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Jouhki, Essi, Generations of student associations. An oral history research on
school student movement in Finnish upper secondary schools in the 1950s–1970s
University of Oulu Graduate School; University of Oulu, Faculty of Humanities, history
Acta Univ. Oul. B 178, 2020
University of Oulu, P.O. Box 8000, FI-90014 University of Oulu, Finland

Abstract

This dissertation studies Finnish upper secondary school students’ associational life from the
beginning of the1950s through the 1970s. The study focuses on the student generations of that time
as well as their memories of participation in local student associations. Through a large body of
memory-based sources, this research analyzes how student associations were transformed during
the period, and how the student generations can be characterized.

Student associations were a traditional form of secondary school students’ spontaneous activity
that boosted their sense of community and offered a platform for innovation as well as the
execution of important issues. Local student associations were organized under a central
organization, The Finnish Union of Secondary School Students, which was an acknowledged
representative and political advocate for students. Its influence, both on the lives of students and
in Finnish educational policy, have been significant and far-reaching but have gone widely
unrecognized. For example, discussions on the history of student radicalism largely neglect
school-aged children and their activism. However, during the 1960s, student associations grew
into a national-level school student movement and students exemplified socially and politically
active, even radical, young people.

This research examines students’ peer activity from a temporal perspective. By doing so, this
research offers new historical knowledge on the mechanisms of young people’s participation and
the formation of a sense of community among them. The research is built on a dialogue between
multidisciplinary sources and methods which focus on narrativity and remembering. In addition,
the history of the school student movement is perceived through archival sources and newspapers.
Personal and subjective memories and narrative interpretations of historical documents are at the
core of the research method. Both the premise and the most significant result of this research is the
notion that the post-war school student movement can be seen to consist of four student
generations. This generational typology is the basis for the argument that the tradition of student
associations was, in fact, a sedimentary generational movement: the tradition was passed on, and
each student generation embraced the tradition and transformed it into their own.

Keywords: generations, memories, oral history, school students, social movements,
student associations, student movement, tradition, young people





Jouhki, Essi, Teinikuntatoiminnan sukupolvet. Muistitietohistoria oppikoulujen
koululaisliikkeestä 1950–1970-luvuilla
Oulun yliopiston tutkijakoulu; Oulun yliopisto, Humanistinen tiedekunta, historia
Acta Univ. Oul. B 178, 2020
Oulun yliopisto, PL 8000, 90014 Oulun yliopisto

Tiivistelmä

Tässä väitöskirjassa tutkitaan oppikoulujen teinikuntien historiaa ja menneiden koululaissuku-
polvien muistoja ja kokemuksia osallisuudestaan teinikuntien toiminnassa. Väitöskirjassa analy-
soidaan laajan muistitietoaineiston kautta, miten teinikuntatoiminta muuttui 1950- ja 1970-luku-
jen välisenä aikana ja millaisia erityispiirteitä näiden vuosikymmenten sisään mahtuvilla teini-
sukupolvilla oli.

Teinikunnat olivat oppikoululaisten omaehtoinen toimintamuoto, joka ylläpiti yhteisöllisyyt-
tä sekä tarjosi mahdollisuuden kokeilla ja toteuttaa yhdessä tärkeitä asioita. Teinikuntien katto-
järjestönä toimi Suomen Teiniliitto, josta kasvoi valppaan koululaisnuorison edunvalvoja ja
äänekäs poliittinen puolestapuhuja. Teinitoiminnan vaikutukset koululaisten elämään ja suoma-
laiseen koulutuspolitiikkaan ovat olleet merkittäviä, mutta historiallisena ilmiönä lähes tutkimat-
tomia. Esimerkiksi opiskelijaradikalismin historiassa kouluikäiset nuoret ovat jääneet sivu-
osaan. Kulttuuriharrastusten varaan rakentuneesta teinitoiminnasta kasvoi 1960-luvun kuluessa
yhteiskunnallinen koululaisliike, ja teinikuntalaisista muodostui malliesimerkki yhteiskunnalli-
sesti ja poliittisesti osallistuvista ja aktiivisista, jopa radikaaleista, koululaisista. Tutkimus aset-
taa koululaisten vertaistoiminnan ajalliseen perspektiiviin ja tuottaa historiallista tutkimustietoa
nuorten yhteiskunnallisesta osallistumisesta, vapaa-ajasta ja yhteisöllisyyden muodostumisesta.

Väitöstutkimus rakentuu monitieteisten aineistojen väliselle keskustelulle, jossa painopiste
on kerronnallisuudessa ja muistamisessa. Teinikuntatoiminnan historiaa rakennetaan myös
perinteisten historiantutkimuksen lähdeaineistojen, kuten arkistojen ja sanomalehtien kautta.
Tutkimusmenetelmän ytimessä ovat henkilökohtaisten muistojen sekä historian lähdeaineistojen
kerronnalliset tulkinnat. Aineistojen vuoropuhelun kautta arvioidaan teinikuntatoiminnan henki-
lökohtaisia ja laajempia yhteiskunnallisia merkityksiä ja vaikutuksia. Väitöstutkimuksen keskei-
nen tutkimustulos on sotien jälkeisen teinikuntatoiminnan jakaminen neljään toisistaan eroa-
vaan teinisukupolveen. Neliosaisen sukupolvitypologian pohjalta tutkimuksessa esitetään, että
teinikuntatoiminta oli pohjimmiltaan kerrostunut sukupolviliike, jossa teinisukupolvet vuorol-
laan kokivat teinitoiminnan omakseen ja muovasivat traditiosta oman näköisensä.

Asiasanat: koululaiset, muistitieto, nuoret, sukupolvet, teinikunnat, teinikunnat,
Teiniliitto, traditio, yhteiskunnalliset liikkeet
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1 Johdanto 
Mut just se, että se teinikunnan... se oli semmosta... söheltämistä! Se oli haus-
kaa söheltämistä, jossa otettiin ja houkuteltiin ihmisiä mukaan ilman, että siinä 
oli tämmöstä poliittista taikka muuten ambitiota taustalla, ja tehtiin yhdessä 
asioita ja vietiin eteenpäin. Annettiin ihmisille mahdollisuus, annettiin niille 
erilaisillekin nuorille mahdollisuus toimia jossakin. Ehkä se oli siinä se… se 
juju. 1 

Yhteishenki, hauskuus, tasaveroiset mahdollisuudet, uuden oppiminen ja kokemi-
nen. Näillä sanoilla kuopiolainen Pirjo2 kuvaili omia kokemuksiaan teinikuntatoi-
minnasta. Hänen muistossaan tiivistyy ajatus siitä, että teinikunnat olivat oppilai-
den yhteinen toimintakenttä, jossa jokaisella oli mahdollisuus osallistua ja toimia 
omien kykyjensä mukaan. Teinikunnat olivat koululaisten omaehtoinen toiminta-
muoto, jolla oli näkyvä rooli niin oppikoulujärjestelmässä kuin koulujen arkipäi-
väisessä koulukulttuurissakin. Oppikoulujen lukioluokkalaisille ja keskikoulun vii-
desluokkalaisille tarkoitetut teinikunnat olivat itsenäisiä oppilasyhdistyksiä, jotka 
järjestivät jäsenilleen kouluopetuksen ulkopuolista harrastustoimintaa ja yhteisak-
tiviteetteja. Teinikuntatoiminnan suosiosta kertoo se, että 1960-luvun huippuvuo-
sina liki jokaisessa oppikoulussa toimi oma teinikunta. 

Jo vuosisadan alussa muodostunut teinikuntatoimintatraditio rakentui pitkään 
isänmaalliskristillisen ideologian, sivistävien kulttuuriharrastusten ja konventtijuh-
lien varaan. Vielä 1960-luvun alussa teinikuntien tilaisuuksissa vannottiin ”isän-
maan sydänverellä lunastettua” teinivalaa. Nuorison vuosikymmeneksi kutsutulla 
1960-luvulla3 teinikuntien toiminta muuttui radikaalisti, kun valpastunut teininuo-
riso otti voimakkaammin kantaa yhteiskunnallisiin ja kansainvälisiin kysymyksiin. 
Opiskelijaliikkeen vanavedessä teineistä muodostui malliesimerkki yhteiskunnal-
lisesti osallistuvista, aktiivisista, jopa radikaaleista nuorista. Samaan aikaan teini-
kuntien jo vuonna 1939 perustettu kattojärjestö Suomen Teiniliitto4 sai yhä näky-
vämmän roolin oppikoululaisten yhteisenä etujärjestönä. Teiniliitosta muodostui 

                                                        
 
1 Kn0657. 
2 Haastateltavan nimi on pseudonyymi. Haastateltaviin viittaamisesta ja pseudonyymeistä tarkemmin 
alaluvussa 2.3. 
3 Ks. Haapala 2003, 70, 72. 
4 Suomen Teiniliitto perustettiin alun perin nimellä Suomen Oppikoulujen Toverikuntaliitto, mutta 
vuonna 1943 liiton nimeksi muutettiin Suomen Teiniliitto. Viittaan jatkossa järjestöön vakiintuneella, 
lyhyemmällä Teiniliitto-nimellä. 
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nopeasti koululaisnuorten edunvalvoja ja äänekäs koulutus- ja puoluepoliittinen 
vaikuttaja.5 

Teiniliitto oli suomenkielisten oppikoululaisten järjestö, kun taas suomenruot-
salaiset oppikoululaiset toimivat omassa järjestössään, Finlandssvenska Skolung-
doms Förbundetissa (FSS). Suomen lisäksi myös muissa Pohjoismaissa koululais-
nuoriso oli järjestäytynyt sekä paikallisiin oppilasyhteisöihin että valtakunnallisiin 
oppilasjärjestöihin. Ruotsissa oppikoululaiset olivat jo 1800-luvulta saakka kuulu-
neet koulukohtaisiin oppilasyhdistyksiin (elevråd), joiden kattojärjestöksi perustet-
tiin vuonna 1952 Sveriges Elevers Centralorganisation (SECO). SECO toimi Tei-
niliitolle tärkeänä esikuvana ja yhteistyökumppanina esimerkiksi taksvärkkitoi-
minnassa ja kouludemokratiakeskustelussa.6 

Koululaisten yhteistoiminta ja aktivoituminen eivät olleet vain pohjoismainen 
ilmiö, sillä erilaiset oppilasyhdistykset olivat yleisiä kaikissa länsimaissa. Toisen 
maailmansodan jälkeen monissa länsimaissa koululaisten omaehtoiseen toimintaan 
liittyi myös aktivismia ja kapinallisia piirteitä. Esimerkiksi Isossa-Britanniassa 
koululaiset aktivoituivat 1960-luvun kuluessa vaatimaan ruumiillisen rankaisemi-
sen kieltämistä, yhtenäiskouluja sekä oppilaiden demokraattisia oikeuksia. Koulu-
laisradikalismi huipentui vuosina 1969–1971, kun koululaiset organisoituivat val-
takunnallisten järjestöjen kuten uusvasemmistolaisen Schools Action Unionin 
(SAU) tai maltillisemman National Union of School Students (NUSS) kautta.7 
Myös Yhdysvalloissa koululaiset seurasivat tarkasti voimistuvan opiskelijaliikkeen 
toimintaa ja ottivat osaa rotuerottelua vastustaneeseen kansalaisoikeusliikkeeseen, 
seksuaalinormien murtamiseen sekä Vietnamin sodan vastustamiseen.8 

1960- ja 1970-lukujen nuorisoradikalismia on tutkittu laajasti, mutta monessa 
maassa lähinnä yliopisto-opiskelijoiden näkökulmasta. Tutkimuksissa ei ole usein-
kaan huomioitu, että aktivismia ja radikalisoitumista tapahtui myös paljon nuorem-
pien koululaisten keskuudessa.9 Koululaisliikehdintä onkin jäänyt huomiotta ken-
ties siksi, että vain muutamissa maissa koululaiset olivat järjestäytyneet keskitetysti. 

                                                        
 
5 Tuominen 1991; Rentola 2012. 
6 Sveriges Elevers Centralorganisation (http://www.palme.nu/seco/); Larsson 2014, 134–135; Rönnlund 
2013, 66; Norlin 2010; Ahonen 2000, 22–25; Kärenlampi 1999, 62. Ruotsin lisäksi myös Norjassa ja 
Tanskassa toimi omat koululaisjärjestönsä, joiden toiminta ei kuitenkaan ollut yhtä näkyvää ja järjes-
täytynyttä. Ks. Delander & Silva 2009. 
7 Cunningham & Lavalette 2016. 
8 Graham 2006; Ides 2014. 
9 Ks. esim. Marwick 2006; Boren 2001, Jørgenssen 2008; Passerini 1996; Miettunen 2009; Purhonen 
2007. 
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Esimerkiksi historioitsija Gael Graham on todennut, että yhdysvaltalainen koulu-
laisaktivismi oli laajaa, mutta vahvan keskusjärjestön sijaan koululaisia innosti 
spontaaniin yhteistyöhön vastakulttuureja ja aktivismia korostava ajan henki (Zeit-
geist) sekä opiskelijaliikkeen radikaali esimerkki.10 

Suomalainen ja pohjoismainen nuorisoradikalismi oli muihin länsimaihin ver-
rattuna varsin maltillista, eikä opiskelijoiden tai koululaisten aktivoituminen johta-
nut väkivaltaan tai mellakoihin. Pohjoismaissa nuoriso pyrki ajamaan tavoitteitaan 
rauhanomaisin ja puoluepoliittisin keinoin. Mielenosoituksilta ja kiistoilta ei kui-
tenkaan vältytty Suomessakaan. Teiniliitto vaati äänekkäästi muun muassa oppi-
koulujen ja opetuksen totaalista uudistamista, mikä järkytti useita aikuistahoja.11 

1970-luvun alkuun mennessä sekä Teiniliitto että teinikunnat olivat jakautuneet 
puoluepoliittisiin rintamalinjoihin, ja teinitoiminnasta muodostui poliittisen toi-
minnan harjoituskenttä. Lopulta Teiniliiton sisäiset poliittiset kiistat ajoivat liki 
130 000 oppilaan etujärjestön konkurssiin vuonna 1975. Osittain yliampuvan kou-
lulaispolitiikan seurauksena myös teinikuntien suosio oli tuolloin romahtanut.12 
Teinitoiminnan päättyminen ajoittui suomalaisen koulujärjestelmän suurimpaan 
murrokseen, peruskoulujärjestelmän vaiheittaiseen toteuttamiseen vuosien 1973 ja 
1977 välillä. Uuden peruskoululain myötä koko oppikoulujärjestelmä lakkasi ja tei-
nikunnista tuli lakisääteisiä oppilaskuntia, joiden toiminta ja rooli muuttuivat edel-
täjiinsä nähden merkittävästi. Teiniliitto lakkautettiin lopullisesti vähin äänin ke-
väällä 1983.13 

Teinitoiminnan poliittiset ylilyönnit ja kiihkoilu jättivät väistämättä jälkensä 
siihen, miten nuorison yhteiskunnalliseen ja poliittiseen toimintaan on sittemmin 
suhtauduttu. Esimerkiksi koulumaailmaan politiikka sai 1970-luvun jälkeen jyrkän 
porttikiellon, joka on alkanut purkautua vasta viime vuosikymmeninä.14 1960- ja 
1970-lukujen nuorisoliikkeillä on ollut merkittävä vaikutus siihen, miten nykypäi-
vän suomalaista yhteiskunnallista ja poliittista toimintakulttuuria tarkastellaan ja 

                                                        
 
10 Graham 2006. 
11 Jørgenssen 2008; Okkonen 2017. 
12 Blåfield & Vuorinen 1983b; Rentola 2012. 
13 Suomen Teiniliiton henkistä perintöä jatkoi vuonna 1985 perustettu Suomen Lukiolaisten Liitto. 
14 Tiihonen, Jarno, ”Koulujen ylipolitisoitumisesta 70-luvulla on toivuttu – politiikan näkyvyys kou-
luissa on kääntynyt kasvuun”, YLE Uutiset 1.2.2019. 
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selitetään. Teiniliiton jälkimaine on ollut niin voimakas, että sen kaiku kuuluu edel-
leen julkisessa ja poliittisessa keskustelussa15 – onhan suuri osa 2000-luvun kon-
karipoliitikoista ja talouselämän vaikuttajista ansainnut kannuksensa nuorina teini-
poliitikkoina. 

Alussa siteerattu Pirjo korosti muistossaan teinikunnan yhteisöllistä vaikutusta, 
mutta toi samassa yhteydessä esiin myös ajankohtaisen huolen nykykoulujen ja -
nuorten tilanteesta: 

Ja sit semmosta ikkunoiden avaamista, silmien avaamista. Sitä mä toivosin hir-
veesti tonne kouluun. Ne on jotenkin äärimmäisen, ehkä tämän luokattomuu-
den takia, että koulut on... Mä ymmärrän niitä tutkimuksia, jotka sanoo, että 
suomalaiset lapset tai nuoret ei viihdy koulussa. En minäkään viihtyisi tämän 
hetken kouluissa!16 

Suomi on vuodesta toiseen ollut koulutuksen tilaa ja tasoa mittaavan PISA-tutki-
muksen kärjessä, mutta viimeaikaiset tutkimukset ovat osoittaneet, että nuorten 
kouluviihtyvyys ja koululaisten yhteisöllisyyden tunne ovat heikentyneet 2000-lu-
vun kuluessa. On myös oltu huolissaan nuorten heikosta yhteiskunnallisesta osal-
listumisesta ja kiinnostuksesta.17 Teinitoiminnan hiipumisen jälkeen nuorison yh-
teiskunnalliseen toimintaan syntyi pitkä, ainakin näennäisesti hiljaisempi kausi. 
Näytti siltä, että Teiniliiton valtakauden jälkeen ei seuraisi yhtä kantaaottavaa ja 
tiedostavaa nuorisosukupolvea.  

