaalisuuden kehkeytymisen ja elä-

män tapahtumien tulkinnan apuna. Solmeilen vielä hetken tuota nuoraa ja tarkaste-

len sen säikeitä ja kiertymistä kokoamalla yhteen pohdinnastani syntyviä tuloksia. 

Antila-Kaljusen uran dualistinen juonne on tullut ilmi matkan varrella useaan ker-

taan: yhtäältä taiteellinen työ kirkon palveluksessa ja toisaalta opettajuus ensin kan-

sanopistoissa ja sitten opettajankouluttajana. Käsittelen tämän luvun alkupuolella 

niitä argumentteja, jotka puhuvat opettajuuden puolesta sekä niitä jotka puhuvat 

taiteilijuuden puolesta. Pohdin hänen uransa taitekohtia kutsumuksen kannalta sekä 

hänen eetostaan, vaikutustaan ja merkitystään opettajankouluttajana. Lopuksi tar-

kastelen toisen kysymykseni, musiikkielämän ammatillisuuden kehittymistä yhden 

elämän valossa. Tämä kysymys lomittuu osin ensimmäiseen ja vastaan siihen kun 

asiayhteys edellyttää. 

Anna-Liisa Antila syntyi virkamiesperheeseen ja koulu alkoi isän viitoittamalla 

tiellä jatkuen yliopistouralle saakka ohi perheen aiempien perinteiden. Antilan per-

heessä näkyy suomalaisessa yhteiskunnassa kolmen sukupolven aikana tapahtunut 

muutos: käsillään työtä tekevästä, maasta elantonsa saaneesta ruumiillisen työn te-

kijästä hyppy palkannauttijaksi. Tällainen virkamies on toisen palveluksessa, tekee 

ympäri vuoden samanlaista työtä ja nauttii joskus palkallista lomaa. Vuoden kierto 

ei enää säädellyt elämää eikä toimeentuloa niin kuin maataloudessa. Koulutuksen 

merkitys hyvinvoinnin lisääjänä ja elintason kohottajana viimeisimmän sadan vuo-

den aikana on ilmeinen. 

Myös identiteetin ja perinteiden säilymisen kannalta muutos oli merkittävä. 

Pääosin Pohjois-Karjalassa kasvaneena Antilalla tuskin oli vanhempiensa sukujen 

hämäläisyyttä ja maalaisuutta sielussaan perheen monien muuttojen jälkeen. Anna-

Liisa muisti kuitenkin aina mainita vanhempiensa syntymämaakunnan. Jo isä oli 

opiskellut Helsingissä ja ollut toimessa toisella puolen Suomea. Opiskeluaikanaan 
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Anna-Liisa Antila kuului kuitenkin Karjalaiseen osakuntaan. Ihmisyhteisöt ja kult-

tuurimaakunnat vaihtuivat. Sukupolvien välinen vuorovaikutus oli tyrehtynyt ja vä-

hitellen ja irrottanut ihmiset juuriltaan lopullisesti (vrt. Bertaux & Thompson 

2005:1–4). Näin tapahtui myös Anna-Liisa Antilan kohdalla. Sukulaiset ovat lähin 

ryhmä, johon ihminen joka tapauksessa kuuluu.   

Kuunnellessani nauhoitetta, jossa Anna-Liisa Antila-Kaljunen kertoo kansa-

koulun ensimmäisen luokan laulukokeensa heikosta menestyksestä, havahdun huo-

maamaan, ettei hän ollut mikään ihmelapsi. Isän osallisuus tyttären musiikkikas-

vattajana alkoi kuitenkin tästä tapahtumasta ja tuotti hyvin nopeasti tulosta. Kou-

lunkäynti ja soiton harjoittaminen alkoivat yhtä aikaa. Näin koulu ja kouluttautu-

minen olivat siis yhtä pitkä säie elämän nuorassa kuin konsanaan musiikki, jonka 

kautta opettaminen aikuisena pääasiassa määrittyi. Anna-Liisa Antilan koulusta 

saamat myönteiset oppimisen kokemukset saattoivat olla valintojen taustalla hänen 

harkitessaan opettajaksi siirtymistä. Erikson on painottanut tutkimuksessaan var-

haisten myönteisten pystyvyyden kokemusten ja vanhempien tuen merkitystä lap-

sen kasvussa (Almquist 2000, Erikson 1989). Kotona aloitetun soittokoulutuksen 

luontevana jatkeena oli lukiolaisena tapahtunut pianonsoiton yksityinen opiskelu 

Sortavalassa. Ammattiin opiskelu tapahtui sittemmin muodollisia kanavia pitkin 

kirkkomusiikkiopiston, konservatorion ja myöhemmin toisessa opiskeluvaiheessa 

Sibelius-Akatemian tarjontaa hyödyntäen. Ohessa kulki yliopistollinen koulutus. 

Näin Antila rakensi pala palalta auskultoinnin, kielikokeiden ja Jyväskylässä suo-

ritetun kasvatustieteen arvosanan avulla pätevyyden laulunopettajan virkaan. Hä-

nen koulutuksessaan näkyy sen sisällöllinen kumuloituminen. Käytännöllisen kak-

soistutkinnon lisäksi hän hankki teoreettista tietämystä yliopistosta, nousi askel 

kerrallaan akateemisella portaikolla ja viimeisteli vielä taiteellisen koulutuksensa 

ulkomailla. Unescon vuonna 1972 määrittelemän elinikäisen oppimisen mallia 

noudattanut koulutuksensa pitkä juonne jatkui Anna-Liisa Antila-Kaljusen koh-

dalla uran loppuun saakka. Opettajankouluttajana hänen tuli olla tietoinen uusista 

virtauksista. Esimerkiksi koulusoittimien vallankumouksessa 1960-luvulla Antila-

Kaljunen haki koulutusta Itävallan Salzburgista asti. 

Kasvatusfilosofian ja ammattietiikan tutkija Chris Higgins (2012) lainaa aja-

tuksen ”opettaminen on mahdoton ammatti” Sigmund Freudilta. Musiikkiin sisäl-

tyvien toivon ja kauneuden elementtien vuoksi musiikinopettaja välttää kuitenkin 

ammatin mahdottomaksi leimaamisen. Higginsin mukaan musiikki antaa ihmisille 

mahdollisuuden siirtyä mielentilasta toiseen, ratkaista arvoituksia, eheytyä ja löy-

tää maailmasta jotakin elämisen arvoista. Näiden ajatusten valossa musiikin opet-

taminen on erityinen professio. Musiikkiin sisältyy niin vahvoja elämyksiä, tunteita 
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ja latausta, että koulukontekstissakin taideaineitten joukossa musiikki nousee yli 

muiden. (Higgins 2012: 215.) Musiikkia opettavana lehtorina Anna-Liisa Antila-

Kaljunen toi oppitunneilleen taiteen kosketuksen joko elävän musiikkiesityksen tai 

taltioidun äänitteen muodossa. Välittäessään oppitunneillaan elämyksiä opiskeli-

joille ja konserteissa musiikkikokemuksia oppilaitoksen ulkopuolisille hän toteutti 

samalla taiteilijuuttaan monitasoisessa vuorovaikutuksen kentässä. Tuokioissa vä-

littyi ilmaisullinen ja tulkintaan ankkuroituva omaehtoisuus: musiikin merkitys hä-

nelle itselleen.  