2000-luvun alussa tutkijoiden ja julkisen keskustelun huolena oli, että nuorten 
yhteiskunnallinen toiminta oli kanavoitunut perinteisen puoluepolitiikan ulkopuo-
lelle epävirallisiin toimintamuotoihin. Tämä tulkittiin herkästi passiivisuudeksi.18 
Keväällä 2019 julkaistu Nuorisobarometri osoitti kuitenkin merkkejä siitä, että ny-
kynuorten kiinnostus politiikkaan ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen oli lähtenyt 

                                                        
 
15 Teiniliittoon viitataan edelleen yhteiskunnallisessa keskustelussa, mutta usein varoittavana esimerk-
kinä nuorison harjoittaman politiikan ylilyönneistä. Ks. esim. Niemi, Ari, ”Teiniliiton haamu huhuilee” 
-kolumni, Turun Sanomat 19.11.2016; Viialainen, Matti, ”Mainettaan parempi Teiniliitto” -kolumni, 
Savon Sanomat 11.11.2018. 
16 Kn0657. 
17 Esim. WHO:n koululaistutkimus 2012; myös nuorten yhteiskunnallisia tietoja, osallistumista ja asen-
teita mittaavat kansainväliset ICCS–tutkimukset 2009 ja 2016; Harinen & Halme 2012. 
18 Mm. Hoikkala et al. 2005, 13; Harinen & Halme 2012; Puuronen & Saari 2017; Suoninen et al. 2010; 
Mehtäläinen et al. 2017. Nuorisotutkija Helena Helve on todennut, että 2000-luvun alussa nuorison vai-
kuttaminen ja osallisuus kanavoituivat kansallisia rajoja ylittäviin toimintamuotoihin kuten ympäristö-
aatteeseen, naisliikkeeseen ja jopa anarkismiin. (Helve 2005, 208). 
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uuteen nousuun.19 Samana keväänä kansainvälistä huomiota ja keskustelua herät-
tänyt ruotsalaisen koululaisen ja ilmastoaktivistin Greta Thunbergin aloittama Il-
mastolakko-kampanja osoitti, että nuoret ympäri maailman olivat huolissaan ilmas-
tonmuutoksesta ja valmiita vaikuttamaan ja osallistumaan sen ehkäisyyn – näin 
myös Suomessa.20 Käsillä näyttäisi olevan jälleen uuden kantaaottavan ja tiedosta-
van nuorisosukupolven aika. 

Nuoruuden monipolvinen tutkimushistoria 

Teinitoiminnan vaikutukset oppikoululaisten elämään ja suomalaiseen yhteiskun-
taan ovat olleet kauaskantoisia, mutta historiallisena ilmiönä lähes tutkimattomia. 
Teinikuntien ja Teiniliiton toiminnasta on kirjoitettu lähinnä ohuena osana laajem-
pia koulutushistorioita tai poliittisen historian tutkimusaiheita. Kyösti Kiuasmaa on 
kirjoittanut ensimmäisen avauksen teinitoiminnan historiaan vuonna 1985 julkais-
tussa suomalaisen oppikoulujärjestelmän historiassa. Kiuasmaan tavoitteena oli 
tutkia ensisijaisesti suomalaisen oppikoululaitoksen historiaa ja sen institutionaali-
sia vaiheita, ja hän käsitteli teinikuntia lähinnä osana oppilaiden vapaita harrastuk-
sia.21 Kattava teinitoiminnan historiaa, taustoja, tavoitteita ja merkityksiä käsitte-
levä tutkimus on jäänyt puuttumaan. Suppean tutkimushistoriansa lisäksi teinikun-
nat ovat jääneet auttamatta kattojärjestönsä Teiniliiton julkisuuden varjoon. Myös 
Teiniliiton tutkimushistoria on ripoteltu erilaisiin osatutkimuksiin, eikä esimerkiksi 
järjestöhistoriaa tai laajempaa yleisesitystä ole toistaiseksi tehty. 

Tutkimushistorian yksipuolisuutta selittää osittain se, että Suomessa 1960- ja 
1970-lukujen nuorisoliikkeistä ovat tähän asti kirjoittaneet enimmäkseen toimin-
nassa itse mukana olleet henkilöt.22 Esimerkiksi historiantutkija Katja-Maria Miet-
tunen on todennut, että 1960-lukua käsittelevä historiankirjoitus on tämän takia 

                                                        
 
19 Nuorisobarometri on vuodesta 1994 lähtien vuosittain toteutettu 15–29-vuotiaiden Suomessa asuvien 
nuorten arvoja ja asenteita monipuolisesti valaiseva tutkimussarja. (Pekkarinen & Myllyniemi (toim.) 
2019.) 
20 Ks. Orjala, Anna, ”Nuoret vaativat eduskunnan portailla parempaa ilmastopolitiikkaa päättäjiltä”, 
YLE Uutiset 11.1.2019. 
21 Suomen Teiniliitto lakkautettiin virallisesti vasta keväällä 1983, joten Kiuasmaan esitystä ei voida 
pitää täysin kattavana esityksenä varsinkaan 1970-luvun osalta. Kiuasmaalla ei esimerkiksi ollut käy-
tössään Teiniliiton arkistoaineistoja. 
22 Jouhki & Lalu 2018, 12; Miettunen 2019; Kolbe 2008, 372. Suomessa 60-luvun nuorisoliikkeitä ovat 
tutkineet monet entiset aktiivit ja aikalaiset, kuten Marja Tuominen (s. 1943), J.P. Roos, (s. 1945), Ta-
pani Suominen (s. 1947), Matti Hyvärinen (s. 1949) ja Kimmo Rentola (s. 1953). 
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keskittynyt pitkälti vain radikaalin eliitin näkökulmaan. Hän on muun muassa kri-
tisoinut vuoden 1968 ja Vanhan valtauksen glorifiointia ja sukupolvimerkityksen 
korostamista.23 Ilmiö on tunnistettu myös kansainvälisessä tutkimuksessa. Nuori-
soradikalismin historiaa tutkinut Nancy Janovicek on luonnehtinut länsimaista 
1960-lukua koskevaa historiakäsitystä idealistiseksi ja elitistiseksi.24 Janovicek ja 
Miettunen eivät kuitenkaan tarkoita, että aikalaisten tekemä tutkimus olisi suora-
naisesti revisionistista tai menneisyyttä silottelevaa. Idealismilla Janovicek tarkoit-
taakin lähinnä sitä, että aktiivien näkemyksistä ja kokemuksista on muodostunut 
yleistetty käsitys koko ilmiöstä. 

Paljon on myös jäänyt kertomatta, sillä Suomessa nuorisoradikalismiin liittyy 
edelleen tunnelukkoja ja nuoruuden ylilyöntejä, joista monet aikalaiset ovat jäl-
keenpäin vaienneet häpeillen. Esimerkiksi taistolaisuudesta on vasta 2000-luvun 
alussa alettu keskustella kriittisemmin ja muistella sitä myös henkilökohtaisella ta-
solla.25 Teinitoimintaa on käsitelty osana nuorisoradikalismia ja poliittista historiaa, 
ja tutkimus on keskittynyt etenkin Teiniliiton viimeisiin puoluepolitisoitumisen 
vuosiin. Teinikuntatoiminnan pitkä traditio sekä yksittäisten teinien rooli ovat tässä 
kattojärjestötasoa korostavassa perinteessä jääneet sivuosaan. 

Teiniliiton viimeistä vuosikymmentä on käsitelty myös journalismin näkökul-
masta. Aikalaistoimittajien Antti Blåfieldin ja Pekka Vuoriston kaksiosainen Suo-
men Kuvalehden artikkelisarja ”Näin tapettiin Suomen Teiniliitto” (1983) oli en-
simmäinen Teiniliiton historiaa kriittisesti tarkastellut avaus. Artikkelisarjan ensim-
mäinen osa käsitteli Teiniliiton kukoistusta vuosina 1963–1971 ja jälkimmäinen 
osa romahdusta vuosina 1972–1975.26 Artikkelisarja julkaistiin joitain kuukausia 
ennen Teiniliiton virallista lakkauttamista, ja kirjoittajat aavistelivat jo tulevaa.27 
Artikkelisarjaan on kuitenkin syytä suhtautua varauksellisesti ja tarkastella sitä lä-
hinnä kriittisenä aikalaiskirjallisuutena. Tekstistä ei esimerkiksi käy suoraan ilmi, 
perustuiko artikkelisarja haastatteluiden lisäksi muihin lähteisiin tai mitkä osat oli-
vat kirjoittajien omia havaintoja ja mielipiteitä. Artikkelisarjan haastateltavina oli 

                                                        
 
23 Miettunen 2009; Miettunen 2019. 
24 Janovicek 2013, 186–187. 
25 Ilkka Kylävaaran teos Taistolaisuuden musta kirja (2004) herätti uudelleen taistolaisuutta kohtaan 
kriittisen keskustelun. Taistolaisuusmenneisyyttään ovat sittemmin kommentoineet eri näkökulmista lu-
kuisat entiset aktiivit. (Mäki-Kulmala 2004; Kontula 2004; ks. katsaus viimeisimmästä keskustelusta 
Lalu 2015 ja Turunen 2018.) 
26 Blåfield & Vuoristo 1983a, 1983b. 
27 Blåfield ja Vuoristo ennakoivat artikkelisarjan toisen osan julkaisun aikaan, että tuleva liittokokous 
päättäisi viimein lopettaa Teiniliiton toiminnan (Blåfield & Vuoristo, 1983b, 69). 
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Teiniliiton viimeisten vuosien aktiiveja, jotka kertoivat liiton konkurssiin johta-
neista vaiheista vain alle kymmenen vuotta tapahtumien jälkeen. Tapahtumien kiis-
tanalaisuuden ja ajallisen läheisyyden takia haastateltavien kerronnassa on voinut 
olla paljon tietoista silottelua tai liioittelua. 

Tulkintaongelmista huolimatta aikalaisnäkemyksiin perustuvaa artikkelisarjaa 
on käytetty myöhemmissä Teiniliittoa käsittelevissä tutkimuksissa tutkimusläh-
teenä lähes kritiikittömästi.28 Tähän on vaikuttanut se, että Blåfieldin ja Vuoriston 
artikkelisarja sekä Kyösti Kiuasmaan oppikoululaitoksen historia olivat 1990-lu-
vulle asti käytännössä ainoat Teiniliiton vaiheista kertovat lähteet. Tieteellistä tut-
kimusta vaikeutti erityisesti Teiniliiton arkistoaineistojen katoaminen liiton kon-
kurssin edellä loppuvuodesta 1975. Kateissa ollut aineisto löytyi lopulta erissä 
1980-luvun aikana, ja se oli tutkijoiden käytettävissä Kansallisarkistossa vasta 
1990-luvun alussa.29 Teinit ja teiniliittolaisuus nousivatkin uudella tavalla julkiseen 
ja akateemiseen keskusteluun arkiston löytymisen aikoihin. Tutkimuskatse oli kui-
tenkin tiukasti 1970-luvun alun kiihkeissä tapahtumissa. 

Kulttuurihistorioitsija Marja Tuominen nosti ensimmäisenä teinitoiminnan his-
toriantutkimuksen kohteeksi. Tutkimuksessaan ”Me kaikki ollaan sotilaitten lapsia” 
(1991) hän käsitteli suomalaisen 1960-luvun poliittisen kulttuurin muutospaineita 
nuorison vasta- ja valtakulttuurien näkökulmasta ja asetti myös teinit tähän kon-
tekstiin. Tuominen pohjasi tutkimuksensa pääasiassa aikalaiskirjallisuuteen: lehti-
kirjoituksiin, aikakauslehtiin ja Teinilehteen – vastikään löytynyttä arkistoaineistoa 
hän ei kuitenkaan vielä hyödyntänyt. Tuominen rajasi tietoisesti Teiniliiton politi-
soitumisvaiheen tutkimuksensa ulkopuolelle ja keskittyi laajassa työssään teinitoi-
minnan vuosiin 1963–1968, joita hän piti merkittävimpinä ja aktiivisimpina teini-
toiminnan vuosina.30 

1970-luvulle tultaessa Teiniliiton toimintaa leimasivat puoluepolitisoitumisen 
ja kouludemokratian teemat, minkä takia Teiniliittoa on tutkittu pitkälti poliittisen 
historian näkökulmasta. Paavo Kärenlampi käsitteli tutkimuksessaan Taistelu kou-
ludemokratiasta. Kouludemokratian aalto Suomessa (1999) Teiniliiton ydinkysy-
mystä, vaatimusta kouludemokratiasta. Kärenlammen tutkimus osoitti, miten Tei-
niliiton vaatimus kouluneuvostojen ristiinäänestyksen käyttöönotosta ajoi opettajat, 

                                                        
 
28 Vielä Marja Tuominen suhtautui väitöskirjassaan Blåfieldin ja Vuorisen juttusarjaan kriittisesti, mutta 
häntä seuranneet tutkijat ovat vakiinnuttaneet juttusarjan keskeiseksi lähteeksi. (Tuominen 1991; Kä-
renlampi 1999; Ahonen 2000; Rentola 2003.) 
29 Tarkemmin Teiniliiton arkistomysteeristä alaluvussa 7.4. 
30 Tuominen 1991, 263. 
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OAJ:n ja teiniaktiivit jyrkkään törmäykseen.31 Risto Ahonen tutki puolestaan pro 
gradu -työssään Teinien taksvärkki. Ykskaks maailma paremmaks! (2000) Teinilii-
ton alullepaneman taksvärkkitoiminnan taustoja, vaiheita ja seurauksia.32 Viimei-
simmän luvun teinitoiminnan historiaan on kirjoittanut poliittisen historian tutkija 
Ville Okkonen (2017) väitöskirjallaan peruskoulu-uudistuksen poliittisesta vastus-
tamisesta ja oikeistolaisesta koulutuspoliittisesta aktivismista.33 

Suomalaisessa nuorisoliikkeiden tutkimuksessa Teiniliitto ja teinitoiminta ovat 
jääneet monella tapaa taistolaisuuden ja yliopistoradikalismin tulkintojen varjoon, 
eikä oppikoululaisia toimijoina ole aiemmin juuri tunnistettu.34 Poikkeuksena on 
poliittisen historian tutkija ja entinen Teiniliiton aktiivi Kimmo Rentola, joka on 
useissa artikkeleissaan osoittanut, miten opiskelijaliikehdinnän ja myöhemmän 
taistolaisen liikkeen johtohahmot olivat tavanneet ja verkostoituneet jo teinitoimin-
nan parissa.35  Myös korkeakoulupolitiikkaa ja yliopistohistoriaa tutkinut Laura 
Kolbe on laajassa Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunnan historiassaan (1995) 
osoittanut teinitoiminnan läheisen suhteen ylioppilasliikkeeseen.36 Oppikoululais-
ten toimintaa osana opiskelijaliikehdintää ei kuitenkaan ole tunnistettu tai tunnus-
tettu suomalaisessa historiankirjoituksessa tämän laajemmin. 

Teiniliiton tutkimus sijoittuu luontevasti poliittisen historian kentälle, mutta 
paikallisten teinikuntien ja yksittäisten koululaisten toimintaa voidaan tarkastella 
myös kasvatuksen ja koulutuksen historian sekä nuoruuden historian näkökulmista. 
Teinikunnat olivat loppujen lopuksi osa kouluinstituution sisäistä, oppilaiden oma-
ehtoista, arkipäiväistä ryhmätoimintaa. 

Ruotsalaiset kasvatushistorioitsijat Anna Larsson ja Björn Norlin ovat toden-
neet, että historian ja kasvatushistorian tutkimuksen kentällä koulua ja koulutusta 
on perinteisesti tutkittu ylhäältä alaspäin, eikä tutkimuksissa ole juuri huomioitu 
luokkahuoneen ja virallisen opetuksen ulkopuolista, epämuodollista toimintaa ja 

                                                        
 
31 Kärenlampi 1999, 243. 
32 Ahonen 2000. 
.33 Okkonen 2017. 
34 Taistolaisuuden tutkimuksesta ks. esim. Hyvärinen 1994; Rentola 1990; Rentola 2003; Kontula 2004; 
Vilkuna 2013; Lalu 2016a. 
35 Rentola 1990; 2003; 2012. Rentola osoittaa, että Helsingin lyseolla ja Ressulla sekä Lauttasaaren yh-
teiskoululla oli keskeinen rooli taistolaisuudessa ja Akateemisessa Sosialistiseurassa. Ressussa kasvoi 
ASS:n ydinjoukko ja Lauttasaaren yhteiskoulussa Teiniliiton myöhempi radikaalien taistolaisten ryhmä. 
(Rentola 2003, 112.) 
36 Kolbe 1995. 
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oppimista: välitunteja, oppilaskerhoja, oppilaskuntia tai muita epävirallisia toimin-
tamuotoja.37 Myös Suomessa kasvatushistoriallinen tutkimus keskittyi vuosituhan-
nen alkuun saakka pitkälti institutionaaliseen näkökulmaan eri koulumuotojen his-
torian, kansanopetuksen sekä ylemmän koulutuksen kautta.38 

2000-luvun alussa käynnistyi kasvatuksen ja koulutuksen historian tutkimusta 
kokoava kirjahanke, jonka tuloksena oli kolmiosainen Suomalaisen kasvatuksen ja 
koulutuksen historia -kirjasarja (2010–2012).39 Suomalaisen koulutuksen historiaa 
laajasti tutkinut Mervi Kaarninen kirjoitti kirjasarjan toiseen osaan artikkelin oppi-
koulunuoruudesta ja käsitteli tiiviisti myös teinikuntien toimintaa. 40  Sosiologi 
Leena Koski on puolestaan kirjoittanut oppikoulusta nuoruuden historian näkökul-
masta. Hänen artikkelinsa Nuoruuden vuosisata -kokoelmassa (2003) oli ensim-
mäinen ja pitkään ainoa teinikuntien toimintaa laajemmin käsittelevä tutkimusar-
tikkeli.41 

2000-luvun alun aikana kasvatuksen ja koulutuksen historian institutionaalinen 
tutkimus sai väistyä, ja viimevuosikymmenen aikana tutkimusparadigma on siirty-
nyt kohti yksilötasoa ja subjektiivisia kokemuksia ja tulkintoja menneisyyden kou-
lusta. Esimerkiksi Saara Tuomaalan tutkimus 1920- ja 1930-lukujen maalaislasten 
koulunkäyntiin liittyvistä muistoista (2004) oli ensimmäisiä historiantutkimuksia, 
joissa menneisyyden koulua ja lapsuutta käsiteltiin subjektiivisten kokemusten ja 
arkisen koulukulttuurin näkökulmasta.42  Sittemmin sekä historiantutkimuksessa 
että kasvatuksen ja koulutuksen historian kentällä on yleistynyt erilaisten muisti-
tietoaineistojen kuten haastattelujen, omaelämäkertojen ja muiden egodokument-
tien käyttäminen laajempien ilmiöiden tulkitsemiseen ja tarkasteluun.43 Viime vuo-
sina sekä kotimaisen että kansainvälisen tutkimuksen erityisinä kohteina ovat olleet 

                                                        
 
37 Larsson & Norlin 2014, 10; Larsson et al. 2017. Ks. myös Sköld & Vehkalahti 2016. 
38 Leino-Kaukiainen 2007, 79–78, 81.  
39 Samoihin tarpeisiin alettiin vuonna 2007 julkaista monitieteistä kasvatuksen ja koulutuksen historiaan 
keskittyvää julkaisua Kasvatus & Aika. 
40 mm. Kaarninen 2011; Kaarninen 2015; Kaarninen 1995. 
41 Koski 2003. 
42 Tuomaala 2004. 
43 Ks. Jacobs et al. 2019; Tähtinen & Vitie 2015; Vehkalahti 2011. Kouluun liittyviä kirjallisia muistoja 
on esimerkiksi Suomalaisen Kirjallisuuden Seura kerännyt runsaasti, viimeisimpänä Suomen kasvatuk-
sen ja koulutuksen historian seuran vuonna 2013 toteuttama Minun koulumuistoni -kirjoituskeruu. 
(Arola 2015.) 
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koulunkäyntiin, opettajiin ja päiväkoteihin liittyvät muistot sekä tunne- ja aistiko-
kemukset.44 

Vaikka teinikunnat sijoittuivat keskeisesti kouluympäristöön, ovat tutkimus-
kohteinani ennen kaikkea nuoret ihmiset sekä heidän erilaiset toiminta- ja kulttuu-
rimuotonsa. Nuoruuden historian tutkimus liittyy keskeisesti lapsuuden historiaan, 
sillä nykypäivänä nuoruudeksi käsitetty elämänvaihe nähtiin pitkään suoraviivai-
sena tai lähes huomaamattomana siirtymänä lapsuudesta aikuisuuteen.45 Länsimai-
nen nuoruus selkeästi erottuvana erillisenä, pidentyvänä elämänvaiheena on perin-
teisesti liitetty kouluun ja 1800-luvun loppupuolelta alkaneeseen koulutusmahdol-
lisuuksien laajentumiseen. Toisen maailmansodan jälkeisen elintason nousun, va-
paa-ajan lisääntymisen sekä tiettyjen ylikansallisten populaarikulttuurin muotojen 
myötä nuorisolle ominaiset kulttuurimuodot vakiinnuttivat paikkansa koko länsi-
maisessa kulttuuripiirissä.46 Erilliseksi tutkimuskohteeksi nuoruuden historia nousi 
kuitenkin vasta 1980- ja 1990-luvuilla niin kutsuttujen uusien historioiden myötä. 

Lapsuuden ja nuoruuden historian klassikkoteokset, kuten Philippe Arièsin jo 
vuonna 1960 ilmestynyt Centuries of Childhood47, ovat vakiinnuttaneet sen käsi-
tyksen, että lapsuus ja nuoruus ovat kulttuurisesti rakentuneita, ja että se, miten 
lapsuutta ja nuoruutta on esitetty ja ymmärretty, on vaihdellut eri aikoina ja eri pai-
koissa. Nuoruuden historian tutkimuksen edelläkävijä John R. Gillis nojasi teok-
sessaan Youth and History. Tradition and Change in European Age Relations, 
1770–present (1974) Ariésin ajatuksiin siitä, että nuoruutta on ollut aina kaikissa 
yhteisöissä ja kaikkina aikoina. Gillis argumentoi, että moderni länsimainen nuo-
ruus niin ikäkautena kuin sosiokulttuurisena ilmiönäkin syntyi kuitenkin vasta toi-
sen maailmansodan jälkeisen kulttuurisen, taloudellisen ja yhteiskunnallisen kehi-
tyksen tuloksena.48 Populaarikulttuurin historiaan keskittynyt Jon Savage puoles-
taan tarttui kriittisesti Gillisin päätelmään teoksessaan Teenage: The Creation of 
Youth Culture (2007) ja osoitti, että angloamerikkalaisen nuoruuden ja teinikulttuu-
rin (teenage culture) historialliset juuret olivat itse asiassa jo vuosisadan alussa.49 

                                                        
 
44 Uitto 2011; Nieminen 2014; Arola 2015; Sillanpää 2017; Karvonen et al. 2018; Koskihaara et al. 2018. 
Ks. myös kansainvälisestä tutkimuksesta Rosén Rasmussen 2012; 2014. 
45 Lapsuuden historiasta ks. esim. Fass & Grosberg (toim.) 2012; Aasgaard et al. (toim.) 2018; Moruzi 
et al. (toim.) 2019. 
46 Aapola & Kaarninen 2003, 12; Puuronen 2006, 24; Gillis 1974[2013]; Savage 2008. 
47 Alkuperäisteos L'enfant et la familiale sous l'ancien régime (1962), englanninnos 1970. 
48 Gillis 1974[2013]. 
49 Savage 2008. 



27 

Toisen maailmansodan jälkeisinä vuosikymmeninä kasvavaan nuorisoon suh-
tauduttiin usein ongelmanäkökulmasta ja niin kutsutun sosialisaatioparadigman 
kautta. Sosiologien ja yhteiskuntatieteilijöiden hallitsema ja nuorisotyön lähtökoh-
dista juontuva nuorisotutkimus keskittyi pitkään nuorison sosiaalistamisen ja ryh-
mäkäyttäytymisen tutkimukseen. 50  Suomessa nuorisotutkimuksen klassikoiksi 
nousivat Rafael Helangon poikasakkitutkimukset sekä Erik Allardtin sosiologiset 
tutkimukset nuorison toiminnasta.51 Nuorisoryhmien omaehtoinen vertaistoiminta 
alkoi kiinnostaa nuorisotutkijoita 1980-luvulla, kun Birminghamin koulun alakult-
tuuriteoriat levisivät Suomeen.52  Alakulttuuritutkimuksen pioneereja olivat Ilkka 
Heiskanen ja Ritva Mitchell teoksellaan Lättähatuista punkkareihin (1986), jonka 
aiheena oli nuorison alakulttuurien kehitys 1950-luvulta 1980-luvulle.53 

Nykypäivänä nuorisotutkimus on monitieteinen sateenvarjokäsite, joka kattaa 
alleen erilaisia nuorisoa käsitteleviä tieteenaloja kuten yhteiskuntatieteitä, kasva-
tus- ja taloustiedettä, kriminologiaa ja mediatutkimusta. 2000-luvun kuluessa nuo-
risokulttuurien ja alakulttuuritutkimuksen historioiva ote on yleistynyt siinä määrin, 
että australialainen nuorisotutkija Christine Feldman-Barret on puhunut jopa nuo-
risotutkimuksen historiallisesta käänteestä.54 

Suomalaisen nuoruuden historian tutkimuksen pioneerina voidaan pitää 
vuonna 2003 julkaistua Sinikka Aapolan ja Mervi Kaarnisen toimittamaa Nuoruu-
den vuosisata -artikkelikokoelmaa. Teoksen johdannossa Aapola ja Kaarninen kir-
joittivat, että aiemmin nuorisoa oli käsitelty varsin yksipuolisesti ja vain yhtenä 
osa-alueena, jonka kautta lähestyttiin jotakin muuta kohdetta, kuten maatalouden, 
teollistumisen, perheen tai koululaitoksen historiaa.55  Vuosituhannen vaihteessa 
tutkijat alkoivat nähdä lapset ja nuoret aktiivisina toimijoina, jotka olivat vuorovai-
kutuksessa ympäristönsä kanssa. Uudenlaisten tutkimusaineistojen kuten kirjeiden, 
päiväkirjojen ja omaelämäkertojen kautta pyrittiin tavoittamaan lapsen tai nuoren 
kokemusmaailmaa. Tutkimuskohteiksi nousivat lasten ja nuorten omaehtoinen toi-
minta, nuorisokulttuurimuodot, rikollisuus, pahatapaisuus ja seksuaalisuus.56 

                                                        
 
50 Salasuo & Suurpää 2014, 115. 
51 Helanko 1953, 1969; Allardt et al. 1958. 
52 Salasuo & Poikolainen 2016, 567–569; Salasuo & Suurpää 2014, 116. 
53 Heiskanen & Mitchell 1986. 
54 Hoikkala 2016, 25; Feldman-Barret 2018; suomalaisesta nuorisotutkimuksen muutoksesta ks. Hoik-
kala & Karjalainen (toim.) 2016. 
55 Aapola & Kaarninen 2003, 10–11. 
56 Stearns 2008; Heywood 2010, 359; Musgrove et al. 2019, 2–3. Suomalaisesta tutkimuksesta ks. esim. 
Korkiakangas 1996; Tuomaala 2004; Vehkalahti 2009. 
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Esimerkiksi aivan viime vuosikymmeninä on tutkittu erityisen runsaasti 1950- 
ja 1960-lukujen nuoruuden ja nuorisokulttuurien historiaa.57  Nuorisokulttuurien 
esiinmarssi ja muotoutuminen olivat keskeinen osa suurten ikäluokkien nuoruutta, 
ja suomalaisen nuoruuden rakentumista on tulkittu erityisesti suurten ikäluokkien 
tutkimuksen kautta.58 Runsaan kiinnostuksen taustalla voi olla ajanjakson voima-
kas nostalgia-arvo mutta myös se, että Suomessa nuorisokulttuurien ja nuoruuden 
eriytymisen on katsottu alkaneen juuri 1950-luvun ylikansallisten populaarikult-
tuurimuotojen rantautumisen myötä.59 

Kymmenen vuotta Aapolan ja Kaarnisen toimittaman teoksen jälkeen julkais-
tiin jälleen suomalaista nuoruutta ja sen historiaa kokoava teos. Kaisa Vehkalahden 
ja Leena Suurpään toimittamassa laajassa artikkelikokoelmassa Nuoruuden suku-
polvet. Monitietieisiä näkökulmia nuoruuteen eilen ja tänään (2014) tarkasteltiin 
suomalaista nuoruutta 1900-luvun alusta nykypäivään asti omaelämäkerrallisten 
kirjoitusten kautta.60 Moniääninen artikkelikokoelma havainnollisti ja kiteytti muu-
toksia, joita oli tapahtunut suomalaisen nuoruuden historian ja nuorisotutkimuksen 
saralla niin näkökulmissa, menetelmissä kuin lähdeaineistoissakin. 

Nuoruuden historian tutkimus on jatkunut entistä vahvempana ja keskittynyt 
yhä enemmän nuoruuden erottaviin ja yhdistäviin kokemusmaailmoihin kohdistu-
malla esimerkiksi tyttö- ja poikatutkimukseen, fanikulttuureihin sekä seksuaalisuu-
teen ja seksuaalivähemmistöihin.61 2000-luvulla tutkimusperinteessä on korostunut 
nuorten henkilökohtainen kokemusmaailma mutta myös globaalit nuorisokulttuurit 
ja niiden historia. Tutkijat ovat kiinnostuneet nuoruuden transnationaalisesta histo-
riasta ja korostaneet, että nuoruus ja nuoruuden identiteetit ovat rakentuneet moni-
muotoisessa, ja dynaamisessa vuorovaikutuksessa paikallisten ja kansallisten sekä 
kansallisvaltioiden rajoja ylittävien verkostojen ja vaikutusten kautta.62 
                                                        
 
57 Esim. Heinonen 2005; Iltanen 2005; Häggman (toim.) 2008; Miettunen 2009; Hytönen & Rantanen 
(toim.) 2013; Poikolainen 2015; Frisk 2019. 
58 Suurten ikäluokkien ensiaallon eläkeiän lähestyminen synnytti eräänlaisen suuria ikäluokkia koske-
van tutkimusaallon 2000-luvun alkupuolella. Ks. esim. Erola & Wilska (toim.) 2004; Karisto (toim.) 
2005; Purhonen et al. (toim.) 2008. 
59  Aapola & Kaarninen 2003, 12. Mervi Kaarninen kirjoittaa vuoden 2006 artikkelissaan juhlalli-
sesti: ”suomalaisen nuorisokulttuurin läpimurto alkoi 28.9.1956 sateisena perjantaina Helsingissä.” Täl-
löin tuli Suomen ensi-iltaan amerikkalainen Rock around the clock -musiikkielokuva, joka villitsi nuo-
risoa. (Kaarninen 2006, 9.) 
60 Ks. Vehkalahti & Suurpää 2014 (toim.). Teoksen moniääniset artikkelit perustuivat Suomalaisen Kir-
jallisuuden Seuran, Nuorten Voiman Liiton ja Nuorisotutkimusseuran toteuttaman Oi nuoruus -kirjoi-
tuskilpailun omaelämäkerrallisiin teksteihin. 
61 Esim. Poikolainen 2015; Taavetti 2015; Selin 2017; Tormulainen 2018; Frisk 2019. 
62 Jobs & Pomfret 2015, 3–5. 
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Tutkimustehtävä ja rajaukset 

Väitöstutkimuksessani tarkastelen teinikuntatoiminnan historiaa sekä menneiden 
koululaissukupolvien muistoja ja kokemuksia osallisuudesta teinikuntien toimin-
taan. Teinikunnat koskettivat kymmeniätuhansia koululaisia vuosikymmenten ajan, 
ja tällä on ollut syviä vaikutuksia niin yhteiskunnallisella kuin henkilökohtaisella-
kin tasolla. Tutkimukseni avaa uuden näkökulman nuoruuden kokemusmaailman 
ja identiteettien rakentumisen tulkitsemiseen ja ymmärtämiseen. Tutkin väitöstyös-
säni teinikuntatoiminnan pitkää traditiota ja historiaa entisten teinikuntalaisten hen-
kilökohtaisten muistojen ja merkityksenantojen sekä historiallisten lähdeaineisto-
jen välisen vuoropuhelun kautta. Tutkimukseni liittyy keskeisesti keskusteluun 
nuorison yhteiskunnallisista toimintamahdollisuuksista, ja sen kautta on mahdol-
lista tarkastella nuorten yhteiskunnallisen aktivoitumisen ja osallistumisen meka-
nismeja historian näkökulmasta. Lisäksi sen avulla on mahdollista hahmottaa ja 
tehdä tulkintoja nuorison omaehtoisen toiminnan vaikutuksista ja merkityksistä. 

Kuten olen edellä osoittanut, teinitoiminnan suppeahkon tutkimushistorian pai-
nopiste on tähän asti ollut järjestötason toiminnassa. Äänessä ovat olleet lähinnä 
Helsinki-keskeisen Teiniliiton aktiivit ja muut tunnetut aikalaistoimijat.63 Teinilii-
ton yksipuolisessa julkisuuskuvassa on jäänyt kertomatta, miten monipuolista tei-
nikuntatoimintaa toteutettiin yksilötasolla ja yksittäisissä teinikunnissa kaukana 
Teiniliiton hallituspaikoilta. Aiempi tutkimushistoria on myös jättänyt huomiotta 
niin sanotun tavallisen teinin ja sen, mitä hän ajatteli ja koki ja miten hän suhtautui 
muuttuvaan teinikuntatoimintaan sekä yhteiskuntaan. 

Tutkimustehtäväni on tutkia teinikuntatoiminnan historiaa ja analysoida, miten 
entiset teinikuntalaiset muistelevat osallisuuttaan sekä paikallisessa että valtakun-
nallisessa teinitoiminnassa. Väitöstutkimukseni tutkimustehtävä sisältää kolme 
keskeistä tutkimusfokusta: 1) henkilökohtainen kokemusmaailma, 2) paikallisuus 
ja valtakunnallisen tason suhde sekä 3) teinikuntatoiminnan sukupolvet. Näitä kol-
mea keskeistä tutkimusfokustani yhdistää teinikuntatoiminnan muisteleminen ja 
siihen liittyvä problematiikka. Tutkimukseni metodologisena kontribuutiona on 
saattaa muistitietohistorian ja perinteisen historiantutkimuksen näkökulmia dialo-
giin keskenään. Analysoin kolmea tutkimusfokustani menneisyyden muistamisen 
näkökulmasta esittämällä niille osakysymyksiä: 
                                                        
 
63 Esimerkiksi muistelmakirjallisuutta ja julkisia puheenvuoroja ovat julkaisseet ja käyttäneet muun mu-
assa entiset Teiniliiton aktiivit Erkki Tuomioja, Satu Hassi, Björn Wahlroos, Matti Viialainen ja Erkki 
Liikanen. 
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1. Teinikuntatoiminnan henkilökohtainen kokemusmaailma 

– Miten entiset teinikuntalaiset muistelevat ja tulkitsevat menneisyyden 
koulu- ja teiniyhteisöä sekä omaa toimijuuttaan teinikuntalaisena? 

– Mitä merkityksiä he antavat teinikuntatoiminnalle ajatellen oman identi-
teettinsä ja myöhempien elämänvaiheidensa muodostumista? 

– Mikä vaikutus sukupuolella, iällä tai sosiaalisella taustalla oli osallisuuteen 
teinikuntatoiminnassa? 