Pohtiessani Anna-Liisa Antila-Kaljusen suhdetta hänen opettamansa musiikin 

sisältöihin ja siihen, mitä hän välitti oppilailleen musiikin kautta, tartun Higginsin 

tarjoamaan ideaaliin, jonka lähtökohtana on musiikin merkitys opettajalle itsel-

leen.63 Myös Elliottin (2012: 70) käsitys musiikin eettisesti ohjaavasta luonteesta 

soi pohdintani taustalla. Tarjoillessaan opiskelijoille taidemusiikin aarteita, ohja-

tessaan heitä tuntemaan keskeisiä suomalaisia ja länsimaisia sävellyksiä Anna-

Liisa Antila-Kaljunen sai samalla pitää yllä sekä sivistystehtävää että hyvyyteen ja 

kauneuteen ohjaavaa eetostaan (ks. Niiniluoto 2014: 321). 

Nuorisokulttuurin maailmanlaajuinen ilmiö oli syntymässä myös Suomessa 

toisen maailmansodan jälkeen. Angloamerikkalainen rytmimusiikki levisi helposti 

saavutettavissa olevan teknologian avulla kaikkien ulottuville. Erääksi etapiksi on 

mainittu Rock Around the Clock- elokuva ja sen musiikin tulo maahamme vuonna 

1955. Klassisesti orientoituneena musiikkikasvattajana ja kirkon virassa olleena so-

listisena urkurina Anna-Liisa Antila-Kaljunen tuskin rokkasi edes kotioloissaan, 

mutta tietämätön hän ei massakulttuurin ilmiöistä voinut olla. Rock ja jazz eivät 

kuitenkaan ehtineet opetuksen sisällöiksi syntyaikanaan. Didaktikkona Antila-Kal-

junen valmisti opiskelijoita 7–12-vuotiaiden oppilaiden kohtaamiseen. Tuonaikai-

sista oppikirjoista huomaa, että aihepiirit olivat kansallisia ja pitivät yllä topeliaa-

nisia arvoja (ks. Valenius 1998). Lauluissa välittyi suomalainen vuodenkierto ja 

perinteinen elämäntapa. Hengellisillä lauluilla oli vielä osuutensa lasten eettisessä 

kasvatuksessa (Ingman 1953, Sonninen ym. 1958). Henna Suomi (2010) perää ny-

kyopetukselta yhteistä kansallisen kulttuurin tuntemusta: jos opettajalta puuttuu 

kulttuurinäkemys eikä hän tiedosta rooliansa välittäjänä, voivat maailmankuvan ai-

nekset, arvot ja jaetut kokemukset jäädä saamatta oppilaiden sirpaloituvassa todel-

lisuudessa.  

                                                        
63 Kirjoittaessani opettajani elämäkertaa, risteän usein oman virkatyöni alueelle. Tämä tutkimus on lo-
pulta autobiografinen. 
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Opettajaksi opiskelevien kokelaiden piti lyhyessä ajassa saada suhteellisen mo-

nipuoliset musiikkikasvattajan taidot. Erityisesti soittotaito oli vaikea hankkia.64 

Myös kuuntelun, liikkeen, rytmiikan sekä jo mainittujen koulusoittimien käyttö 

musiikin opetuksessa lisääntyi valmistauduttaessa koulumuodon muuttumiseen 

1960-luvulla. Nuorisomusiikista ei puhuttu. Arvojen erilaisuus ja toisaalta opetta-

jalta puuttunut vastavuoroisuus saattoi olla osasyynä klassisen musiikin ylivaltaan, 

josta Higgins puhuu (2012: 222). Opettaessaan tärkeämmäksi katsomaansa taide-

musiikkia jo nuorisomusiikin keskellä eläville opiskelijoille, (vrt. Minkkinen 1968) 

Anna-Liisa Antila-Kaljunen pyrki laajentamaan opiskelijoiden maailmankuvaa, 

saattamaan heitä tuntemiensa aarteiden äärelle (ks. Higgins 2012: 221). Yhden-

suuntaisuus toimi opettajan asettamien normien puitteissa siinä sosio-kulttuurisessa 

tilassa, jota säätelivät sodan jälkeinen niukkuus ja vanhan maailman arvot. Esteet-

tinen musiikkikasvatusperinne ja praksiaalisuus kohtasivat hänen aikanaan kuiten-

kin luonnollisella tavalla esimerkiksi opettajankoulutuksen juhlien ja konserttien 

kontekstissa (ks. Elliott 2012: 77, Regelski 1999: 76).  

Anna-Liisa Antila-Kaljusen opettajuuden ilmenemisessä korostuu ajan raja-

pinnalla olo. Peruskoulu alkoi pohjoisesta Suomesta 1972. Sitä oli ennakoitu ja val-

misteltu vuosia opettajankoulutuksen piirissä, jossa Antila-Kaljunen silloin toimi. 

Koulutus muuttui ja opettajankouluttajan piti myös muuttua. Andy Hargreaves 

(1994) tarjoaa omiin ajatuksiini sopivat välineet nähdä ja ymmärtää muutoksen 

merkitys ja eteenpäin työntävän pyörteen vauhti. Kaiken ei tarvitse sittenkään 

muuttua. Perinteiseen opettajuuteen liittyy arvoja, jotka on parempi säilyttää tai ai-

nakin kierrättää kuin heittää menemään. Näitä ovat esimerkiksi huolenpito oppi-

laista, keskeneräisyyden tunnistaminen ja vastuullisuus (Hargreaves 1994: 145,147 

ja 148). 

On syytä pohtia myös kutsumuksen osuutta Antila-Kaljusen ammatillisessa 

kaksijakoisuudessa. Tiedämme hänen päätyneen opettajaksi yliopistoon. Ulkopuo-

listen silmin katsottuna hän oli kutsumusopettaja. Kutsumusta pidetään opettajuu-

den ydinpiirteenä. Hansenin (1995: 4) mukaan sisäinen motivaatio kuvaa kutsu-

musta ja vetoa opettajan työhön. Siinä on mukana halu palvella ja luovuttaa oma 

osaamisensa yhteisölliseen käyttöön. Estola ja Syrjälä (2002) lisäävät kutsumuksen 

                                                        
64 Katri Pulkkisen kokoamasta Raahen seminaarin luokkakronikasta käy ilmi soittotaidon hankinnan 
työläys: ”…–varsinkin soitto vaati paljon meiltä, jotka emme olleet aiemmin soittaneet. Harjoitus-
pianoja ei ollut tarpeeksi. Norkoilimme niitä aamukuudesta iltakymmeneen. Silti soittonumero oli vai-
vainen viitonen…”. Samaisen, tyhjästä aloittaneen opiskelijan ohjelmistossa olivat päättövuonna muun 
muassa J. S. Bachin Preludi ja fuuga g-molli uruilla ja 31 preludia ja fuugaa pianolle (Raahen seminaa-
rin luokkakronikka 1945–1950). 
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piirteiksi identiteetin, moraalin, työn ilon ja persoonallisen tyydytyksen kokemuk-

sen. Haavion mielestä opettajan kutsumus on persoonallisuuden toteuttamista 

työssä. Seestyneen, antaumuksellisella otteella toimineen, osaavista nuorista iloa 

saavan opettajan omat ominaisuudet olivat hedelmällisessä vuorovaikutuksessa 

nuorten taitojen kanssa (vrt. Haavio 1968: 63–69). Tämä tuli vahvasti ilmi muiste-

luaineistossa (ks. Luku 5), jossa pääasiassa entiset opiskelijat muistelivat oppilaan 

paikalta seuranneensa esikuvallisen opettajansa toimintaa. 