2. Teinikuntatoiminnan paikallisen ja valtakunnallisen tason suhde 

– Miksi ja millä tavoin maaseutu- ja kaupunkikoulujen teinikuntatoiminta 
erosivat toisistaan? 

– Miten haastateltavat muistelevat henkilökohtaista suhdettaan Teiniliittoon, 
ja millaisia kollektiivisia mielikuvia Teiniliitosta on tunnistettavissa?  

– Miten kulttuurinen kertomus Teiniliitosta rakentuu haastateltavien muis-
toissa? Miksi Teiniliittoa muistellaan eri näkökulmista? 

3. Teinikuntatoiminnan sukupolvet 

– Miksi ja miten teinikuntatoiminta muuttui 1950–1970-lukujen aikana? 
– Miten teinikuntatraditio siirtyi sukupolvelta toiselle ja miten sitä muokat-

tiin? Miten eri sukupolvien edustajat suhtautuivat edeltäjiinsä ja seuraa-
jiinsa? 

– Millaisia ominaispiirteitä teinikuntatradition piiriin kuuluvista sukupol-
vista voidaan tunnistaa? 

Väitöstutkimukseni keskittyy hallitsevan järjestötason sijaan teinikuntatoiminnan 
merkityksiin ja vaikutuksiin oppikoulujen paikallistasolla ja yksittäisten koululais-
ten muistoissa. Pyrin tutkimuksellani purkamaan myyttiä kiihkopoliittisesta teini-
toiminnasta ja ”kirkasotsaisista pikkupoliitikoista”. 64  Entisten teinikuntalaisten 
muistojen kautta tulkitsen teinitoimintaan liittyviä henkilökohtaisia motiiveja ja 
merkityksiä, mutta myös laajempia yhteiskunnallisia ja kulttuurisia vaikutuksia eri 
aikakerroksissa – muistelluissa vuosissa, muistelun hetkessä sekä myös tulevaisuu-
den näkemyksissä. 

Tutkimusasetelmani perustuu edellä esiteltyjen tutkimusten vakiinnuttamalle 
lähtökohdalle, sille näkemykselle, että valtakunnallinen teinitoiminta jakautui kar-

                                                        
 
64 Ks. esim. Niemi, Ari, ”Teiniliiton haamu huhuilee” -kolumni, Turun Sanomat 19.11.2016. 
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keasti vuosikymmenten rajoja noudatteleviin neljään keskeiseen toimintavaihee-
seen.65 Väitöstyössäni olen soveltanut tätä jaottelua paikalliseen teinikuntatoimin-
taan ja rakentanut oman teinikuntatoiminnan sukupolvien typologiani, jota esittelen 
tarkemmin johdannon lopussa. Ajatus teinisukupolvista on siis sekä tutkimukseni 
lähtökohta että se keskeisin tutkimustulos, jonka pohjalle tutkimukseni dispositio 
rakentuu. 

Suomalaista oppikoulujärjestelmää on tutkittu runsaasti, mutta menneiden 
koululaissukupolvien arki ja yhteinen vertaistoiminta ovat jääneet vähäisempään 
rooliin. Luokkahuoneiden ulkopuolella tapahtuva yhdessä toimiminen ja epämuo-
dollinen oppiminen ovat monille oppilaille tärkeä osa kouluaikaista sosialisaatiota 
ja identiteettien muotoutumista.66  Tutkimuksessani tarkastelen tätä marginaaliin 
jäänyttä oppilaiden arkipäiväistä osallistumista koulukulttuuriin ja -yhteisöön. Tut-
kimukseni auttaa ymmärtämään, millainen menneisyyden koulu oli niin oppimis-
paikkana ja yhteisönä kuin koettuna ja elettynä sosiaalisenakin ympäristönä. Mo-
dernin nuorisotutkimuksen klassikot sekä nuoruuden historiaa käsittelevät tutkijat 
korostavatkin aikaperspektiivin tunnistamista: nuorisolla ja nuoruudella on itsenäi-
nen ja kauas ulottuva historia. Mikäli halutaan ymmärtää nuorison käyttäytymistä 
nykyhetkessä, on tunnistettava, että nuoruuden historia ja toimintatraditiot periyty-
vät sukupolvelta toiselta.67 

Tutkimukseni keskiössä on nykyhetken katse menneisyyteen mutta myös tule-
vaan, jolloin koko tutkimus liikkuu dialogissa eri aikakerrosten välillä. Tutkimuk-
seni antaa muistelijoille mahdollisuuden rekonstruoida ja tulkita niin omaa kuin 
kollektiivistakin historiaansa teinikuntalaisena. Samalla tämä prosessi antaa mah-
dollisuuden välittää rekonstruktiota nuoruudesta eteenpäin uusille sukupolville. 
Prosessia voisi kuvailla myös historiatietoisuuden rakentamiseksi ja välittä-
miseksi.68 
  

                                                        
 
65 Ks. Blåfield & Vuorinen 1983a, 1983b; Tuominen 1991; Kärenlampi 1999; Ahonen 2000. 
66 Heikkinen & Leino-Kaukiainen 2011; Larsson & Norlin 2014. 
67 Mm. Gillis 1974[2013]; Puuronen 2008. 
68 Historiatietoisuuden käytöstä historiantutkimuksessa ks. esim. Ahonen 1998; Torsti 2012; Veijola & 
Mikkonen 2016. 
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Tutkimuksen rajaukset 

Tutkimukseni rajautuu sotien jälkeiseen oppikoulujärjestelmän aikaan. Aikarajauk-
seni päätepiste on vuosi 1975, jolloin Teiniliitto ajautui epäselvien tapahtumien 
vuoksi konkurssiin. Samaan aikaan vuosina 1972–1977 vaiheittain toteutettu siir-
tyminen peruskoulujärjestelmään oli jo edennyt tutkimuskohteenani olleille paik-
kakunnille. Tutkimukseni kolme vuosikymmentä kattava ajanjakso näyttää muu-
toksia ja murroksia suomalaisessa yhteiskunnassa, koulussa ja nuorisokulttuurissa. 
Ikäluokkien kasvu, uusien kulutus- ja kulttuurimuotojen yleistyminen, muun maa-
ilman avautuminen ja lähentyminen sekä poliittisen elämän aktivoituminen ovat 
keskeisiä tekijöitä teinikuntatoiminnan historiassa. 

Teinikuntien historia juontuu 1940-luvun sota-ajan koululaisten toimintaan. 
Tutkimukseni alkaa kuitenkin vuodesta 1950, sillä tutkimusaineistollani en pysty 
tavoittamaan omakohtaisia muistoja tätä aiemmasta toiminnasta. 1950-luku oli 
merkittävä murrosvaihe koulujärjestelmän ja teinikuntatoiminnan laajenemisessa 
ja vakiintumisessa: 1950-lukua leimasivat koulutususkon vahvistuminen sekä suur-
ten ikäluokkien astuminen koulutaipaleelle. Teinitoiminta edusti jälleenrakennus-
ajan ponnistuksia ja myös hitaasti murenevaa kristillisisänmaallista koulutus-
ideologiaa.69 1960-luku oli niin kulttuurisen, yhteiskunnallisen ja poliittisen mur-
roksen kuin nuorisokulttuurien eriytymisenkin aikaa. 1970-luvun alku puolestaan 
oli puoluepolitisoitumisen, radikalismin, koulutuspoliittisten murrosten ja perus-
koulun tulon aikaa. 

Alueellisesti tutkimukseni rajautuu Pohjois-Pohjanmaan ja Ylä-Savon kasvu-
kaupunkeihin Ouluun ja Iisalmeen. Aluevalinta on sekä tutkimusperustainen että 
omiin kotiseutusuhteisiini liittyvä valinta. Olen syntynyt ja kasvanut Ylä-Savossa 
Iisalmessa ja kouluttautunut ja asunut Pohjois-Pohjanmaalla Oulussa. Tämän 
myötä olen pystynyt hyödyntämään paikallistuntemustani ja verkostojani, jotka 
ovat vahvistaneet edellytyksiäni toteuttaa haastatteluja ja kerätä tutkimusaineis-
toja70. Iisalmi ja Oulu tarjoavat myös tutkimuksellisesti mielenkiintoisen tarkaste-
luparin ja kontekstin suomalaisen nuoruuden ja teinikuntatoiminnan muutoksille. 
Kaupungit ovat lähtökohtaisesti hyvin erilaisia. Oulun yliopisto perustettiin vuonna 
1958, ja Oulu on siitä asti ollut kasvava yliopistokaupunki. Iisalmi puolestaan on 
säilyttänyt asemansa maaseutumaisena palvelukaupunkina. Kaupungeilla on myös 

                                                        
 
69 Koski 2003. 
70 Ks. tarkemmin aineiston keruusta alaluvuista 2.1 ja 2.3. 
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paljon yhtäläisyyksiä: ne sijaitsevat maantieteellisesti reuna-alueilla71 ja ovat luon-
teeltaan aluekeskuksia. 

Perinteisesti nuorisoa koskevan tutkimuksen ja julkisen keskustelun konteks-
tina ovat olleet kaupunkinuoruus ja urbaanit nuorisokulttuurin muodot.72 Suoma-
laisessa historiantutkimuksessa maaseutu ja myös maalaisnuoriso ovat olleet vah-
vasti läsnä, mutta nuorisokulttuurien ja alakulttuurien tutkimus on keskittynyt pää-
asiassa kaupunkilaisnuorisoon.73 Myös oppikoulutusta on tutkittu pääsääntöisesti 
kaupunkiympäristön kontekstissa, sillä suurin osa oppikouluista sijaitsi kaupun-
geissa.74 Näin on tutkimuksen laita siitä huolimatta, että aina 1960-luvun loppuun 
asti käytännössä yli 70 prosenttia nuorista asui maaseudulla. Muuttoliike kaupun-
keihin ja Ruotsiin kiihtyi toden teolla vasta 1960-luvun lopussa.75 Tutkimukseni 
osoittaa, miten maakuntien pienet ja suuret kaupungit tarjoavat monipuolisen, he-
delmällisen näkökulman nuorten kouluelämäkokemuksiin sekä teinitoiminnalle 
annettuihin merkityksiin. 

Vuonna 1605 perustettu Oulun kaupunki oli tarkasteluajanjaksolla yli 50 000 
asukkaan kasvava kaupunki ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnan kaupan, hallinnon 
ja talouden keskus. Oulu on yksi sodanjälkeisen jälleenrakennuskauden voimak-
kaimmin kasvaneita kaupunkeja: kaupungin väestömäärä liki kolminkertaistui vuo-
sien 1940–1980 välillä. Voimakkaaseen väestönkasvuun vaikuttivat merkittävästi 
Oulun yliopiston perustaminen vuonna 1959, kasvavien esikaupunkialueiden liit-
täminen Oulun kaupunkiin sekä voimistuva muuttoliike maaseudulta.76 Oulusta ke-
hittyi yliopiston myötä Pohjois-Suomen koulutuskeskus ja erityisesti elektroniik-
kateknologian osaamiskeskus. 

Iisalmen kauppala sai kaupunkioikeudet vuonna 1891, ja rautatien valmistumi-
nen vuonna 1902 oli ratkaiseva tekijä kaupungin kasvulle. Iisalmi oli 1950-luvun 
alussa ennen kaikkea palvelukaupunki77, jonka vähäinen teollisuus perustui puun-
jalostusteollisuuteen. Iisalmi oli Ylä-Savon alueen palvelukeskus – kaupungissa 
                                                        
 
71 Itä- ja Pohjois-Suomi ovat olleet läpi Suomen asutushistorian lähtökohtaisesti luonteeltaan syrjäseu-
tua. 1960-luvun asutus- ja teollisuuspolitiikassa Pohjois-Suomi ajoi Itä-Suomen syrjäseutujen ohi kehi-
tyksessä. (Hartikainen 2016, 17, 25) 
72 Esim. Farrugia 2016. 
73 Ks. esim. Markkola 2003; Leino & Viitanen 2003; Tuomaala 2004; Kaarninen 2006; Vehkalahti 2014. 
74 Esim. Kiuasmaa 1982; Koski 2003;  
75 Haapala 2003, 76–77, 81. 
76 Manninen 1995. 
77 Palvelukaupungilla en tarkoita 2000-luvun kuntakehityksen trendiä, jossa laajemman alueen palvelut 
keskitetään tietoisesti perinteisen palveluita järjestävän ja tuottavan kuntakeskuksen ympärille. Palve-
lukaupungin käsite tässä yhteydessä viittaa agraariyhteiskunnan murrokseen, jossa pienistä kauppaloista 
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kävi töissä, koulussa ja ostoksilla ihmisiä laajoilta lähialueilta. Iisalmen kaupungin 
asukasmäärä oli verrattain pieni, mutta vuoden 1950 selvityksen mukaan Iisalmen 
vaikutusalueeseen luettiin kaikkiaan 72 709 henkeä Iisalmen kaupungissa, maalais-
kunnassa ja ympäröivissä kunnissa.78 

Oulussa ja Iisalmessa toimivat aina 1960-luvulle asti niiden lähialueiden ainoat 
oppikoulut, ja ne mahdollistivat laajan ja monipuolisen koulutuksen alueensa nuo-
risolle. Oulussa toimi neljä valtion oppikoulua ja kahdeksan yksityistä oppikoulua. 
Iisalmessa sijaitsivat Ylä-Savon alueen suurimmat oppikoulut, jotka olivat Iisalmen 
lyseo ja Iisalmen tyttölyseo. Oulusta olen rajannut tutkimukseen mukaan vain val-
tion oppikoulut. Näin tutkimukseni kohteena ovat Oulun lyseo, Oulun normaali-
koulu, Oulun tyttölyseo ja Oulun normaalilyseo sekä Iisalmen lyseo ja Iisalmen 
tyttölyseo. 79 

Useamman vuosikymmenen mittainen tutkimusjakso sekä kahden kaupungin 
ja kuuden eri koulun rinnakkainen tutkimus on mahdollistanut sukupolvien välisten 
jatkumoiden ja muutosten tarkastelun. Olen pystynyt tutkimaan teinitoimintaa ja 
sen muutosta niin yksittäisten koulujen kuin koko kaupunginkin sisällä. Vertaile-
malla kahta erilaista kaupunkia olen tutkinut, millaisia omaleimaisia tai paikallisia 
piirteitä teinitoiminta sai. 

Teinikuntatoiminnan historiaa muistojen kautta80 

Tutkimukseni ensisijainen lähdeaineisto koostuu sekä suullisista että kirjallisista 
muistitietoaineistoista. Tutkimuksen muistitietoaineistot ovat pääasiassa vuosina 
2016–2018 tekemiäni omaelämäkerrallisia teemahaastatteluja. Muistitietoaineistot 
ovat tutkimuksen kannalta keskeisessä asemassa, sillä henkilökohtaiset muistot tei-
nikunnista tuovat kerronnallisen ja kokemuksellisen ulottuvuuden painettujen läh-
teiden rakentamaan tapahtumahistoriaan. 

Olen tehnyt tutkimustani varten 28 omaelämäkerrallista yksilö- ja parihaastat-
telua, joissa haastateltavina oli vuosien 1950–1975 oppikoululaisia Iisalmesta ja 
Oulusta. Suullisen muisteluaineiston lisäksi tutkimuksessa on mukana alun perin 

                                                        
 
ja kaupungeista kasvoi nopeasti maanviljelysvaltaisten alueiden palvelukeskuksia, joihin erilaiset julki-
set palvelut luonnollisesti keskittyivät. Iisalmi oli juuri tämän tyyppinen keskittymä, vaikka kaupungin 
asukasluku oli pieni. 
78 Tshokkinen 1996, 40. 
79 Koulujen esittely tarkemmin luvussa alaluvussa 3.1. 
80 Tarkemmin tutkimusprosessin metodologisista lähtökohdista ja aineiston erityispiirteissä luvussa 2. 



35 

muihin tarkoituksiin tuotettuja erilaisia oppikouluun liittyviä kirjallisia muistelmia 
kuten kouluhistoriikkien muistelmia ja henkilökohtaisia ”pöytälaatikkomuistel-
mia”.81 Muistot omasta kouluajasta ovat hyvinkin yksilöllisiä ja henkilökohtaisia, 
mutta niihin kietoutuu myös paljon kollektiivisen ja kommunikatiivisen muistami-
sen muotoja.82 

Muistitietoaineistojen lisäksi tutkimusaineistooni kuuluu arkistoaineistoa ku-
ten teinikuntien toimintakertomuksia ja pöytäkirjoja sekä sanomalehti- ja aikakaus-
lehtiaineistoja. Oppikoulujen hallinnollista ja arkista elämää on arkistoitu laajasti 
niin kansallisiin, maakunnallisiin kuin yksityisiinkin arkistoihin. Kouluarkistoissa 
säilytetään myös teinikuntien omia arkistokokonaisuuksia, jotka sisältävät kokous-
pöytäkirjoja, toimintakertomuksia, kirjeenvaihtoa ja monistekokonaisuuksia. Tei-
nikuntien arkistoaineistot ovat pääasiassa valikoituneiden oppilasedustajien kirjoit-
tamia ja kokoamia, mutta niiden kautta on tulkittavissa oppilaiden arkinen kokemus 
kouluarjesta, -yhteisöstä ja -kulttuurista. 

Arkistoaineistojen lisäksi oppilaiden omakohtaisesta kokemusmaailmasta löy-
tyy viitteitä sekä teinien itsensä että toimittajien tuottamista teksteistä ja painotuot-
teista. Sekä oululaiset että iisalmelaiset teinit julkaisivat omia paikallisia teinilehti-
ään, joiden kopioita on säilynyt vapaakappalekirjastossa ja arkistokokoelmissa. 
Hyödynnän tutkimuksessani oululaisten teinilehtien Pauhun ja Oulun Teinin sekä 
yläsavolaisen Plipsin kirjoituksia teinikuntien toiminnasta. Myös Teiniliitto julkaisi 
omaa valtakunnallista lehteään Teinilehteä, joka toimi liiton äänitorvena jäsenis-
tölle ja osallistui julkiseen keskusteluun. Lehden lisäksi Teiniliitto julkaisi suuren 
määrän erilaisia painotuotteita, joita se levitti jäsenistölleen. Näistä keskeisin oli 
neljänä eri vuonna toimitettu Teinin kirja (1945, 1959, 1964 ja 1971), joka sisälsi 
käytännön tietoa ja toimintaohjeita teinikunnille. 