Muusikkouden kutsumuksen ilmenemisestä on vain muutama todiste. Kun 

Anna-Liisa Antila-Kaljunen itse kertoili minulle Turun kaudestaan (1952–1958), 

joka oli hänen pisin yhtäjaksoinen päätoiminen musiikkivirkansa, hänen äänessään 

kuulsi kunnioitus ja arvostus omaa taiteilijan uraansa kohtaan. Lehtiarvioinneissa 

tulee poikkeuksetta esiin taiteilijan huolellinen valmistautuminen tehtäviin: vahva 

tyylitaju, taitava suoriutuminen, jopa virtuositeetti ja musiikin perimmäisen ole-

muksen ymmärrys. Häntä muistelleet opiskelijat puolestaan kiittivät monipuolista 

kulttuurivaikuttajaa, kuoron johtajaa, pianistia, organisaattoria ja didaktikkoa. He 

pitivät opettajaansa ainutlaatuisten musiikkikokemusten välittäjänä. Näiden tuoki-

oiden anti kantoi heitä uralla vuosikymmeniä. Esteettisen kokemuksen voima vei 

jälkeenpäin muisteltunakin arkipäiväisyyden tuolle puolen (vrt. Higgins 2012: 228). 

Muusikon kutsumus toteutui sangen monipuolisesti Antila-Kaljusen opettajuu-

dessa. Hän oli samalla kertaa taiteilija ja opettaja. Yksi kasvattajan perustarpeista 

on kyetä antamaan itsestään jotakin tuleville sukupolville. Tämän tarpeen toteutu-

minen resonoi niissä muistoissa, jotka kertoivat Anna-Liisa Antila-Kaljusen muu-

sikkoudesta hänen opettajankouluttajan työssään. 

Ennen opettajankouluttajan uraa Antila-Kaljunen oli kuitenkin pätevöitynyt 

muusikoksi. Elis Mårtensonin kouluttamaan ”pieneen, mutta laadullisesti suuret 

mitat täyttäneeseen” (Heikinheimo & Sillanpää 1975: 5) konserttiurkureiden jouk-

koon lukeutunut Antila opiskeli Mårtensonin johdolla Helsingin kirkkomusiik-

kiopiston ajoista (1933) diplomiinsa 1949 saakka. Kuinka suuri este naismuusikon 

näkyvyyden kannalta oli tuohon aikaan se, että hän oli sukupuolensa ensimmäinen 

ja pitkään ainoa edustaja? Diplomin suorittaneet suomalaisurkurit perustivat yhdis-

tyksen ajamaan etujaan vuonna 1951, Anna-Liisa Antila heidän joukossaan (Hei-

kinheimo & Sillanpää 1975: 6). Kunnianhimonsa vaatimattomuuden taakse kätke-

nyttä naisurkuria ilahdutti varmasti oman professionaalisuutensa tunnistaminen ja 

miesten syrjäyttäminen viran täytössä (vrt. Stake 2005: 449). Seuran historiikissa 

olevista valokuvista voi päätellä, ettei Anna-Liisa Antila osallistunut toimintaan 

muuten kuin maksamalla jäsenmaksunsa (vrt. Ollila 2001: 85). Valokuvissa esiin-
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tyy mustapukuinen ”veljespiiri” 65, kuten Lasse Marjokorpi puhutteli diplomin suo-

rittaneita urkureita (ks. Liite 6: Kuva 10). Naiset olivat seuran toiminnan alkuai-

koina poikkeus. 

Antila-Kaljusen produktiivisuus ja taiteellisesti merkittävät aikaansaannokset 

soittajan uralla ja myöhemmin opettajankouluttajana ajoittuivat keski-ikään. Jo lap-

suudessa saavutettujen kykykokemusten ja omaksumansa identiteetin kantamana 

Anna-Liisa Antilasta kehkeytyi itsenäinen korkean tason ammattilainen niin soitta-

jana kuin taiteilija-opettajanakin (vrt. Almquist 2000, Erikson 1980, 1998, Hoik-

kala 1998: 154–156). Sota vei suuren osan hänen ikäluokkansa miehistä. Antila 

perusti perheen myöhään ja liitto oli lapseton. Lasten puuttuminen merkitsi kuiten-

kin, ettei perhe ollut este uralla. Kummilapsille ja myöhemmin opiskelijoista ystä-

viksi tulleille oli tilaa hänen elämässään (ks. Liite 6: Kuva 22). He saivat Anna-

Liisa Antila-Kaljusesta omistautuvan ystävän. Muistoissa kerrottiin hänen äidilli-

sistä asenteistaan, lämmöstään ja kiintymyksestään heitä kohtaan.  

Romanttisen käsityksen mukaan taiteilijalla on hallussaan jotakin, mitä taval-

linen kuolevainen ei voi saavuttaa eikä hallitse. Taiteilija on ikään kuin ylimaalli-

nen olento, poikkeusihminen, jota seuraajat katsovat ylöspäin. Kritiikittömän ihai-

lun taustalla on artistin kyky tarjota taidollisesti ja elämyksellisesti arjen yläpuo-

lelle kohottavia musiikkikokemuksia. Varsinkin viihdemaailmassa artistit saattavat 

markkinoida omaa erityisyyttään, jolla ei ole todellisuuspohjaa. Taiteilija saattoi 

erityisyytensä vuoksi joutua suuremman kansallisen kertomuksen rakentajaksi tai 

luomaan puuttuvia koulutusrakenteita.  

Opettajan vaikuttavuuteen on vanhastaan liitetty attribuutteja, jotka velvoitta-

vat toimimaan esimerkillisellä tavalla myös työn ulkopuolella (Rantala 2011a, Val-

tonen 2009a). Nämä esikuvallisuuden vaatimukset eivät näytä tuoneen Anna-Liisa 

Antila-Kaljusen elämään mitään erityistä painetta. Hän eli niin kuin opetti. Ihmi-

syytensä erityisenä lahjana hän asetti toiset itsensä edelle. Esittävän taiteen puolella 

tämä piirre on saattanut toimia esteenä julkisuuden ja työtehtävien markkinoinnin 

kohdalla. Nykypäivänä harva artisti toimi omana managerinaan. Esiintyjillä on eril-

liset agentuurit, jotka hoitavat markkinoinnin, palkkiot, julkisuuden ja sopivat tai-

teilijan puolesta aikataulut. Pienen maan taiteilijakunta on urkureiden kohdalla eri-

tyisen pieni. Päätoimisesti itsensä urkujen soitolla elättäviä ei edelleenkään ole 

monta.66  

                                                        
65 Ilmaus on lainattu Lasse Marjokorven kiertokirjeestä diplomin suorittaneille urkureille (Heikinheimo  
& Sillanpää  1975: 5). 
66 Parvella soi Bach, Axa Sorjasen toimittama Strada-ohjelma esitetty syksyllä 2012. 
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Niille opiskelijoille, joista tuli myöhemmin taideammattilaisia, Antila-Kalju-

sen vaikutus konkretisoitui mentoriuden kautta.67Voimakkaimmin tämä näkyi ai-

neistossani niiden kohdalla, jotka ystävystyivät opettajansa kanssa ja jatkoivat suh-

dettaan häneen opintojen päätyttyäkin tavalla tai toisella. Tasavertainen, epämuo-

dollinen ja tunnesuhteeksi muuttunut kontakti oli molemmin puolin palkitseva. 

Edellisen sukupolven kokemus ja oppi siirtyi vuorovaikutuksessa eteenpäin (Risti-

kangas ym. 2014: 17, 21–22, 28–30, 41). Mentorius voidaan tulkita mestari-oppi-

poika -suhteeksi. Tällaisessa perinteisessä, ehdottomaan luottamukseen perustu-

vassa kontaktissa oppipoika katsoo ylöspäin, ihailee ja kunnioittaa mestariaan. 