Teinien aktiivinen julkaisutyö rakentaa kuvaa toiminnasta teinien omasta nä-
kökulmasta. Sanomalehtikirjoittelussa teineistä ja heidän toiminnastaan välittyy 
sen sijaan aikuisten, kasvattajien ja instituutioiden näkökulma. Sanomalehdet ovat-
kin olleet keskeinen väline, jonka kautta on välitetty mielikuvia teinitoiminnasta 

                                                        
 
81 Erilaiset ”tavallisten ihmisten” omaelämäkerralliset kirjoitukset ja muistelmat ovat yleistyneet 1990-
luvun niin sanotun omaelämäkerrallisen tai narratiivisen käänteen jälkeen. Käännettä on kuvailtu para-
digman muutoksena, eräänlaisena subjektiivisena ja kulttuurisena käänteenä, jossa henkilökohtaiset ja 
sosiaaliset merkitykset ja narratiivit nähdään motiivina yksilön toiminnalle. (Chamberlayne et al. 2000, 
20.) Myös sosiaalisen median nousu 2010-luvun taitteessa on mahdollistanut julkisen muistelun yhä 
useammalle ja laajemmalle yleisölle. Henkilökohtaiset blogit, Facebook sekä keskustelupalstat ovat tuo-
neet entisiä koulutovereita yhteen ja luoneet erilaisia alustoja, joilla jakaa muistoja ja keskustella niistä. 
82 Halbwachs 1992; Assmann 2006. 
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oppikoulujen ulkopuoliselle yhteisölle. Paikallislehdistä Oulun ja Pohjois-Pohjan-
maan maakuntalehti Kaleva sekä Iisalmen paikallislehdet Iisalmen Sanomat ja Sal-
metar kirjoittivat teinien tempauksista, tapahtumista ja kannanotoista. 

Tutkimukseni rakentuu erilaisten ja toisiaan täydentävien ja tukevien aineisto-
jen väliselle dialogille ja sen tulkinnalle. Historiantutkimuksessa on perinteisesti 
arvostettu monilähteisyyttä ja laajaa aineistopohjaa, johon sosiologiassa ja etnogra-
fisessa tutkimuksessa viitataan aineistotriangulaationa. Monilähteisessä tulkin-
nassa tuodaan yhteen hyvinkin erityyppisiä ja eri lähtökohdista kerättyjä aineistoja 
ja pyritään havaitsemaan niiden välisiä yhtymäkohtia ja keskeisiä eroja. Tämä mah-
dollistaa vivahteikkaamman kuvan ihmisten elämästä ja kokemuksista.83  Tutki-
muksessani aineistojen tulkinnan ja analyysin painopiste on kuitenkin kerronnalli-
sissa kokemuksissa ja muistamisessa, ei niinkään historiallisessa totuudessa. 

Muistitietotutkimuksen perinteisimmät tavoitteet ovat tallentaa ja tuottaa muita 
aineistoja täydentäviä aineistoja, tarjota uusia näkökulmia tutkimukseen sekä ta-
voittaa ja tuottaa tutkimuksen kohteena olevien ihmisten ja yhteisöjen omaa histo-
riaa.84  Tutkimuksessani käytin muistitietoaineistoa kaikissa kolmessa ulottuvuu-
dessa. Muisteluaineisto paikkaa teinitoimintaan liittyvän kirjallisen aineiston puu-
tetta, tarjoaa uuden ja tutkimattoman näkökulman nuoruuden ja nuorten omaehtoi-
sen toiminnan tutkimukseen sekä antaa entisille teineille itselleen tilan ja paikan 
muistella ja rakentaa tietämystä oppikoulujen teinitoiminnasta ja ”teinien histori-
asta”. 

Laajan arkistoaineiston ja tutkimuskirjallisuuden kautta pystyin kontekstoi-
maan muistitiedon dokumentoituihin tapahtumiin ja rakentamaan tulkintaa teini-
toiminnan kokemusmaailmasta. Tutkimuksen pääkohteena olivat teinikunnat, 
mutta jouduin väistämättä täydentämään Teiniliiton puutteellista perustutkimusta – 
ilman kattojärjestön perustutkimusta on mahdotonta ymmärtää teinikuntienkaan 
toimintaa. Toisaalta teinikuntien ja Teiniliiton toiminnan välinen dialogi muodostui 
tutkimuksen edetessä erityisen mielenkiintoiseksi tutkimuskysymykseksi. 
  

                                                        
 
83 Heimo 2010, 69; Silverman 2002; Myrdal 2012. 
84 Ukkonen 2000, 14. 
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Teinitoiminta yhteiskunnallisena koululaisliikkeenä 

Tutkimustani ohjasi se lähtökohta, että lähes puoli vuosisataa kestänyt laaja teini-
kuntatoimintatraditio muodosti yhteiskunnallisen koululaisliikkeen85 , jonka puit-
teissa toimi neljä toisistaan eroavaa teinisukupolvea. Ajatus teinisukupolvista on 
siis sekä tutkimukseni lähtökohta että se keskeisin tutkimustulos, jonka pohjalle 
tutkimukseni dispositio rakentuu. Näin ollen on tarpeellista selittää tutkimukseni 
keskeisiä käsitteitä sekä sitä, miten sovellan ja tulkitsen niitä analyysissäni ja ajat-
telussani. 

Teinit ja teinitoiminta 

Tutkimusajanjaksoni kontekstissa teini tarkoitti ennen kaikkea noin 15–20-vuoti-
asta oppikoulun lukioluokkalaista nuorta, joka kuului koulunsa teinikuntaan. Kyse 
oli tittelistä, joka saatiin initiaatioriitin yhteydessä ja jota käytettiin läpi lukioluok-
kien. Määritelmä siis sulkee pois esimerkiksi kansakoulua käyneet tai työelämässä 
olleet saman ikäiset nuoret. Heihin viittaan jatkossa tavallisena nuorisona, kun taas 
teinikuntalaisiin joko teineinä tai teininuorisona. Teini-termi ei toisin sanoen liity 
moderniin teini-iän määritelmään, joka perustuu englanninkielen lukujen 13–19 
teen-päätteeseen. Termin kaksi merkitystä aiheuttavat ymmärrettävästi sekaannusta, 
sillä jo 1960-luvulla oppikoululainen teini joutui rinnakkain amerikkalaisen popu-
laarikulttuurin luoman teenagerin kanssa. Kaupallisiin tarpeisin luotu uusi teini-
termi kattoi käytännössä kaikki nuoret koulutaustasta huolimatta. Sittemmin ang-
loamerikkalainen teenager-termi on määritellyt koko länsimaista nuoruuskäsi-
tettä.86 

                                                        
 
85 Olemme jo aiemmin Liisa Lalun kanssa määritelleet sekä taistolaisuuden että teinitoiminnan yhteis-
kunnallisiksi nuorisoliikkeiksi sillä perusteella, että molempien toiminnassa lähes saman ikäiset, hyvin 
heterogeenisistä taustoista kotoisin olevat nuoret hakeutuivat yhteen. Kollektiivisen, järjestäytyneen toi-
minnan päämääränä oli työskennellä yhteisten tavoitteiden hyväksi. Teinitoiminnan kontekstissa tämä 
tarkoitti koululaisten etuja ja oikeuksia sekä kouludemokratiaa. (Jouhki & Lalu 2018.) Ks. Yhteiskun-
nallisista liikkeistä Virtanen 1985. 
86 Jo vuonna 1944 yhdysvaltalaisessa lehdistössä ja mainonnassa vakiintui sana teenager kuvaamaan 
14–18-vuotiaiden muodostamaa potentiaalista kuluttajaryhmää. (Savage 2008, 450–451.) Myös Suo-
messa teini-etuliite alkoi yleistyä nuorisolle suunnatussa kulutusmainonnassa, jossa puhuttiin muun mu-
assa teinimuodista tai teinityylistä. Helsingin keskustassa toimi 1960- ja 1970-luvuilla teinimuotiin eri-
koistunut Teinitalo. Teini käsite on laajentunut myös nuorempiin lapsiin, kun puhutaan esiteineistä, 
joilla viitataan noin 9–12-vuotiaisiin nuoriin. 
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Käytän tutkimuksessani teini-sanasta johtamaani käsiteparia teinikuntatoi-
minta ja teinitoiminta, joilla on eri merkitykset. Aikalaispuheessa, kuten valtakun-
nallisessa Teinilehdessä ja Teiniliiton asiakirjoissa, sekä aiemmassa tutkimuksessa 
viitataan yleisesti kaikkeen teinien toimintaan teinitoimintana.87 Olen kuitenkin pi-
tänyt käsitettä liian epätarkkana ja halunnut tehdä eron konkreettisen toiminnan ja 
yleisemmän aatteen välillä. Määrittelyssäni teinikuntatoiminta on mikrotason kä-
site ja tarkoittaa suoraan teinikunnan piirissä tapahtunutta teinikunnan järjestämää 
toimintaa. Teinitoiminta on puolestaan makrotasolla tapahtuvaa kollektiiviseksi ja 
yleiseksi miellettyä teiniaatteeseen liittyvää valtakunnallista toimintaa. Esimer-
kiksi teinikunnan järjestämä kerhotoiminta oli teinikunnan organisoimaa teinikun-
tatoimintaa, kun taas Teiniliiton kannustama kansainvälisyystoiminta tai taksvärk-
kityö oli osa teinitoimintaa. 

Sukupolvet ja kerrostunut sukupolviliike 

Olen rakentanut väitöstutkimukseni aiemman tutkimuksen vakiinnuttamalle lähtö-
kohdalle, jonka mukaan Teiniliiton historia on jaettavissa neljään keskeiseen kehi-
tysvaiheeseen. Vakiintunut jaottelu kuvastaa hyvin sitä, miten isänmaalliseksi har-
rastusjärjestöksi luotu Teiniliitto muuttui puoluepoliittiseksi etujärjestöksi: 

1. isänmaallispuolustuksellinen aika (1939–1949) 
2. ”hippateinien” ja harrastustoiminnan aika (1950–1959) 
3. yhteiskunnallistumisen ja kansainvälistymisen aika (1960–1968) 
4. puoluepolitisoitumisen aika (1969–1975).88  

Teiniliiton aktiivi Mauno Harmo määritteli jo vuonna 1966 Teinilehden artikkelis-
saan omiin kokemuksiinsa perustuvan tulkinnan Teiniliiton siihenastisesta toimin-
nasta sekä mahdollisesta tulevaisuudesta. Hän katsoi Teiniliiton ensimmäisen vuo-
sikymmenen olleen ”mottitalkoiden ja kulttuurin” aikaa, 1950-luvun toimin-
nan ”hippateinien” aikaa sekä vuosien 1960–1965 yhteiskunnallisen toiminnan ai-
kaa. Artikkelinsa julkaisuvuonna hän arvioi teinitoiminnan siirtyneen uuteen, kou-

                                                        
 
87 Varhaisemmissa asiakirjoissa puhutaan myös teinityöstä. 
88 Tuominen 1991, 258; Kärenlampi 1999, 43; myös Ahonen 2000. 
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lupoliittiseen vaiheeseen, jonka hän profetiallisesti katsoi kestävän ainakin seuraa-
vat kymmenen vuotta.89 Harmon jaottelu vakiintui pysyväksi ja sitä toistettiin Tei-
niliiton myöhemmissä historiakatsauksissa.90 Myös myöhemmät tutkijat omaksui-
vat Harmon aikalais- ja eliittinäkemyksiin perustuvan typologian ja ovat jalostaneet 
etenkin sen viimeistä politisoitumisen vaihetta. 91 Esimerkiksi Risto Ahonen on tul-
kinnut kaksi viimeistä vaihetta kokonaan uudella tavoin ja jakanut vuodet 1963–
1975 yhteiskunnallisesti ja kansainvälisesti orientoituneiden sosiaalidemokraattien 
(1963–1971) sekä yhteiskunnan muuttamista tavoitelleiden nuortaistolaisten 
(1971–1975) kausiksi.92 

Nelivaiheinen typologia kuvaa parhaiten Teiniliiton järjestötason kehitystä ja 
toimintaa, mutta se ei ole suoraan sovellettavissa paikallisten teinikuntien toimin-
taan. Siinä ei ole esimerkiksi otettu huomioon sitä, että paikallinen teinikuntatoi-
minta oli kattojärjestötasoon nähden hyvin heterogeenistä ja eriaikaista. Tutkimuk-
sessani olen uudelleentulkinnut edellä esitettyä, vakiintuneinta jaottelua paikallisen 
teinikuntatoiminnan näkökulmasta ja rakentanut oman sukupolvitypologiani. Tut-
kimuksessani jaan teinikuntatoiminnan neljään sukupolveen: 

Taulukko 1. Teinikuntatoiminnan sukupolvitypologia. 

Sukupolvi Aktiivivuodet Edustajien syntymävuosi 

1. Pioneerisukupolvi 1939–1949 1920–1935 

2. Kiltteyden ja kulttuurin sukupolvi 1950–1962  1936–1944 

3. Kulttuurivalpas ja yhteiskunnallinen sukupolvi 1963–1968  1945–1950 

4. Puoluepoliittinen sukupolvi 1969–1975 1951–1960 

Korostan, että typologiani on rakentunut omien tutkimusaineistojeni pohjalta. Tie-
dostan, että laajassa mittakaavassa teinikuntatoiminnassa oli paljon eroavaisuuksia 
koulujen, kaupunkien ja eri alueiden välillä, mutta esitän, että sukupolvijaotteluni 
pääpiirteet ovat tunnistettavissa valtakunnallisessa teinitoiminnassa. En myöskään 
pidä sukupolvien rajoja absoluuttisina ja kiinteinä, vaan jokaisen eri teinisukupol-
ven jäsen voi kohdallaan tunnistaa piirteitä myös muista sukupolvista. On täysin 

                                                        
 
89 Harmo, Mauno, ”Teiniliitto elää vielä 1”, Teinilehti 11/1966. 
90 Ks. esim. Teinin kirja 1971. 
91 Tuominen 1991; Kärenlampi 1999, 43; Ahonen 2000; Rentola 1990. 
92 Ahonen 2000, 142. 
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mahdollista samaistua kahden sukupolven väliin. Kuten historiantutkijat ovat yksi-
mielisesti todenneet, historiallisia kausia ei voi sitoa yksiselitteisesti vuosikym-
menten tai vuosisatojen rajoihin.93 

Akateeminen keskustelu sukupolvista vaikuttaa palautuvan lähes poikkeuk-
setta sosiologi Karl Mannheimin ajatteluun ja vuonna 1928 julkaistuun esseeseen 
Das Problem der Generationen (suom. Sukupolvien ongelma). 94  Niin kutsutun 
mannheimilaisen sukupolviteorian mukaan voidaan puhua sukupolvesta, kun tiet-
tyä ikäryhmää yhdistää jokin yhteinen avainkokemus, jonka perusteella ryhmä voi 
tulla tietoiseksi omasta erityisluonteestaan. Samanikäisyys ei siis vielä muodosta 
sukupolvea, vaan sukupolven aktualisoituminen vaatii avainkokemuksen ja suku-
polviaseman tiedostamisen. Olennaista on, että aktualisoitunut osa jättää ulkopuo-
lelleen vastinparin ”muut” tai ”tavalliset”. Mannheim on korostanut, että aktuali-
soituneen sukupolven sisältä voi vielä nousta erillisiä sukupolviyksiköitä tai -frak-
tioita, jotka jakavat tiiviimmin ja tietoisemmin yhteisen kokemuksen.95 

Suomessa sukupolvikäsite ja keskustelu sukupolvista on ollut näkyvillä yhteis-
kuntatieteellisessä ja humanistisessa tutkimuksessa aina 1980-luvulta lähtien. J.P. 
Roosia on pidetty suomalaisen sukupolvikeskustelun pioneerina hänen klassikoksi 
muodostuneen Suomalainen elämä -teoksensa ansiosta (1987). Teoksessaan hän ja-
koi laajan elämäkerta-aineiston perusteella 1900-luvun suomalaisen yhteiskunnan 
neljään keskeiseen sukupolveen.96 Suomalaisia on sittemmin jaoteltu monen eri su-
kupolvitypologian perusteella. Esimerkiksi sosiaalihistorioitsija Antti Häkkinen on 
jakanut 1700–1900-lukujen suomalaiset kymmenen sukupolven jatkumoon. Vii-
meisimmän vuosisadan väestön hän on jakanut nationalistiseen sukupolveen, ver-
kostosukupolveen ja urbaaniin sukupolveen.97 Suomalaisen seksologian uranuurta-

                                                        
 
93 Esimerkiksi niin kutsutun ”pitkän 60-luvun” on katsottu sijoittuvan vuosien 1963–1974 välille. (Mar-
wick 2006; Hobsbawm 1999.) 
94 Virtanen 2002, 17. Mannheimin artikkeli on julkaistu jo vuonna 1928 ja sen englanninnos on julkaistu 
vuonna 1952 Mannheimin tiedonsosiologisia esseitä sisältävässä kokoelmateoksessa. 
95 Mannheim 1952/1928, 298, 303, 304, 306; Purhonen 2005, 250–252; Purhonen 2008a, 14. Sekä Vir-
tanen että Purhonen ovat jalostaneet mannheimilaista sukupolvikäsitettä, ja esimerkiksi Purhonen on 
suhtautunut Mannheimin ajatteluun monella tapaa kriittisesti ja nähnyt sen yksinkertaistavana. (Purho-
nen 2005.) Matti Virtanen on sen sijaan käyttänyt Mannheimin sukupolviyksiköstä termiä ”sukupolvi-
fraktio” ja kytkenyt sen ajan hengen (Zeitgeist) käsitteeseen. Hän on esittänyt, että jokin aktivoinut, 
voimakas sukupolvifraktio voi määrittää kokonaisen ajan hengen muodostumisen: esimerkiksi taisto-
laissukupolvi 1970-luvun radikalismia. (Virtanen 2002, 121.) 
96 Roos 1987. 
97 Häkkinen 2013, 47–55. 



41 

jat Osmo Kontula ja Elina Haavio-Mannila ovat puolestaan tarkastelleet 1900-lu-
vun suomalaisia seksuaalisten sukupolvien näkökulmasta.98  Suurten ikäluokkien 
sukupolvitematiikan parissa ovat jatkaneet erityisesti yhteiskuntatieteilijät Matti 
Virtanen ja Semi Purhonen.99 

Olen tietoinen suomalaisen sukupolvikeskustelun diskursseista, joiden tiukim-
man määrittelyn mukaan toisen maailmansodan jälkeisessä suomalaisessa yhteis-
kunnassa on tunnistettavissa vain yksi mannheimilaisesti määritelty aktualisoitunut 
sukupolvi, niin kutsutut ”60-lukulaiset” radikaalit.100 En tulkitse työssäni sukupol-
ven käsitettä tiukasti mannheimilaisesta näkökulmasta, vaan näen sen ennemmin 
hedelmällisenä välineenä tulkita toisiaan seuraavia historiallisia ja yhteiskunnalli-
sia ilmiöitä ja liikkeitä.101 Nojaan tulkinnassani etenkin Semi Purhosen määritel-
miin sukupolvesta ja sukupolviliikkeestä. Hän on muun muassa kyseenalaistanut 
pelkän mannheimilaisen avainkokemuksen merkitystä sukupolven muodostumi-
selle ja korostanut myös universaalimman yhteenkuuluvuuden tunteen merkitystä. 
Purhonen peräänkuuluttaa sukupolven mobilisoitumisen tarkempaa määrittele-
mistä, sillä esimerkiksi sukupolviliikkeen muodostuminen ei aina vaadi poliittista 
sukupolvea.102 

Purhonen on myös kritisoinut sitä, että nykyisessä sukupolvikeskustelussa su-
kupolviyksiköiden synonyyminä on käytetty turhankin vapaasti käsitteitä ”suku-
polviliike”, ”poliittinen sukupolvi” tai ”opiskelijaliike”. Tehdäkseen eroa eri liik-
keiden välille hän on rakentanut kolmen kriteerin mallin sukupolviliikkeen tunnis-
tamiseksi: (a) liikkeessä toimivien jäsenten tulee olla  suurin piirtein saman ikäisiä, 
(b)  jäsenillä tulee olla jokin yhteinen kokemus, joka motivoi mobilisoitumaan, ja 
(c) ennen kaikkea jäsenillä tulee olla tunne kuulumisesta sukupolveen eli sukupol-
vitietoisuus.103 Ainakin Teiniliitto täyttää sukupolviliikkeen kriteerit: se suuntautui 
selvästi tietylle ikä- ja nuorisoryhmälle, se toi aktiivisesti esiin koululaisten asemaa 
ja koulun epäkohtia sekä esitti itseään selkeästi kokonaisen sukupolviosan (oppi-
koululaisten) edustajana. 

                                                        
 
98 Kontula & Haavio-Mannila (toim.) 1993; Kontula & Haavio-Mannila 1995; Kontula et al. 1997. 
99 Ks. Virtanen 2002, 2005; Purhonen 2005, 2008a; 2008b; Häkkinen 2002, 2013. Lisäksi nuorisotutki-
muksen saralla sukupolvitematiikasta Hoikkala & Suurpää 2005 ja Vehkalahti & Suurpää (toim.) 2014. 
100 Ks. Purhonen et al. 2008; Hyvärinen 1984; Virtanen 2002. 
101 Ks. Hyvärinen 1984. 
102 Purhonen 2005. 
103 Purhonen 2005, 254, 258. 
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Yksilötasolla sukupolviliikkeen kriteerejä on huomattavasti hankalampi tulkita, 
sillä henkilökohtaista kokemusta ja sukupolvitietoisuutta on usein vaikea artiku-
loida. Haastateltavani ja muut teinitoimintaa julkisesti muistelleet eivät esimerkiksi 
kokeneet kuuluneensa suoraan johonkin teinisukupolveen, vaan mielsivät itsensä 
ennemmin osaksi esimerkiksi suurten ikäluokkien tai 60-lukulaisten sukupolvia.104 
Laajemmasta sukupolvikokemuksesta huolimatta he kuitenkin identifioituivat 
myös teiniliittolaisiksi tai teineiksi, jolla tarkoitettiin nimenomaan teinikuntalaista, 
ei teini-ikäistä. Teiniydestä muodostui aktiivisille oppikoululaisille keskeinen ja 
yhdistävä avainkokemus siksi, että se ajoittui heidän henkilökohtaisessa historias-
saan otolliseen aikaan. Mannheimilaisittain ajatellen avainkokemukset koetaan 
voimakkaimmin herkkyysiässä, joka on noin 17-vuotiaana105 – ja juuri tämän ikäi-
senä valtaosa teinikuntalaisista oli aktiivisimmin mukana toiminnassa. 

Haastateltavat ja muistelijat siis tunnistivat yhteisen viitekehyksen ja jaetun 
kokemuksen. Purhonen argumentoi, että kaikkein pitävin sukupolviliikkeen kri-
teeri on liikkeen tapa representoida yhteenkuuluvuutta, niin sanottua meikäläi-
syyttä.106 Haastateltavien ja muistelijoiden toistama teiniliittolaisuus ja teiniys ovat 
ehdottomasti sukupolviliikkeen merkki, joka erottaa liikkeen muista yhteiskunnal-
lisista liikkeistä ja myös pelkästä ajan yleisestä ”nuorisoliikkeestä”. 

Teinikuntatoiminnasta on syytä puhua kerrostuneena sukupolviliikkeenä, sillä 
läpi koko sen pitkän historian saman ikäiset oppikoulunuoret aina vuorollaan koki-
vat teinitoiminnan omakseen ja muovasivat traditiosta omannäköisensä. Teinitoi-
minnan traditioon soveltuu erityisen hyvin Matti Virtasen esittämä mestari–kisälli–
oppipoika-malli, jossa poliittisen tradition eriaikaisia lenkkejä voidaan tulkita sosi-
aalisesti hierarkkisina rakenteina: tradition vanhin ja kokenein fraktio (mestari) siir-
tää traditiota ja osaamistaan seuraaville fraktioille (kisälli, oppipoika). Virtanen on 
todennut, että kaikki poliittiset traditiot, kuten puolueet ja järjestöt, ovat tähän ta-
paan kerrostuneita sukupolviliikkeitä; samaan traditioon eri aikoina ja eri laajuisina 
aaltoina kiinnittyneitä mobilisoituneita fraktioita. Olennaista on, että fraktioilla on 
sidos suhteessa koko sukupolveen, mutta myös tradition sisälle.107 

                                                        
 
104 Esimerkiksi Erkki Tuomioja on julistanut olevansa ”ikuinen 60-lukulainen ja teiniliittolainen” (Tuo-
mioja 1993). 
105 Virtanen 2002, 23; Mannheim 1958/1928, 300. 
106 Purhonen 2005, 260. 
107 Virtanen 2002, 353–355. 
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Teinikuntatraditio muodosti kollektiivisen, jaetun sukupolvikokemuksen ja 
mannheimilaisen koululaisliikkeen, jonka eriaikaiset jäsenet jakautuivat vielä nel-
jään aktualisoituneeseen sukupolvifraktioon.108 Eri fraktioiden edustajia yhdisti tei-
nikuntatradition lisäksi yhteinen kokemusmaailma tai avainkokemus (esim. isän-
maallisuus, kulttuuri, yhteiskunnallisuus, poliittisuus) teinitoiminnasta, ja he olivat 
tietoisia oman sukupolvifraktionsa erityisyydestä suhteessa muihin fraktioihin. Toi-
sekseen he kokivat laajempaa yhteenkuuluvuutta pidempään ja pysyvämpään jat-
kumoon ja kokivat olevansa osa sukupolviliikkeeksi nähtävää teinitoiminnan tra-
ditiota. 

Sukupuolen ja kokemuksen merkitys koululaisten toiminnassa 

Tutkimuksessani on olennaista käsitellä sukupuolen merkitystä ja määrittelyä, sillä 
teinikunnat toimivat oppikouluympäristössä, joka jo lähtökohtaisesti ohjasi tyttöjä 
ja poikia erilaisiin oppimistavoitteisiin ja päämääriin.109 Oppikoulujärjestelmä oli 
jaettu kolmeen eri koulumuotoon: oli erillisiä tyttökouluja, poikakouluja ja yhteis-
kouluja. Teinikuntatoiminnan näkökulmasta oli toisin sanoen merkityksellistä, 
minkälaista koulua kävi. Erilliskouluissa teinikunnat oli jaettu sukupuolen mukaan, 
kun taas yhteiskouluissa tytöt ja pojat toimivat yhteisessä teinikunnassa. Asetelma 
herättää mielenkiintoisia sukupuolirooleihin liittyviä kysymyksiä muun muassa 
valta-asemasta ja tasa-arvoisista osallistumismahdollisuuksista. 

Oppikoulu asetti tytöt eriarvoiseen asemaan suhteessa poikiin, vaikka oppikou-
lut olivat huomattavan tyttövaltaisia läpi 1900-luvun. Tyttökoulujen oppilaille tar-
jottiin enemmän kädentaitoihin painottuvaa opetusta, ja opinnot kestivät vuoden 
pidempään kuin lyseoissa ja yhteiskouluissa. Myös yhteiskouluissa tyttöjä ohjattiin 
pehmeämpiin aineisiin ja heidän oletettiin suuntautuvan esimerkiksi kielilinjalle.110 
Tyttö- ja poikakoulujen teinikuntien yhteistoiminnassa oli siis mahdollista, että lä-
hes 20-vuotiaat nuoret naiset toimivat yhdessä itseään jopa viisi vuotta nuorempien 
poikien kanssa. Tutkimuksessani koulutaustalla ja sukupuolella on olennainen mer-
kitys. 

                                                        
 
108 Tutkimuksessani on paljon yhteisiä ajatuksia Matti Virtasen väitöskirjan kanssa. Väitöskirjassaan 
Fennomanian perilliset (2002) Virtanen tarkastelee fennomanian pitkää poliittista traditiota, jossa eri-
ikäisten sukupolvifraktioiden yhteisenä avainkokemuksena on ollut suhde Venäjään/Neuvostoliittoon. 
109 Kaarninen 1995; Leino-Kaukiainen & Heikkinen 2011, 27. 
110 Kaarninen 1995, 151, 160–164; Leino-Kaukiainen & Heikkinen 2011, 27. 
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Lisäksi on tärkeää tulkita teinikuntatoiminnan sukupuolirooleja osana ajan 
hengen muutoksia. Sukupuoli on ennen kaikkea sosiaalinen konstruktio, joka mää-
rittyy kulloisenkin ajan, kulttuurin ja yhteiskunnan mukaan.111 1960-luvun seksu-
aalisella vallankumouksella oli näkyvä vaikutus niin nuorison toimintaan ja aate-
maailmaan kuin teinikuntatoiminnan sukupuolisuuteen.112 1960-luvun aikana su-
kupuolisuus ja seksuaalipuhe voimistuivat muun muassa mainonnassa, jonka uu-
tena keskeisenä kohteena oli nuoriso. Vuosikymmenen lopun hippiaate, ehkäisy-
pillereiden markkinoille tulo sekä aborttilainsäädännön löystyminen edesauttoivat 
nuorten avoimempaa seksuaalikäyttäytymistä.113  Myös oppikoulut ja teinikunnat 
joutuivat osaksi sukupuolia koskevaa julkista keskustelua, jossa muun muassa kan-
nustettiin tyttöjen ja poikien yhteistä opetusta ja luontevampaa kanssakäyntiä.114 
Teinitoiminnassa ei kuitenkaan juuri otettu kantaa seksuaalinormeihin tai sukupuo-
livähemmistöjen asioihin, vaikka 1970-luvun taitteessa vapaan rakkauden ajatus 
olikin pinnalla.115 

Sukupuolen lisäksi tutkimukseni teoreettisena taustana on kokemusten merki-
tys. Kokemukset ovat inhimillinen osa elämää, sillä ihmiset elävät elämäänsä aiem-
pien kokemustensa ja niiden kautta muodostuvien tieto- ja merkitysvarantojen va-
rassa.116 Kokemusten kautta menneisyys, nykyhetki ja tulevaisuus tehdään ymmär-
rettäväksi. Ville Kivimäki on todennut, että historiantutkimuksessa kokemushisto-
rian tutkimus on jäänyt muiden lähellä olevien lähestymistapojen kuten muistin ja 
tunteiden historian varjoon. Tämä johtuu pitkälti siitä, että kokemuksen, muistin ja 
tunteiden rajat ovat häilyviä. Sekä muistin että kokemusten tutkimuksessa on usein 
ihannoitu välitöntä tai autenttista kokemusta ja pyritty sen tavoitteluun.117 Esimer-
kiksi muistitiedon ja historiantutkimuksen problematiikassa henkilökohtainen ko-
kemus jostain ilmiöstä tai tapahtumasta on usein nähty autenttisena ja uskottavana 
todistuksena.118 Myös julkisessa keskustelussa puhutaan usein kokemusasiantunti-
juudesta, jolla alleviivataan kertojan kokemusten merkittävyyttä ja uskottavuutta. 

                                                        
 
111 Butler 2006[1990], 80; Pulkkinen 2000, 52. 
112 Kontulan ja Haavio-Mannilan seksuaalisten sukupolvien määrittelyssä 1960-luvun nuoret kuuluivat 
seksuaalisen vapautumisen sukupolveen. (Kontula et al. 1997, 15–17.) 
113 Frisk 2019. 
114 Lukuvuonna 1960/61 Suomessa oli 474 oppikoulua, joista 407 oli yhteiskouluja ja 67 tyttö- tai poi-
kakouluja. (Kaarninen 2011, 412.) 
115 Ks. 1970-luvun vapautuvasta tunneilmapiiristä Bergman et al. 2015.  
116 Kivimäki 2019, 9, 16. 
117 Kivimäki 2019, 22–23; Eiranen 2019, 39. 
118 Ks. tarkemmin muistin ja historiantutkimuksen suhteesta alaluvussa 2.2. 
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Kokemuksien tulkinnassa seuraa vaaran paikka, jos kokemus mielletään yleistettä-
väksi mielipiteeksi, joka nostetaan kritiikittömästi tiedon kaltaiseen rooliin.119 

Käsittelen tutkimuksessani muistoja, jotka ovat pohjimmiltaan henkilökohtai-
sia kokemuksia menneisyyden tapahtumista. Kokemuksen määrittely on moniulot-
teinen ja vaikea tehtävä, sillä kokemusten tutkimus on hajautunut eri tieteenaloille. 
Kokemuksen käsitettä on hyödynnetty erityisesti fenomenologisessa, filosofisessa 
ja psykologisessa tutkimuksessa.120 Esimerkiksi filosofi Jussi Backman on määri-
tellyt, että kokemukset ovat yhtäältä faktoista erotettuja subjektiivisia oletuksia, 
mutta toisaalta intersubjektiivisesti jaetun ja yhteisen todellisuuden kohtaamista ja 
omien käsitysten testaamista suhteessa siihen.121  Saksalaisessa 2000-luvun alun 
kokemushistoriassa (Erfahrungsgeschichte) kokemus nähdään sosiaalisesti ja kie-
lellisesti rakentuvana sekä paikantuneena yhteiskuntaan ja kulttuuriin, ei vain yk-
silöön ja tämän mieleen. Kokemushetkessä ovat aina läsnä aiemmat menneisyyteen 
liittyvät käsitykset ja uskomukset, joiden kautta jokin uusi tapahtuma tulkitaan mer-
kitykselliseksi.122 Määrittelen omassa tutkimuksessani kokemuksen nykyhetkessä 
tehdyksi tulkinnaksi eletystä menneisyydestä.123  Kokemus, kuten muistokin, on 
yksilölle aina subjektiivinen ja arvokas, mutta samalla se liittyy laajempaan, jaet-
tuun ja kollektiiviseen tietoon tai ilmiöön. Kokemushistorian näkökulmasta henki-
lökohtaisista kokemuksista tulee merkityksellisiä, kun ne integroituvat johonkin 
laajempaan ja kollektiiviseen merkitysvarantoon.124 

Haastattelututkimuksissa tulee muistaa, että historioitsija ei voi arvioida muis-
telijoiden kokemuksia nykypäivän näkökulmasta.125  Tutkijan on tärkeää pyrkiä 
asettamaan tutkittava ilmiö oikeaan kontekstiin ja ilmiön ajan keskusteluihin.  
Muistojen historiallistamisessa126 on syytä tunnistaa myös muistitiedon tietty omi-
naispiirre: menneisyyttä tulkitaan sekä tietoisesti että tiedostamatta menneisyyden 
ja nykyhetken vuorovaikutuksessa127. Muistitietotutkijan on huomioitava se, että 
muistelija ei välttämättä koko aikaa sijoita muistoaan muistetun hetken kontekstiin, 
                                                        
 
119 Ks. Backman 2018. 
120 Kokemuksen tutkimuksen eri tieteenalojen määrittelyjä, lähestymistapoja ja aiheita esim. Toikkanen 
& Virtanen (toim.) 2018; Haaparanta & Oesch (toim.) 2002. 
121 Toikkanen &Virtanen 2018, 9; Backman 2018. 
122 Kivimäki 2019, 17–18; ks. myös Koselleck 1992 
123 vrt. Eirainen 2019, 38; Kivimäki 2018, 95–96; Kivimäki 2019, 24–25. 
124 Kivimäki 2018, 95–96. Esim. sodan kokemushistoriasta ja saksalaisesta kokemushistorian perin-
teestä ks. Kivimäki 2013. 
125 Kalela 2012, 35–36. 
126 Ibidm. 
127 Portelli 1991; Abrams 2010; Miettunen 2014, 169; Peltonen 2003. 
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vaan kertoo ennen kaikkea nykyhetkessä luotua representaatiota menneestä. Näkö-
kulmani tiivistyy muistitietohistorian käsitteeseen, joka tunnistaa nämä muistin ja 
sen totuudenmukaisuuden monitahoiset tulkinnat ja ulottuvuudet. 128 

Tutkimuksen rakenne 

Väitöstutkimukseni rakentuu kronologisesti esittämäni teinikuntatoiminnan typo-
logian mukaisesti. Koko tutkimustani jäsentävä sukupolvijaottelu on sekä tutki-
muksen lähtökohta että sen tulos. Teoksen rakenne perustuu johdannon ja johto-
päätöslukujen lisäksi taustoittaviin ja kontekstoiviin lukuihin 2 ja 3, teinikuntatoi-
minnan sukupolvitypologiaa käsitteleviin lukuihin 4–6 sekä lopuksi teinikuntatoi-
minnan henkilökohtaisia ja kollektiivisia merkityksiä käsittelevään lukuun 7. 