Vanhempi antaa nuoremmalle ratkaisevan tärkeitä neuvoja spontaanissa kanssa-

käymisessä. Nuorempi saa ammatillisesti ohjaavia rakennusaineita uraansa sil-

mällä pitäen (Kupias & Salo 2014: 11, 13, 20, 34). Anna-Liisa Antila-Kaljunen ky-

keni olemaan vahva mentori omien kokemustensa voimalla. Hänen oman muusik-

kouteensa enkulturoitumisen taustalla oli ollut miesketju Antila–Pakarinen–Mår-

tensson–Maasalo–Viderø. Soiton opettamisessa ajatusmaailmojen täytyy kohdata. 

Opettaja ja oppilas työskentelevät silloin hedelmällisen vuorovaikutuksen ilmapii-

rissä. Jos luottamusta ei synny, ei synny tulostakaan. Antila-Kaljusen omilta men-

toreiltaan saama ammatillisen identiteetin malli ja vahva minäpystyvyyden tunne 

rakentui juuri tällaisessa kanssakäymisessä. 

Anna-Liisan Antila-Kaljusen työhistoria osoittaa, ettei elämä ole välttämättä 

joko–tai, vaan usein sekä–että. On ilmeistä, että Antila-Kaljunen siirtyi opettajaksi 

Aatto Kaljusen vaikutuksesta. Puolison kuoltua ja päättäessään itsenäisesti tulevai-

suudestaan hän säilytti yliopistovirkansa sen sijaan, että olisi hakeutunut uudelleen 

kirkon toimeen. Opettajuutta puolsivat kouluttajan työn sosiaalisempi luonne, vaih-

televat tehtävät, työn monipuolisuus, kulttuuritoiminnan rikas kenttä ja alueellisesti 

laajan koulutustehtävän vaikkakin välillinen vaikutusvaltaisuus. Henkilökohtai-

seen elämään liittyvät hyvät ihmissuhteet ja sosiaalisten ympyröiden tiiviys, har-

rastukset ja viihtyminen työssä saattoivat myös vaikuttaa siihen, ettei hän muutta-

nut toiselle paikkakunnalle eikä vaihtanut ammattia puolison kuoltua.  

Pohtiessani, mitä Anna-Liisa Antila-Kaljusen ammatillinen historia kertoo mu-

siikkielämän ammattimaistumisesta ja musiikkikasvatuksen kehityksestä Suo-

messa, huomaan, että Antilan kaksoistutkinto 1930-luvulla oli pienen maan keh-

keytymässä olevan koulutusjärjestelmän tarjoama mahdollisuus määrätietoiselle 

                                                        
67 Ranta-Meyer (2009: 10) on nostanut esille säveltäjä ja Helsingin konservatorion rehtori Erkki Melar-
tinista kirjoittamassaan väitöskirjassa mentoriuden merkityksen pedagogisena työkaluna. 
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ylioppilaalle. Antila käytti mahdollisuutensa hyväksi täysimääräisesti ja eteni re-

sursseja tuhlaamatta kohti tavoitteitaan. Maamme ainoina musiikkioppilaitoksina 

hänen ensimmäisen koulutusvaiheensa aikana olivat Helsingin ja Viipurin musiik-

kiopistot. 68  Nykyisen kaltaista musiikkioppilaitosverkostoa ei vielä ollut Suo-

messa.69  Kirkkomusiikin koulutusta sai Turussa ja Helsingissä. Oulussa (1883–

1889) ja Sortavalassa (1913–1921) toimi myös muutaman vuoden kirkkomuusik-

kojen koulutus. Ne eivät välttämättä kuitenkaan riittäneet koko maan tarpeisiin (Pa-

jamo & Tuppurainen 2004: 251–258). Varhaisen konservatorio- ja kirkkomuusi-

koiden koulutusperinteen rinnalla oli koko ajan ”villien”, yksityisten opettajien am-

mattikunta. Musiikin oppimiseen ja opiskeluun liittyy edelleenkin itsekseen opis-

kelun mahdollisuus. Nämä yksityisiä soittotunteja tarjonneet opettajat korvasivat 

opinahjojen puutteen Helsingin ulkopuolella. Monen suomalaisen muusikon alma 

mater oli kuitenkin jo ollut Helsingin musiikkiopisto, jonka suojissa koulutettiin 

myös koulujen laulunopettajat.70  Silti jopa seminaarien opettajina saattoi toimia 

lahjakkaita muusikoita vailla muodollista koulutusta. 71  Reijo Pajamo kirjoittaa 

vilkkaasta Sortavalan pikkukaupungista, jossa oli seminaarin lisäksi kaksi lukiota 

ja jonkin aikaa myös mainittu kirkkomuusikoiden koulutus (Pajamo 1985: 63). Sor-

tavalan yksityiset opettajat ja musiikkitoimijat vastasivat kysyntään harjoittaen or-

kestereita sekä kuoroja, pitäen laulu- ja soittotunteja ja säestäen vierailevia esiinty-

jiä. Oman varsinaisen virkansa lisäksi he saattoivat myös kirjoittaa musiikkikritiik-

kejä kaupungin runsaasta konserttitarjonnasta (Pajamo 1985: 169–186). 

Jos musiikkia opiskelleella oli varallisuutta tai hän kykeni järjestämään itsel-

leen lainan, saattoi ulkomainen opiskelu tulla kyseeseen (Björkstrand 1999, Pakka-

nen 1988, Toivakka 2015). Tavallisimmin kohteina olivat Leipzig, Berliini, Pariisi 

tai Rooma. Ulkomainen koulutus avarsi näkymiä puolin ja toisin. Vaikutteet siir-

tyivät maasta toiseen ja opiskelijat saivat nauttia laajemmasta opetus- ja konsertti-

tarjonnasta kuin niukempien resurssien Suomessa oli mahdollista. Anna-Liisa An-

tila hyödynsi jo kauan ennen hänen aikaansa alkanutta ulkomailla opiskelun perin-

nettä.  

Anna-Liisa Antila-Kaljunen oli hyvin nuoresta alkaen käytettävissä yhteisön 

palveluun musiikkiesitysten kautta. Soittajan status ja rooli oli häneen liitetty määre 

                                                        
68 Armas Launiksen venäläisen mallin mukaan perustamat kansankonservatoriot 1920–1930-luvuilla 
olivat huokea harrastuspaikka musiikista kiinnostuneelle nuorisolle.  Sinne otettiin oppilaat ilmoittau-
tumisjärjestyksessä ja lahjakkaimpia ohjattiin eteenpäin. (Pekkilä 2014: 115–140.) 
69 Noin 50 000 nuorta opiskelee vuosittain Suomessa eriasteisissa musiikkikouluissa. 
70 Koulutus vakinaistettiin Melartinin aikana 1921. Uudelleenjärjestely koulumusiikkiosastoksi tehtiin 
1957. 
71 Pätevyydestä seminaareissa katso esimerkiksi Valtonen 2009: 148–153. 
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läpi elämän. Vielä eläkkeelläkin hän työskenteli tärkeänä näkemiensä asioiden hy-

väksi soittamalla perhejuhlissa ja pienimuotoisissa konserteissa sekä osallistumalla 

järjestövaikuttajana nuorten muusikoiden uran edistämiseen. Hän toimi itseään ko-

rostamatta, vaikka oli omana aikanaan valtakunnan ensimmäinen, prima donna, 

urkureiden joukossa. Hienovaraisella otteella hän toi kysyttäessä mielipiteensä 

esiin ja tahdikkaalla tavalla antoi tilaa muiden äänelle. Opettajankouluttajan koko-

päivätoimessaan hän osoitti sivistyneen ja hienostuneen ihmisyytensä, josta tuhan-

net opiskelijat saivat oivallisen esikuvan kasvattajan työhönsä. Tosin muutaman 

kriittisen muistelijan joukko koki hänen korkeaprofiilisen aristokratiansa jotenkin 

lannistavana. Otan tällaiset Riessmanin (2008) vastakertomuksiksi nimeämät muis-

tot mukaan lisäämään osaltaan tutkimukseni luotettavuutta. 

Yliopiston seiniltä on turha etsiä muotokuvaa Anna-Liisa Antila-Kaljusesta. 

Korkeakouluissa arvostetaan vain ”korkeaa koulutusta” ja korkeaa asemaa. Kuvia 

tehdään professoreista ja dekaaneista.  Musiikin välinearvo paljastuu näissä arvo-

asetelmissa. Samankaltainen on tilanne sukupuolen suhteen: ansioitunut nainen on 

miestä harvemmin noussut näköpiiriin ja kansakunnan galleriaan. Kunniatohtoriksi 

kutsuminen vuonna 1994 oli kuitenkin se kunnianosoitus, jolla Oulun yliopisto tah-

toi osoittaa kiitollisuuttaan ja arvostustaan ainutkertaista elämäntyötä ja vaikuttaja-

naista kohtaan.  

6.1 Toimintaympäristönä kirkko ja koulu 

Yhden ihmisen elämää tutkimalla olen pyrkinyt osoittamaan, miten itsenäisen Suo-

men ensimmäiseen sukupolveen kuulunut nainen kykeni hankkimaan itselleen aka-

teemisen koulutuksen. Hän suoritti kirkkomuusikon- ja laulunopettajatutkinnot 

neljässä vuodessa ennen sotaa. Kahdeksanvuotisen työelämäjakson ja sodan jäl-

keen alkoivat lisäopinnot musiikkitieteessä, suomen kielessä ja pääinstrumentin ur-

kujen soitossa. Nämä kahdessa opinahjossa suoritetut tutkinnot nostivat hänet aka-

teemiselle tasolle. Uudella pätevyydellä hän kykeni haasteellisimpiin opetustehtä-

viin opettajankouluttajana. Soittamalla pääinstrumentin, urkujen diplomin kolman-

tena suomalaisnaisena hän sai oikeuden ensikonserttiin erinomaisesti suoritettujen 

opintojen sinettinä. Antila kykeni näin toimimaan käytännössä konsertoivana tai-

teilijana, kirkkomuusikkona ja opettajankouluttajana niiden kulttuuristen käytän-

teiden sisällä, jotka hänen aikanaan olivat muovautuneet ja olivat edelleen muutok-

sessa. Turun kausi oli Anna-Liisa Antilan urkutaiteen kannalta keskeisintä aikaa. 
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Lasikaton rikkojana hänen uransa herätti aikalaisissa kiinnostusta. Hän sai muusik-

kona esiintyessään kiittävän vastaanoton niin pianistina, solistisena urkurina kuin 

säestäjänäkin. 

Sosiaalisten suhteiden ja verkostojen merkitys ihmiselämässä korostuu analy-

soitaessa Antila-Kaljusen elämänvalintoja. Aatto Kaljunen oli aikanaan ”houkutel-

lut” Anna-Liisa Antilaa pätevöitymään opettajankouluttajaksi. Oulun päätoimen ta-

kia Antila jätti Mikaelinkirkon urkuriuden. Puolison kuoleman jälkeen Anna-Liisa 

Antila-Kaljusella olisi ollut tilaisuus hakeutua uudelleen päätoimisen taiteilijuuden 

pariin. Sitä hän ei kuitenkaan tehnyt. Leskeydyttyään Antila-Kaljunen jäi virkaansa 

Oulussa, vaikka puolison työn takia oli tehty virkajärjestelyjä eteläisen Suomen 

eduksi. Taiteilijaksi siirtyminen ei välttämättä ollut enää realistinen vaihtoehto. 

Päätoimisille konsertoiville urkureille ei nykyäänkään ole töitä tarjolla kovin run-

saasti. Opettajankouluttajana toimiminen varmisti hänelle toimeentulon ja näkyvän 

aseman akateemisessa maailmassa. 

On ilmeistä, että opettajankouluttajana Antila-Kaljunen kykeni toteuttamaan 

taiteellisia ambitioitaan siinä määrin, että syntyi aitoa vuorovaikutusta opetusopin, 

musiikista innostuneiden opiskelijoiden, musiikin ammattilaisten ja kaupunkilais-

ten kesken. Lukuvuoden aikana opettajaksi opiskelevat esiintyivät useita kertoja 

erilaisissa tilaisuuksissa Antila-Kaljusen johdolla. Opettajankouluttajan paikalta 

Antila-Kaljunen saattoi olla organisoimassa Oulun yliopistossa vuosikymmeniä 

myöhemmin toteutunutta musiikkikasvatuksen koulutusohjelmaa.  

Lisäksi tutkimus osoittaa, että saadakseen työtä musiikin alalla, on ponnistel-

tava vuosia vievän koulutusreitin läpi. Koulutus ei pääty muodolliseen tutkintoon. 

Taiteilijana etenemiseksi tarvitaan myös vahvaa toimijuusidentiteettiä sekä pysty-

vyyskokemuksia. 

Yksityishenkilönä Antila-Kaljuseen kohdistui tiettyjä sosiaalisia paineita. Hä-

nen elämänkaarensa jaksottui poikkeavalla tavalla ja se auttaa ymmärtämään ih-

miselämän sosiaalisten konventioiden variaatioita. Päähenkilölleni pitkä naimatto-

muuden aika mahdollisti vapaan toiminnan taiteilijana.  

Havaitsin, että sukupuoli ei ollut enää ylittämätön este Antila-Kaljusen aikana 

Suomessa, vaikka aikakauden käsitykset ja naiseuden merkitykset olivat osin si-

doksissa aikaisempien vuosikymmenten asenteisiin (vrt. Antikainen 2003: 14). La-

sikaton murtaminen ja urkurin virkaan pääsy oli mahdollista taitavuuden, pätevyy-

den ja sopivuuden takia. Antila oli asetettu Mikaelinkirkon urkurivaalissa toiselle 

sijalle. Seurakuntalaiset äänestivät ennakkoluulottomasti ja Anna-Liisa Antila si-

vuutti miespuoliset viranhakijat.  
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1960-luvun radikalisoituminen näkyi opettajankoulutuksessa satunnaisina dis-

sonansseina. Vallankumousta ne eivät kuitenkaan synnyttäneet. Antilan omassa elä-

mässä ilmennyt normiristiriita, avioituminen eronneen miehen kanssa, voidaan tul-

kita modernin naisen henkilökohtaisen radikalismin osoitukseksi. 