Luvussa 2 käsittelen ensin tutkimustani ohjanneita metodisia ja teoreettisia eri-
tyiskysymyksiä. Tutkimukseni yksi tavoite on ollut kehittää muistitietohistorian ja 
historiantutkimuksen näkökulmien yhdistämistä ja dialogia, joten koen tärkeäksi 
avata ja kirjoittaa auki yksityiskohtaisemmin omaa tutkimusprosessiani ja metodis-
teoreettista ajatteluani. Esittelen myös tarkemmin tutkimusaineistoni syntyproses-
sia ja erityispiirteitä. Kolmannessa luvussa asetan teinikunnat ja Teiniliiton tutki-
muskohteena ajalliseen, yhteiskunnalliseen ja kulttuuriseen viitekehykseensä. Tul-
kitsen teinikuntatoimintaa suhteessa suomalaisen koulutusjärjestelmän historiaan 
ja kehitykseen. Näin teinikuntatoiminnan eri muodot ja tavoitteet asettuvat parem-
min sekä yhteiskunnalliseen, sosiaaliseen ja kulttuuriseen kontekstiinsa. Kolman-
nessa luvussa käsittelen myös aiemmista teinitoiminnan tutkimuksista puuttuvaa 
Teiniliiton perustamista ja ensimmäisen teinisukupolven aikaa (1939–1949). En-
simmäisten ”pioneeriteinien” tutkimus perustuu vain arkisto- ja kirjallisuuslähtei-
siin, sillä muistitietoaineistoni eivät ulotu näin kauas.129 

Teoksen luvuissa 4–6 keskityn määrittelemään kunkin teinisukupolven keskei-
siä tunnuspiirteitä. Neljännessä luvussa keskityn vuosien 1950–1963 teinikuntatoi-
mintaan; nämä vuodet olen nimennyt sukupolvitypologiassani kiltteyden ja kult-

                                                        
 
128 Ks. alaluku 2.2.; Kalela 2006; Teräs 2000. 
129 1930–1940-lukujen oppikoululaisia on vielä elossa, ja tutkimushetkellä he olivat keskimäärin 85–
95-vuotiaita. Yrityksistä huolimatta en tavoittanut haastateltaviksi tämän sukupolven teinejä. Osittain 
haastateltavien vähyyteen vaikuttaa myös se, että eräissä tutkimukseen valituissa oppikouluissa teini-
kunta perustettiin vasta 1950-luvulla tai myöhemmin. Aineiston vajavuus osoittaakin tutkimuksen ja 
historian tallentamisen kiireen, sillä vanhimpien teinikuntalaisten muistot eivät ole enää välttämättä ta-
voitettavissa. 
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tuurin ajaksi. Viidennessä luvussa avaan uusia näkökulmia 60-lukulaiseen teini-
sukupolveen (1963–1969) ja jaan sen kahteen, toisiaan tiiviisti seuraavaan suku-
polvifraktioon: kulttuurivalppaat ja yhteiskunnalliset teinit. Kuudes luku keskittyy 
teinikuntatoiminnan politisoitumisen ja puoluepoliittisten ja riitaisten teinikuntien 
toimintaan. 

Teoksen päättää seitsemäs luku, jossa esitän synteesin eri teinisukupolvien ko-
kemuksista ja teinikuntatoiminnalle annetuista merkityksistä. Käsittelen viimei-
sessä luvussa teinikuntatoiminnalle annettuja kollektiivisia merkityksiä sekä tul-
kintoja henkilökohtaisten merkityksenantojen vaikutuksista haastateltavien myö-
hemmälle elämälle. Tämän lisäksi pohdin koko teinitoiminnan lakkaamiseen joh-
taneita kehityskulkuja ja tulkintoja. 
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2 Tutkimuksen teoreettiset ja metodologiset 
lähtökohdat 

Tässä luvussa esittelen tutkimusaineistoni sekä sen syntyprosessiin liittyviä erityis-
kysymyksiä. Käsittelen etenkin muistitietohistorian lähtökohtia sekä havainnollis-
tan, miten olen tulkinnut muistitietotutkimuksen keskeisiä teorioita. Lopuksi esit-
telen analyysimenetelmiäni sekä eri aineistojen yhteensovittamista. Pohdin myös 
tutkimuksentekoon liittyviä erityisiä eettisiä kysymyksiä ja haasteita. 

2.1 Tutkimusaineistot ja lähteet 

2.1.1 Muistoja kouluvuosista 

Väitöstutkimukseni pääasiallisena lähdeaineistona ovat erilaiset muistitietoaineis-
tot kuten haastattelut ja kirjalliset muistelmatekstit. Tein vuosina 2016–2018 yh-
teensä 28 omaelämäkerrallista tutkimushaastattelua; ne olivat puolistrukturoituja, 
keskustelunomaisia tilaisuuksia, joissa etenimme väljän, tapauskohtaisesti elävän 
teemaluettelon mukaisesti. 130  Omaelämäkerrallisissa haastatteluissa muistelijat 
käyvät läpi elämänsä keskeisiä käännekohtia ja tulkitsevat omaa elämänkulkuaan 
ja sen syy-seuraussuhteita ajallisten kerrosten lävitse. Muistelijan motiivina on ker-
toa elämästään jollekin toiselle tai laajemmalle yleisölle, mutta samaan aikaan 
omaelämäkerrat ovat luonteeltaan refleksiivisiä, jolloin kertoja selvittää tapahtumia 
ja asioita myös itselleen. Muistelija käy siis keskustelua sekä itsensä että kuunteli-
jansa kanssa.131 

Tutkimushaastatteluni olivat pääasiassa yksilöhaastatteluja. Parihaastatteluihin 
osallistui kaksi avioparia, yhdet sisarukset ja yksi ystäväpari. Haastateltavia oli siis 
kaiken kaikkiaan 32132. Lähes kaikki haastateltavista olivat mukana teinikuntatoi-
minnassa, tosin joukossa oli myös muutamia haastateltavia, jotka katsoivat olleensa 
teinikuntatoiminnan ulkopuolella, mutta halusivat silti kertoa omista näkökulmis-
taan. Enemmistö haastateltavista oli toiminut teinikunnan hallitusjäseninä kuten 

                                                        
 
130 Ks. Teemahaastattelusta esimerkiksi Hirsjärvi & Hurme 2011; Salasuo 2015, 169. 
131 Hyvärinen et al. 1998, 16; Hyvärinen 1998; Roos 1987. 
132 Kaikkiaan haastattelin 35 eri henkilöä, joista kolme olen rajannut pois tutkimuksesta. Nämä haastat-
telut olivat eräänlaisia koehaastatteluja, joiden kautta kartoitin, minkä ikäisten henkilöiden muistoissa 
on vielä kokemuksia teinikunnista. 
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puheenjohtajana, sihteerinä tai muuna toimihenkilönä. Haastateltavien oman ker-
ronnan ja pohdinnan perusteella luokittelin heistä niin sanotuiksi teiniaktiiveiksi 23 
ja rivijäseniksi 7. Lisäksi haastattelin kahta entistä opettajaa, jotka olivat olleet mu-
kana ohjaamassa teinikuntia. Alla olevassa taulukossa on eritelty haastateltavat su-
kupuolen ja paikkakunnan perusteella. 

Taulukko 2. Haastateltavien sukupuolijakauma paikkakunnittain. 

 Mies Nainen Yhteensä 

Iisalmi 9 8 17 

Oulu 8  7 15 

Yhteensä 17  15 32 

Alkuperäinen tarkoitukseni oli löytää tasapuolinen edustus sekä miehiä että naisia 
kaikista kahdestatoista tutkimuksessa mukana olleesta oppikoulusta. Toiveenani oli 
myös tavoittaa mahdollisimman erilaisia kokemuksia: sekä aktiivisia toimihenki-
löitä että passiivisempia sivustaseuraajia tai jopa toiminnan vastustajia. Tavoitteet 
osoittautuivat tutkimuksen edetessä varsin haasteellisiksi. 

Haastateltavien rekrytoinnissa käytin keskusteluihin, aineistolähteisiin sekä 
omaan harkintaani perustuvia haastattelukutsuja. Ensimmäinen vaihe rekrytoin-
nissa oli julkinen haastattelukutsu paikallislehdissä. Paikallislehtien kohdalla on-
gelmana oli kuitenkin niiden suppea tavoittavuus: viesti ei tavoittanut niitä, jotka 
olivat jo muuttaneet pois lehtien levikkialueilta. Näin ollen laajensin haastattelu-
kutsua vielä sosiaaliseen mediaan. Jaoin kutsua pääasiassa Facebook-palvelun 
kautta Puskaradio Iisalmi ja Oulu tutuksi -ryhmissä, joissa on jäseninä paljon sekä 
nykyisiä että entisiä paikkakuntalaisia.133  Sosiaalisen median lisäksi olin yhtey-
dessä entisten oppikoulujen alumniseuroihin ja pyysin heitä jakamaan haastattelu-
kutsua sähköpostilistoillaan ja muissa kanavissaan. Lähtökohtani oli, että mikäli 
ihmiset kokivat haluavansa kertoa omista kokemuksistaan, he saisivat vapaasti ot-
taa minuun yhteyttä. Jälkeen päin haastattelukutsujen tehokkuutta on vaikea arvi-
oida, sillä en kysynyt haastateltavilta, mitä kautta he olivat saaneet tiedon tutki-
muksesta. 

Avointen haastattelukutsujen lisäksi hyödynsin lumipallomenetelmää, jossa 
ensimmäiset haastateltavat ohjasivat uusien haastateltavien luo. 134  Menetelmän 

                                                        
 
133 Ks. Liite 1. 
134 Hirsjärvi & Hurme 2011, 60. 
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vaarana oli, että potentiaalisten haastateltavien joukko voisi kaventua yksipuo-
liseksi ja tuttavapiirien mukaiseksi. Pyrin ehkäisemään tätä vääristymää valikoi-
malla mukaan henkilöitä, jotka nousivat esiin kirjallisista aineistoista tai muista 
keskusteluista. Otin heihin yhteyttä vain, mikäli osoite oli julkisesti saatavilla esi-
merkiksi henkilökohtaisillä nettisivuilla tai blogeissa. Otin haastateltaviin yhteyttä 
yleensä ensin sähköpostitse, jolloin kerroin tekeväni väitöskirjatutkimusta ja etsi-
väni mahdollisia haastateltavia. Vasta myönteisen vastauksen jälkeen sovimme tar-
kemmin tutkimuksen ja haastattelun toteutuksesta ja yksityiskohdista. Suorat yh-
teydenotot haastateltaviin olivat positiivisia: kaikki suhtautuivat muisteluun ja 
haastatteluun innostuneesti ja kiinnostuneesti. 

Rekrytointimenetelmäni suurin ongelma oli, että se tavoitti luonnollisesti par-
haiten entisiä puheenjohtajia, sihteereitä tai muuten toiminnassa aktiivisesti mu-
kana olleita. Niin sanottujen tavallisten rivijäsenien tavoittaminen oli huomatta-
vasti hankalampaa. Heistä ei ole jäänyt merkintöjä kirjallisiin lähteisiin eivätkä he 
välttämättä koe olevansa ”hyödyllisiä informantteja” heikon kosketuspintansa ta-
kia135. Omien kokemusten vähättely ja eräänlainen kursailu vaikuttavat olevan ver-
rattain yleisiä myös laajemmin muistitietotutkimuksen piirissä.136 Pyrin tasapainot-
tamaan aineistoa pitämällä aktiivisesti yllä sosiaalisen median ilmoituksiani, joiden 
kautta onnistuinkin tavoittamaan myös rivijäseniä. Heitä valikoitui haastateltavaksi 
myös puolivahingossa entisten teiniaktiivien puolisoiden tai tuttujen kautta. Tutki-
musasetelmani kannalta oli kuitenkin olennaisempaa tavoittaa niitä henkilöitä, 
jotka olivat aktiivisesti mukana toiminnassa. Rivijäsenten muistot tarjoavat puoles-
taan näkökulmaa siihen, miltä teinikuntatoiminta näytti aktiiviryhmän ulkopuoli-
sille. 

Haastattelukutsuihin ja -pyyntöihin vastasi suhteellisen tasainen määrä eri tei-
nisukupolvien edustajia, mutta aktiivisimmin kuitenkin suuriin ikäluokkiin lukeu-
tuvat henkilöt, jotka myös valikoituivat haastateltaviksi. Heitä seuranneiden niin 
sanottujen häntäikäluokkien137 tavoittaminen oli vaikeampaa, sillä suuri osa tästä 

                                                        
 
135 Esimerkiksi In1248, On3551. 
136 Ks. esim. Savolainen 2015. 
137 Häntäikäluokilla tarkoitetaan suuria ikäluokkia seurannutta 1950-luvulla syntynyttä lähes yhtä suu-
rilukuista ikäluokkaa. Häntäikäluokat joutuivat monella tapaa edeltävän ikäluokan varjoon ja puristuk-
seen: suurten ikäluokkien saavutuksiin päästiin ikään kuin valmiiseen pöytään, mutta edessä oli tukkeu-
tunut yliopistopolku ja työelämä. (Hoikkala & Paju 2008, 272–273, 277.) 
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ikäluokasta oli haastatteluhetkellä vielä työelämässä. He valikoituvat haastattelui-
hin pääasiassa suorien haastattelupyyntöjen kautta, kun taas edellisten sukupolvien 
edustajat vastasivat suoraan julkisiin haastattelukutsuihin. 

Taulukko 3. Haastateltavien lukumäärä sukupolvien mukaan. 

 Syntymävuosi Lukumäärä Miehiä Naisia 

1. teinisukupolvi 1920–1935  0 0 0 

2. teinisukupolvi 1936–1944  10  5 5 

3. teinisukupolvi 1945–1950  12  6 6 

4. teinisukupolvi 1951–1960 10 6 4 

Yhteensä  32 17 15 

Haastateltavieni enemmistö koostui siis eläkkeellä olevista tai ainakin eläkeiän ylit-
täneistä muistelijoista, joilla on usein muita paremmat mahdollisuudet osallistua 
haastatteluihin ja muistelutyöhön. Työelämässä olevilla ei useimmiten ole eläke-
läisten tavoin aikaa ja resursseja pysähtyä kertaamaan ja pohtimaan omia elämän-
vaiheitaan. He eivät myöskään välttämättä hakeudu yhtä aktiivisesti muistelemaan 
yhdessä esimerkiksi keskustelupalstoille tai luokkakokouksiin. 

Muistaminen ja muistelu ei toki ole eläkeläisten etuoikeus, mutta oman elämän 
tarkastelu tai reflektointi nähdään perinteisesti vanhuuteen kuuluvana mentaalisena 
prosessina. Omaelämäkerrallinen muistaminen vaatii elämänkulun juonellistamista 
ja pukemista tarinaksi, joka muodostuu aktiivisen kertaamisen ja muistelun tulok-
sena.138 Onnistunut oman elämän tarkastelu on parhaimmillaan eheyttävä prosessi, 
jonka avulla iäkäs ihminen vahvistaa identiteettiään.139 Myös suomalaisissa oma-
elämäkerrallisissa kirjoituskeruissa on todettu, että etenkin eläkeiän ylittäneillä 
henkilöillä on suurempi motivaatio ja ajalliset resurssit muistella ja kirjoittaa 
omasta elämästään.140 

Aineistoani ajatellen on erityisen tärkeä pohtia, ketkä tarkalleen ja millaisista 
lähtökohdista teinikuntatoimintaa muistelevat. Lapsuusmuistoja tutkineet Antti 
Malinen ja Tuomo Tamminen ovat todenneet osuvasti, että muistitieto on herkästi 
menestyjien tai selviytyjien historiaa. Haastatteluihin ja erilaisiin kirjoituskeruihin 
valikoituvat useimmiten henkilöt, jotka ovat pärjänneet hyvin ja kokevat eläneensä 

                                                        
 
138 Pöysä 2015, 41; Savolainen 2015, 151; Jouhki & Lalu 2018, 14–15. 
139Saarenheimo 1997, 37–39; Butler 1963, 1974. 
140 Vehkalahti & Suurpää 2014, 8, 10; Pöysä 2006. 
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hyvää elämää.141 Sekä suullinen että kirjallinen muistelu edellyttääkin motivaatiota 
ja aineksia rakentaa omasta elämästä mielenkiintoinen kertomus. Toki muistitieto-
hankkeisiin osallistuu myös sellaisia henkilöitä, jotka nimenomaan haluavat tuoda 
esiin kokemansa vääryydet ja kenties oikaista vakiintunutta tarinaa ja kuvaa. Haas-
tattelu- tai kirjoituskutsut eivät kuitenkaan välttämättä tavoita niitä, jotka ovat ajau-
tuneet normatiivisen elämän ulkopuolelle (esim. alkoholismi, rikollisuus, itse-
murha).142 

Myös omaan aineistooni valikoitui vain normatiivista perhe- ja työelämää elä-
viä henkilöitä. He kaikki kirjoittivat ylioppilaiksi ja suuri osa heistä eteni urallaan 
huomattavan korkeisiin tehtäviin. Tämä kertoo toisaalta myös siitä, miten teinikun-
tatoiminta oli merkityksellinen ja voimaannuttava kokemus siinä mukana olleille. 
He osasivat nähdä nuoruusvuosiensa toiminnan pohjana myöhemmälle elämälleen 
ja kokivat tärkeäksi kertoa teinikuntatoiminnasta omasta näkökulmastaan. Toki tei-
nikuntatoiminnan tutkimus jo itsessään valikoi tutkimuskohteeksi tutkittavan ajan-
kohdan ”eliittiä”, sillä oppikoulu oli vielä 1950- ja 1960-luvulla ennen kaikkea pa-
rempiosaisten nuorten koulutusväylä. 