Pohjoissuomalaisena näkökulmana nousee vielä esiin Antila-Kaljusen uran 

alueellinen vaikuttavuus. Häntä voidaan pitää yhtenä sodanjälkeisen pohjoisen 

Suomen kulttuurielämän vaikuttajista ja sivistystehtävän toteuttajista (vrt. Soikkeli 

2014). Opettajan työn konkreettista vaikutusta on hyvin vaikea arvioida. Jokapäi-

väisessä työssä sitä tuskin näkee. Kun opetus ja opettajan vaikutus kantaa hedelmää, 

on kulunut jo kauan siitä, kun siemen istutettiin. Palaute vaikutuksesta ei välttä-

mättä kanna istuttajalle asti. Toisaalta vaikutus säteilee koulutettujen opettajasuku-

polvien kautta vuosikymmeniä eteenpäin. Aina joku opettajaesikuvansa innoittama 

lapsi päättää tulla itsekin opettajaksi. Muistelijoiden esiin tuomat positiivisen mal-

lin ja opettajan sivistysnäkemyksen välittämisen vaikutus on kantanut heitä työssä. 

Moni koki Antila-Kaljusen esikuvallisena ihanteena, jonka tasolle ei itse työssään 

yltänyt.  

Lopuksi tiivistän huomioni siitä, miten Antila-Kaljunen sai toteuttaa itseään 

mieleisensä työn ja taiteen kautta. Hänen toiminnassaan korostui toisten ohjaami-

nen ja palveleminen. Antila-Kaljunen vaikutti nuoriin kansanopistojen, opettaja-

korkeakoulujen, seminaarien ja opettajanvalmistuslaitosten opiskelijoihin sekä yk-

silöinä että heidän työnsä välityksellä tuhansiin muihin. 

6.2 Tutkimuksen arviointia 

Arvioin laadullisen tutkimukseni luotettavuutta korrespondenssiteorian avulla 

(Heikkinen 2002: 94–95). Sovellan aiemmasta tutkimuksesta ammentamaani tietoa 

siihen tietoon, mitä olen kerännyt tutkimushenkilöstäni arkistoista. Muistojen 

osuus korrespondenssin aikaansaamisessa on keskeinen. Vaikka en voikaan osoit-

taa arkistoista kootun datan ja muistojen jokahetkistä kohdakkaisuutta, tuottavat ne 

yhdessä käytettynä koherentin ja moniäänisen kertomuksen (Miles & Hubermann 

1994: 245). Koska tunsin opettajani hyvin, ovat myös omat kokemukseni hänestä 

läsnä tässä tutkimuksessa. Niitä on mahdotonta etäännyttää kovin kauas. Tunnistan 

kokemukseni ja asenteeni vaikutuksen tutkimuksen teossa. Taustalla vaikuttaa vaa-

timuksellisena ohjeena Atkinson ja Delamont’n (2005: 832) neuvo: pyri kuvaa-

maan ilmiö niin, että se vastaa sosiaalista todellisuutta. Hermeneutiikan alueella 

tutkimuksen tekijällä on aiheestaan ennakkokäsitys, joka tutkimuksen edetessä 
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vahvistuu tai muuttuu lopullisiksi tuloksiksi teoreettisten käsitteiden soveltamisen 

ja lähteiden avulla.  

Antila-Kaljusen elämänkaaren tapahtumat ja koulutuksen vaiheet olen osoitta-

nut aineistolähtöisesti ja ne pitävät paikkansa riippumatta siitä, kuka lukee aineis-

toja. Aineistot itsessään eivät silti puhu. Tutkijan on osattava tehdä johtopäätöksiä, 

erotettava oleellinen epäolennaisesta ja kyettävä luomaan kaikesta relevantti kerto-

mus (Hyrkkänen 1997: 59–66). Totuus on tieteen tärkein ominaisuus. Pyrkimyk-

senä tieteen tekijällä on totuudenmukainen kuvaus todellisuudesta (Heikkinen 2002: 

92). Esiymmärrykselle rakentuva tulkinta on kuitenkin subjektiivinen prosessi, 

jossa tutkijan omat käsitykset ja näkökannat pyrkivät väistämättä pintaan. Tämä 

tutkimus ei ehkä ole viimeinen sana Antila-Kaljusen elämästä, mutta se on perus-

teltu tulkinta hänen elämästään ja toiminnastaan erilaisten faktojen, hänen omien 

ajatustensa ja hänet tunteneiden näkökulmasta. Toimintaelämäkerta Anna-Liisa 

Antila-Kaljusesta lisää myös tietoa musiikkikasvattajuudesta, kirkkomuusikkou-

desta ja ennen kaikkea opettajuuden merkityksestä. 

Tutkimuksessa piirtyy esiin yhden ihmisen kokoinen kuva sosiaalisesta todel-

lisuudesta. Kuvan muodostuminen alkaa itsenäisyyden ajan alusta ja jatkuu 2000-

luvun alkuun. Näkökulma on naisen. Valotan kuvaa arkistotiedoilla, joilla oli kyt-

kös Anna-Liisa Antilan elämään. Järjestettyäni arkistotiedon kronologiaan, tarkas-

telin tapahtumia elämänkulkuanalyysin kehikon kautta. Hahmotin koulutustien 

suhteessa ikätovereihin, työn ja opiskelujen ajallisen vuorottelun, muusikkouden 

ilmenemisen ja vastaanoton, henkilökohtaiset menetykset, sodan kosketuksen, 

merkittävät ihmisverkostot ja ammatillisen toimijuuden näyttäytymisen työssä ja 

harrastuksissa. Elämänkulkuanalyysin kehikon yhteys Eriksonin elämänkaariteori-

aan on nähtävissä voimakkaimmin toimijuuden ja produktiivisen kauden kuvauk-

sessa. Pidän tulkintani luettavuutta myös luotettavuuden merkkinä. Palasista ja 

fragmenteista syntynyt kertomus on aineistolähtöinen ja teoreettinen sovellus tuo 

siihen yhteiskunnallisen ulottuvuuden. Kysymykset koulutuksen kehkeytymisestä 

ja ammatillisesta rakentumisesta saavat oleellisilta osiltaan vastaukset aineiston 

pohjalta. Suomen musiikkielämän koulutuksellinen kehitys havainnollistuu ja tar-

kentuu päähenkilön elämän kautta. 

Muisteluaineiston tulkinnassa on toinen lähtökohta. Kerrotuissa ja kirjoite-

tuissa muistoissa (narratiivit) totuus merkitsee totuutta kertojalleen, ei yleistettävää 

totuutta. Tulkitsen niitä tämän päivän näkökulmasta käsin. Kerrotuilla hetkillä on 

ollut erityistä merkitystä ja ne ovat tapahtuneet yliopistolla, kotona, konserteissa ja 

kaduilla. Muistoista ei ole sellaisenaan välttämättä ratkaisuiksi tämän päivän on-
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gelmiin (Kakkori 2002: 116). Toisin sanoen, niistä ei voi aina ottaa opiksi. Muiste-

luaineiston merkitys ei ole kirjoitettu ylös sanoina, vaan tutkija etsii piilossa olevan 

ja tulkitsee sitä sosiaalisen todellisuuden valossa (Heikkinen 2002: 95). Rehellisyys 

aineiston käsittelyssä korostuu, koska muistelijat kirjoittivat subjektiivisen koke-

muksensa innoittamana vapaasti, ilman formuloituja kysymyksiä. Läpinäkyvyy-

destä analyysin kaikissa vaiheissa raportoin luvussa 1 ja luvun 5 alussa. Narratii-

vien kategorisoinnin apuna oli lähiluku. Useimmin ilmaantuneet aiheet muodosti-

vat kukin oman ryhmänsä. Näin sain selville, mitä muistelijat muistivat opettajan 

toiminnasta ja kohtaamisista ja mitä merkityksiä he antoivat näille kohtaamisille ja 

millaisena he kokivat opettajansa (ks. Miles ja Hubermann 1994). Muistoista nou-

see välittämisen, vallan, ammatillisen orientaation ja identiteettityön teemoja. Käy-

tin lopullisessa tulkinnassa muutamia käsitteitä ikään kuin rasterina ja heijastuspin-

tana. Sellaisia olivat esimerkiksi arvot, läheisyys ja etäisyys, auktoriteetti sekä si-

vistys. 

Tutkimustyössäni olen halunnut Staken (2005) sanoin ”etsiä mieluummin eri-

tyistä kuin tavallista” – sen löysin Anna-Liisa Antila-Kaljusessa. Hän oli musiikki-

kasvattajana monella tapaa erityinen, avainhenkilö: ammatillisen kasvun rohkaisija, 

taiteellisen ja kulttuurityön ymmärryksen vahvistaja, esimerkillinen ja lämmin ih-

minen sekä ihailtavan elämyksellinen urkuri, aistikkaan pukeutumisen estetiikkaa 

ja huoliteltua kampausta unohtamatta. 

Keneen ja mihin pyrin vaikuttamaan tutkimuksellani (vrt. Clarkeburn & Mus-

tajoki 2007: 220)? Voiko 10 vuotta sitten kuolleen naisurkurin ja opettajan muis-

tolla olla jotakin annettavaa esimerkiksi opettajankoulutuksen suuntaviivoja mää-

riteltäessä? Mielestäni pitäisi voida olla. Anna-Liisa Antila-Kaljusen muistosta ei 

lankea varjo vaan loistaa valo. Siinä valossa kirkastuu opettajuuden merkitys nuor-

ten hyvään kasvamisen mallina, ihmisyyteen ohjaava esikuvallisuus, klassisten hy-

veiden arvo, perinteen tuntemus ja arvostus, kulttuuriin juurruttaminen sekä ennen 

kaikkea musiikin mahdollisuus elämää ylläpitävänä voimana. 
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Lähdeluettelo 

I Aineistolähteet 

 

KANSALLISARKISTO, Helsinki (KA) 

– Suomen luterilaisen evankeliumiyhdistyksen arkisto II (SLEYA) 

– Lutherin kirkon toimituskirjat/päiväkirjat 1.1. 1938–31.12. 1947. 

 

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARKISTO, Lempäälä 

– Matti Kustaanpoika Antilan virkatodistus. 

 

LOIMAAN EVANKELISEN KANSANOPISTON ARKISTO, Loimaa (LEOA) 

– Loimaa-lehti 3.11.1938 & 9.11.1938.  

– Päiväämättömiä leikkeitä. 

– Loimaan opiston kronikat vuosilta 1938–1946. 

– Loimaan opiston päiväkirjat. 

– Lounais-Suomen evankelisen kansanopiston kannatusyhdistyksen kokouspäi-

väkirjat vuodelta 1938–1946. 

– Loimaan opiston vuosikertomukset 1938–1946. 

– Loimaan opiston johtokunnan pöytäkirjat 1.5.1939–25.3.1945. 

 

OULUN NUORTEN MIESTEN KRISTILLISEN YHDISTYKSEN ARKISTO, 
Oulu (ONMKYA) 

– NMKY:n mieskuoron leikekirjat 19581980. 

 

OULUN TUOMIOKIRKKOKUORON ARKISTO, Oulu (OTKA) 

– Leikkeitä kuoron toiminnasta 1958–1980. 
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OULUN MAAKUNTA-ARKISTO, Oulu (OMA) 

– Anna-Liisa ja Aatto Kaljusen arkisto (ALAKA) 

– Kansanrunouden peruskurssin muistiinpanot. A:2. 

– Kemijärven seminaarin arkisto (KSA) 

– Toisteet: Vuosikertomukset (1950–1970). Db:1. 

– Pauli Kaijasen arkisto (PKA)  

– Valokuvia ja leikkeitä Ha:3 ja Ba:4. 

– Oulun seudun konserttiyhdistyksen arkisto (OSKYA)  

– Toimintakertomukset 1977–1985. Ca:1 ja Cb:1. 

 

OULUN SEURAKUNTIEN ARKISTO, Oulu (OSA) 

– Oulun tuomiokirkon päiväkirjat (OTP) 1958–1980. 

 

OULUN YLIOPISTON ARKISTO, Oulu (OYA) 

– Anna-Liisa Antila-Kaljusen päiväkirja vuodelta 1958–1959. A. 

– Oulun opettajakorkeakoulun, Oulun yliopiston opettajanvalmistuslaitoksen ja 

Oulun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen opettajaneuvoston kokouspöytä-

kirjat vuosilta 1958–1965 . Ca. 

– Oulun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen opettajankokouksen pöytäkirjat 

1965–1978 . Ca. 

– Kasvatustieteiden tiedekunnan kokouspöytäkirja 2.5.1978. 

– Vieno Roineen päiväkirja. A. 

 

TURUN MAAKUNTA-ARKISTO, Turku (TMA) 

–  Turun väliaikaisen opettajakorkeakoulun arkisto (TOKA) 

– Opettajien päiväkirjat 1955–1972. (A-K) Diaarit Ad:1. 

– Anna-Liisa Antilan päiväkirja vuodelta 1955.  

– Turun väliaikaisen opettajakorkeakoulun opettajankokousten pöytäkirjat 

(1949–1960) Pöytäkirjat Ca: 1. 
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TOHMAJÄRVEN SEURAKUNNAN ARKISTO, Tohmajärvi 

– Aino Suleima Antilan ja Lauri Antilan virkatodistukset.  

 

TURUN ARKKIHIIPPAKUNNAN ARKISTO, Turku 

– Antila AL (1956) W.A. Mozart ja hänen kirkkomusiikkinsa. Haavio J & Lampi 

N & Helander A (toim) Pyhä perintö, Turun arkkihiippakunnan joululehti, 

Turku. 

 

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN ARKISTO, Turku 
(TKSKA) 

– Mikaelinkirkon päiväkirjat 1952–1958 (MKP). 

– Mikaelinseurakunnan vihittyjen luettelo 1958. 

–  Mikaelinseurakunnan kanttorin- ja urkurinvaalien pöytäkirjat 1924–1959, II 

Ch:1. 

– Kirkon kokouksen pöytäkirjat, II Ch:1. 

– Kirkkoneuvoston kokouspöytäkirjat, II Cb:1. 

– Kertomuksia nuorisotyöstä 1912–1984, II Deec:1. 

 

YKSITYISARKISTOT 

– Anna-Liisa Antila-Kaljusen yksityinen arkisto (ALAA), Hannes Kalanie-

men hallussa 

– Helsingin kirkkomusiikkiopiston päästötodistus 18.5.1935. 

– Helsingin konservatorion lukukausitodistus, kevätlukukausi 1937. 

– Helsingin Konservatorion opintokirja. 

– Helsingin yliopiston opintokirja numero 1984. 

– J. Ruskealan ja allekirjoittama vapaamuotoinen työtodistus Hartolan opis-

tosta. 

– Kurssitodistuksia. 

– Marko Hakanpään kirje 16.8.2002. 

– Muistikirja 

– Nimikirja ja ansioluettelo. 



176 

– Päiväämättömät lehtileikkeet: Uusi-Aura, Åbo Underrättelser. 

– Päästötodistus Wärtsilän yhteiskoulun keskikouluasteelta 30.5.1930. 

– Pöytäkirja opetusnäytteistä Kemijärven seminaarin musiikin lehtorin vir-

kaan. 

– Sibelius-Akatemia, musiikkikorkeakoulun diplomi urkujensoitossa 

26.5.1948. 

– Siionin kannel 1925, Helsinki: Suomen luterilainen evankeliumiyhdistys. 

– Sortavalan tyttökoulun jatkoluokkien päästötodistus 31.5.1933. 

– Sortavalan tyttökoulun vuosikertomus ja juhlajulkaisu 1932–1933. 

– Todistus Jyväskylän kasvatusopillisen korkeakoulun kasvatustieteen ap-

probatur-arvosanan suorituksesta 31.7.1937. 

– Työtodistuksia. 

– Yle Radio Suomi 2.6.1994, haastattelunauhoite. 

– Ylioppilastodistus, päivätty Helsingissä 26.5.1933. 

 

– Aino Haavikon yksityinen arkisto, Simoniemi 

– Katri Pulkkisen kokoama Raahen seminaarin luokkakronikka 1945–1950. 

– Marja-Leena Huttusen yksityinen arkisto, Oulu 

– Valokuvia.  

– Sortavalan tyttökoulun matrikkeli. 

– Oulun normaalikoulun arkisto (ONKA), Oulu 

– Oulun Normaalikoulun veteraaniopettajien tapaamisesta tehty videonau-

hoite 4.11.1999 ja 10.2.2000 (ONKVT), kuvaus Hannu Lounila. 

– Helena Moilasen yksityinen arkisto, Muhos  

– Valokuvia. 

– Irmeli Rämön yksityinen arkisto, Espoo 

– Valokuvia. 
  



177 

MUISTITIETOAINEISTOT 

 

Tätä tutkimusta varten tehdyt haastattelut. Haastateltu mainittu sukunimellä viit-

teissä. Haastattelija Aila Knihtilä. 

 

– Erkinaro Eino, puhelinhaastattelu 10.2.2014  
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– Härmälä Pirkko, haastattelu 26.10.2012 

– Isohanni Mikko, puhelinhaastattelu 17.3.2014  
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– Koivisto Eero, puhelinhaastattelu 3.2.2015 

– Koskela Leena, puhelinhaastattelu 22.4.2013 

– Kullas Anneli, haastattelu 16.1.2014 

– Lintunen Erkki, puhelinhaastattelu 12.3.2013 

– Lintunen Eva, puhelinhaastattelu 6.3.2013 

– Manninen Marja & Manninen Pekka, puhelinhaastattelu 22.4.2013  

– Männistö Pekka, puhelinhaastattelu 8.3.2014  
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– Nikula Jouni, puhelinhaastattelu 17.2.2016 
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– Korgh Grete, 24.3.2014 
– Lintunen Eva, 26.3.2014  
– Rämö Irmeli, 21.3.2015   

 

SANOMA- JA AIKAKAUSLEHDET 

– Aitosuomalainen 13.11.1929.  

– Berlingske Tidende 16.7.1950. 

– Helsingin sanomat 17.10.1948. 

– Ilkka 18.10.1964. 

– Kaleva 26.10.1957, 3.6.1962, 23.5.1963, 31.1.1965, 15.5.1969, 8.4.1978.  

– Karjalaisen osakunnan lehti 1933.  

– Kevätkylvö 6/4.6.1938, 7/1.7.1939. 

– Kiilu, Oulun opettajanvalmistuslaitoksen oppilaskunnan lehti 4/1960, 3/1961, 

4/1964. 

– Kirkkomusiikkilehti no 6, 8.6.1935.  

– Kotimaa 20.3.1964, 16.4.1957.  

– Kuvataidelehti 7–8/1950.  

– Lapin kansa 15.3.1964, 9.4.1964.  

– Lounais-Suomen evankelisen kansanopiston lehti 3/1942, 2/1943. 

– Nainen ja Elämä 10/1955.  

– Naisten maailma 1/1955. 

– Organum 1/1972, erikoisnumero Enzio Forsblomille 20.3.1996. 

– Pohjolan sanomat 17.3.1964. 

– Rauhan tervehdys 17.3.1965. 

– Soroptimistilehti 4/1994. 

– Turun Sanomat 14.12.1954.  

– Vaasa-lehti (nyk. Pohjalainen).  

– Tritonus 3/79, Sibelius-Akatemian oppilaskunta (41). 

– Ylioppilaslehti no 17, 14.10.1933, no 19, 28.10.1933. 
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Liitteet 

Liite 1 
                                                                                                           Oulu 2.2.2013 

Hyvä edunsaaja NN! 

 

Olen tekemässä elämänkertatutkimusta entisestä opettajastani ja mentoristani 

Anna-Liisa Antila-Kaljusesta. Tutkimustyö on osa tohtoriopintojani Oulun yliopis-

ton tutkijakoulussa. Tutustuin häneen opiskellessani Oulun yliopiston opettajan-

koulutuksessa vuosina 1975–1978. Sen jälkeen tapasimme säännöllisesti ja parina 

viimeisenä sairasteluvuotena kontaktimme olivat päivittäisiä. 

Anna-Liisa Antila-Kaljusella ei ollut omia lapsia, mutta tuhansiin nouseva op-

pilasjoukko Hämeenlinnan ja Kemijärven seminaareista sekä Turun ja Oulun opet-

tajankoulutuslaitoksista.  Kansanopistojen (Hartola ja Loimaa) opettajana hän oli 

myös ohjaamassa monien nuorten elämän suuntaa. 

Musiikilliset ansiot urkutaiteilijana ja toiminta miesvaltaisella alalla kirkko-

muusikkona tekivät hänestä eräänlaisen tienraivaajan. 

Vaatimattomana ja äärettömän hienotunteisena ihmisenä hän ei kuitenkaan 

koskaan korostanut itseään tai tuonut omia ansioitaan esille.  Muistan kuitenkin sen 

hiljaisen ilon, jonka hän koki tullessaan valituksi Oulun yliopiston kunniatohtoriksi 

1994. Olihan Oulu kuitenkin se paikka, jossa hän teki pisimmän jakson elämän-

työstään ja Oulun kamaralla on hänen viimeinen leposijansa. 

27.3 2015 tulee sata vuotta hänen syntymästään. Tarkoitukseni on saada siihen 

mennessä kirjattua ylös hänen aikansa ja elämänsä vaiheet. 

 

Sain Pohjois-pohjanmaan maistraatin arkistosta luettavakseni Anna-Liisa Antila-

Kaljusen perukirjan. Siitä käy ilmi, että hän on muistanut teitä lahjoittamalla jää-

mistöstään jotakin. 

Pyytäisin nyt teitä ystävällisesti auttamaan minua hänen henkilöhistoriansa selvit-

tämisessä esim. kertomalla, miten Anna-Liisan ja Teidän elämänne sivuavat toisi-

aan? Mihin paikkakuntaan ja vuosiin tutustuminen sijoittuu? Onko teillä mahdolli-

sesti kirjeenvaihtoa, jota saisin käyttää henkilöhistorian selvittämistyön apuna? 

Onko tuttavuutenne perua esim. vanhempienne kautta? Kaikki mahdollinen tieto 

on arvokasta ja käsittelen sen tietenkin luottamuksellisesti. 

 

Lähetän mukana postimerkin ja osoitteella varustetun kuoren. Jos ette halua kirjoit-

taa, olen tavoitettavissa myös puhelimitse ja sähköpostillakin saa yhteyden. 
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Olen jo etukäteen vaivannäöstänne kiitollinen. 

Aila Knihtilä  

Syrjäkatu 8 as 24 aila.knihtila@eduouka.fi 

90130 Oulu 040 5322653 
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