Osa haastateltavistani oli jo aiemmin osallistunut erilaisiin omaelämäkerralli-
sen kirjoittamisen työpajoihin tai muuten aktiivisesti kirjoittanut omasta elämäs-
tään. Osa heistä toimitti kirjallisia muistelmiaan ennakkoon sähköpostitse, mutta 
pyrin olemaan lukematta niitä kovin perusteellisesti ennen haastattelutilannetta, 
koska halusin välttää mahdolliset ennakkoasenteet tai -oletukset. Vertasin ennak-
koon lähetettyjä tekstejä haastattelunauhoihin, ja jälkeenpäin arvioituna monet 
haastateltavista olivat jo rakentaneet kirjoittamisen kautta elämästään varsin val-
miin kronologisen tarinan, jonka he toistivat haastattelussa lähes sellaisenaan. Toi-
saalta ihmisillä on usein varsin vakiintunut käsitys siitä, millainen hyvä tarina tai 
omaelämäkerrallinen kertomus on.143 Lyhyiden kirjoitusten lisäksi aineistoon kuu-
luu oululaisen Markku Kovalaisen omaelämäkerrallinen 1970-luvun Ouluun sijoit-
tuva julkaisematon romaanikäsikirjoitus ”Pitkä tie kotiin”.144 

                                                        
 
141 Malinen & Tamminen 2017, 35–36.  
142 Salattujen ja vaiettujen aiheiden tutkimuksesta ks. tarkemmin Häkkinen & Salasuo (toim.) 2015. 
Lastensuojeluun, kaltoinkohteluun ja nuorisotyöhön liittyvissä aiheissa ks. Vehkalahti 2009, 2015; Ma-
linen & Hytönen 2018. 
143 Vilkko 1997; Savolainen 2015, 151. 
144 Kovalainen 2014. 
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Ennakkotekstien ja haastattelujen vertailussa korostuu omaelämäkerrallisen 
kirjoittamisen itsesäätely. Kirjoittaminen mahdollistaa oman ilmaisun kontrolloin-
nin ja tietoisen minäkuvan rakentamisen. Haastattelut ovat tietyssä hetkessä tapah-
tuvia vuorovaikutuksellisia tilanteita, joissa ei ole omatahtisen kirjoittamisen ta-
voin paljon aikaa pohtia ja muotoilla ajatuksia. Kirjoittaessa on myös mahdollista 
pitää taukoja ja palata uudelleen tekstin pariin.145 Haastattelut eivät kuitenkaan ole 
täysin spontaaneja, kontrolloimattomia tilanteita, vaan niissäkin lopulta haastatel-
tava itse päättää, mitä ja miten kertoo elämästään146. 

Olen hyödyntänyt myös tutkimusasetelmani ulkopuolella syntyneitä muistelu-
aineistoja kuten erilaisissa koulujen juhlajulkaisuissa, historiikeissa ja antologi-
oissa julkaistuja lyhyitä muistelmia. Näistä tutkimukseni kannalta keskeisimpiä 
ovat Iisalmen oppikoulujen 100-vuotisjuhlajulkaisu Oppia koulu kaikki147, Oulun 
yhteislyseon historia148 sekä Oulun lyseon 100-vuotisjuhlajulkaisu (1974). Kirjal-
lisista muistelmalähteistä on syytä muistaa, että ne on tuotettu jopa 50 vuotta sitten 
ja hyvin erilaisiin tarkoituksiin. Suurin osa teksteistä on julkaistu oppikoulujen juh-
lakirjoissa, jolloin tekstilaji ja muistelun tyyli ovat lähtökohtaisesti koulua ja kou-
luaikaa kiittäviä. Muistelutekstit ovat usein teiniaktiivien kirjoittamia yleisesityksiä 
teinikunnan toiminnasta tiettynä aikana. Joissain tapauksissa juhlakirjojen katsauk-
set ovat ainoa teinikunnan toiminnasta löytyvä kirjallinen lähde. 

Olen kontekstoinut Iisalmeen ja Ouluun sijoittuvia muistoja vertailemalla niitä 
julkaistuihin muistelmateoksiin, jotka sijoittuvat muualle Suomeen. Etenkin opis-
kelijaradikalismissa mukana olleet aktiivit ovat muistelleet julkisesti nuoruut-
taan.149 Esimerkiksi Johan von Bonsdorffin omakohtaisiin muistelmiin ja muiden 
60-lukulaisten aktiivien haastatteluihin perustuvassa Kun vanha vallattiin -teok-
sessa kuvaillaan laajasti sekä koululais- että opiskelijaliikettä.150 Niin ikään radi-
kaaleihin kuulunut Erkki Tuomioja on julkaissut omaelämäkerrallisia teoksia, jotka 
kuvaavat hänen vaiheitaan politiikassa. Näistä vuonna 1993 julkaistussa Kukkais-
vallasta kekkosvaltaan -teoksessa hän muistelee nuoruuttaan ja aikaansa Teiniliiton 
toiminnassa.151 Vihreiden pitkäaikainen kansanedustaja ja entinen teiniaktiivi Satu 
Hassi muisteli vuonna 2018 ilmestyneessä muistelmateoksessaan Mannerheimsolki 
                                                        
 
145 Pöysä 2006, 229–230; Jouhki & Lalu 2018, 15. 
146 Ks. Abrams 2010, 21–22. 
147 Ahtiainen (toim.) 1996. 
148 Heikkinen (toim.) 1977. 
149 1960-luvun muistelijoista ks. Miettunen 2009, 13–18; von Bonsdorff 1985; Popp & Bremer 2017. 
150 von Bonsdorff 1985. 
151 Tuomioja 1993. 
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ja punalippu eloisasti ja yksityiskohtaisesti nuoruuttaan mukana Tampereen teinien 
toiminnassa sekä aikaansa Teiniliiton varapuheenjohtajana 1970-luvun alussa.152 

Tutkija Katarina Eskola (o.s. Haavio) ja toimittaja Satu Marttila (o.s. Koski-
mies) ovat puolestaan toimittaneet henkilökohtaiset nuoruudenpäiväkirjansa kah-
deksi teokseksi, 50-luvun tytöt ja 50-luvun teinit. Päiväkirjaotteissaan he kävivät 
läpi kahden Helsingin normaalityttölyseolaisen arkea ja kouluelämää, johon kuu-
luivat myös teinikunnan riennot.153 Omaelämäkertateosten lisäksi muistakin julkai-
suista löytyy lukuisia lyhyitä muistelmia ja kirjoitelmia eri paikkakuntien teinitoi-
minnasta. Näistä mainittakoon ainakin Veikko Koivusalon ja Timo Kallisen toimit-
tama Pitkä 70-luku. Valokuvia ja muistikuvia154 sekä Lahden taidemuseon julkaisu 
Pop, rauha, rakkaus. 1960- ja 1970-luvun elämää ja ilmiöitä155. Painettujen muis-
telmien lisäksi internetin blogeissa ja keskustelupalstoilla on kirjoitettu ja keskus-
teltu aktiivisesti kouluaikaisista muistoista. 

Oppikoululaisten arkea on kuvattu myös nuorille suunnatussa romaanikirjalli-
suudessa. Rauha S. Virtasen nuorisoromaani Lintu pulpetissa (1972)156 antaa terä-
vän aikalaiskuvauksen koululaisten politisoitumisesta ja sen aiheuttamista ristirii-
doista. Kirjan päähenkilönä on vasemmistolaiseksi ”tiedostavaksi” nuoreksi kään-
tyvä koululaistyttö, joka luovii kouluarjen ja ihastusten sekä aatteen, ideologian ja 
yhteiskunnallisten ongelmien keskellä. Kaunokirjalliset kuvaukset koululaisten toi-
minnasta antavat tietoa erityisesti julkisista ja aikuistahojen koululaisia koskevista 
näkemyksistä ja mielikuvista. Nuortenkirjallisuuden tavoin aikuisten kuvauksissa 
oli myös eräänlainen valistuksellinen sanoma, sillä ne tarjosivat nuorille sekä hyviä 
että huonoiksi esitettyjä esikuvia ja toimintamalleja. 

2.1.2 Arkistot ja sanomalehdet muistilähteiden tukena 

Tutkimukseni toinen pääasiallinen lähdeaineisto koostuu kirjallisista ja painetuista 
lähteistä kuten arkisto- ja sanomalehtiaineistoista. Paikalliseen teinikuntatoimin-
taan liittyviä arkistoaineistoja säilytetään pääasiassa osana entisten oppikoulujen 

                                                        
 
152 Hassi 2018. 
153 Eskola & Marttila 1992; 1994. 
154 Koivusalo & Kallinen (toim.) 2000. 
155 Kallio & Rautjoki (toim.) 2008. 
156 Virtanen 1972. 
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arkistokokonaisuuksia. Käytän tutkimuksessani Oulun Kansallisarkistossa säilytet-
täviä oululaisten oppikoulun arkistoja157, jotka sisältävät muun muassa koulun hal-
linnollisen toiminnan dokumentointia aina rangaistuspäiväkirjoista, oppilasluette-
loista, pöytäkirjoista ja kirjeenvaihdosta tilinpitoon. Teinikuntien aineistot on 
useimmiten arkistoitu oppikoulujen arkistoihin omina alasarjoinaan. Lisäksi Oulun 
yhteislyseon arkistoon kuuluu omana alasarjana Oulun Teiniyhdistyksen (OTeY) 
arkisto. Arkistointikäytännöissä on kuitenkin kirjavuutta, ja joissain arkistoissa tei-
nikuntien asiakirjat löytyvät sekalaisten ”muut asiakirjat” -sarjojen alta. Kaikkiaan 
Oulun Kansallisarkistosta löytyvät Oulun lyseon, yhteislyseon sekä tyttölyseon tei-
nikuntien aineistot. Oulun normaalilyseon teinikunnan aineistoja ei puolestaan 
löydy lainkaan Kansallisarkiston kokoelmista158. 

Iisalmen oppikoulujen arkistoja säilytetään Joensuun Kansallisarkistossa, 
mutta ne eivät sisällä lainkaan teinikuntien aineistoja. Selvitystyön jälkeen teini-
kuntien arkistoaineistot löytyivät nykyisen Juhani Ahon yläkoulun (ent. Iisalmen 
tyttölyseo) ja Iisalmen lyseon omista arkistotiloista. Lisäksi Iisalmen oppikoulujen 
vuosikertomuksien kopiot löytyvät Iisalmen kirjaston kotiseutukokoelmasta (IKK). 

Valtion oppikoulujen arkistointi on yleensä tehty huolellisesti, sillä peruskou-
lujärjestelmän myötä lakkautettujen valtion koulujen arkistot tuli luovuttaa valtion-
arkistoon tai maakunta-arkistoihin.159 Arkistolaitoksen VAKKA-tietokannan selaa-
minen kuitenkin paljastaa, että teinikuntien aineistojen kohdalla näin on menetelty 
vain harvassa koulussa. Oppilaiden vapaamuotoisen, opetuksen ulkopuolisen toi-
minnan ei kenties ole katsottu vaativan pysyvää arkistointia. Valtaosa teinikuntiin 
liittyvistä arkistoaineistoista on siis todennäköisesti edelleen nykyisten koulujen 
omissa arkistotiloissa. Teinikuntien aineistoa on saattanut jäädä myös entisten ak-
tiivien käsiin kuten haastattelutilanteissani kävi ilmi: monella oli omissa varastois-
saan teinikuntien pöytäkirjoja tai muita kokousaineistoja. 

                                                        
 
157 Arkistoituja kouluja ovat Oulun lyseo, Oulun yhteislyseo, Oulun tyttökoulu, Oulun normaalilyseo, 
Laanilan yhteiskoulu, Lassinkallion yhteiskoulu, Oulun musiikkioppikoulu ja Tuiran yhteiskoulu. Ar-
kistosta puuttuvat Karjasillan yhteiskoulu, Toppilan yhteiskoulu, Pateniemen yhteiskoulu ja Oulunsuun 
yhteiskoulu. Puuttuvien koulujen arkistoja saatetaan säilyttää koulujen nykyisissä toimipisteissä niiden 
omissa arkistoissa. Tutkimuksestani nämä 1960-luvun loppupuolella perustetut oppikoulut rajautuivat 
pois. Lisäksi Kansallisarkiston Oulun yksikköön on arkistoitu Kainuun, Kajaanin, Raahen, Rovaniemen, 
Simon ja Tornion yhteislyseoiden, Kemin tyttölyseon ja lyseon sekä Suomussalmen lukion arkistot. 
158 Teinikunnan asiakirjat ovat koulun henkilökunnan mukaan tiettävästi kadonneet tai tuhoutuneet, 
mutta koulun omista arkistoista löytyy vielä satunnaisia teinilehtiä ja muita painotuotteita. 
159 VAKKA-tietokanta. 
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Pääosa teinikunnilta säilyneistä arkistoaineistoista on erilaisia toimintakerto-
muksia ja pöytäkirjoja. Toimintakertomukset on kirjoitettu joko käsin konseptipa-
pereille tai koneella A4-liuskoille. Teinikunnat eivät olleet rekisteröityneitä yhdis-
tyksiä, mutta ne noudattivat toiminnassaan oikeaoppista kokoustekniikkaa ja arkis-
toivat materiaalejaan jonkin verran. Tämän lisäksi teinikuntia vaadittiin lähettä-
mään kopiot toimintakertomuksistaan Teiniliitolle. Teinikunnat myös laativat sel-
vityksen toiminnastaan koulujen painettuihin vuosikertomuksiin. 

Teinikuntien omaan käyttöönsä laatimat toimintakertomukset ovat usein huo-
mattavasti yksityiskohtaisempia ja persoonallisempia kuin kuvaukset koulujen vi-
rallisiin vuosikertomuksiin painetuissa ”oppilaiden vapaat harrastukset” -osioissa. 
Vaikka toimintakertomukset ovat varsin informatiivisia lähteitä teinikuntien vuo-
sittaisesta toiminnasta, niitä tulee tulkita myös lähdekritiikin kautta. Toimintaker-
tomus oli teinikunnan hallituksen, useimmiten puheenjohtajan tai sihteerin, laatima 
selvitys kuluneen vuoden toiminnasta. Toimintakertomuksia saatettiin kaunistella 
ja muunnella, jotta oma hallitusvuosi näyttäisi mahdollisimman hyvältä. Kerto-
muksissa on myös nähtävissä vakiintunut runko, johon on vain muutettu toimihen-
kilöiden nimet. Esimerkiksi Iisalmen lyseon teinikunnan toimintakertomukset vuo-
silta 1964–1966 on laadittu lähes identtisten lauserakenteiden ja ilmaisujen 
avulla.160 

Toimintakertomusten lisäksi arkistot sisältävät teinikuntien hallitusten sekä 
yleiskokousten pöytäkirjoja. Suurin osa pöytäkirjoista on kirjoitettu käsin pöytäkir-
javihkoihin. Pöytäkirjavihot ovat kuitenkin säilyneet hyvin vaihtelevasti. Parhaiten 
säilynyt pöytäkirjakokoelma on Oulun yhteislyseon teinikunnalta. Oulun lyseon, 
Oulun tyttölyseon sekä Iisalmen tyttölyseon kokoelmat puolestaan yltävät vain 
1960-luvun puoliväliin.161 Iisalmen lyseossa on taas säilynyt vain satunnaisia pöy-
täkirjaliuskoja vuosilta 1967–1970. 

Pöytäkirjoissa käsiteltiin pääasiassa teinikuntien arkista toimintaa. Niissä pää-
tettiin muun muassa pienistä hankinnoista, teinitanssien ja muiden tapahtumien jär-
jestämisestä ja uusien jäsenien hyväksymisestä. Pöytäkirjat laadittiin pöytäkirja-
mallien mukaisesti, ja niistä löytyivät tarvittavat tiedot läsnäolijoista, puheenjohta-
jasta, sihteeristä sekä pöytäkirjantarkastajista. Pöytäkirjojen tyyleissä oli paljon 

                                                        
 
160 Teinikunnan toimintakertomukset vuosilta 1964, 1965, 1966. Iisalmen lyseon arkisto (ILA).  
161 Oulun yhteislyseo vuodet 1953–1974, Oulun lyseo vuodet 1944–1968, Oulun tyttölyseo vuodet 
1945–1962, Iisalmen tyttölyseo vuodet 1955–1963. 
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vaihtelua, sillä teinikunnan sihteeri vaihtui joka vuosi. Tämä näkyy esimerkiksi kä-
sialoista ja henkilökohtaisista kirjoitustyyleistä, joista on ajoittain hankala tulkita 
pöytäkirjojen sisältöä: tarkoittiko kirjoittaja todella näin vai oliko kyse vain vitsistä. 
Pöytäkirjoista ei myöskään aina saa selvää, mitä todella tapahtui, sillä tarkempia 
puheenvuoroja tai keskustelujen kulkua ei aina kirjoitettu auki. Hyvänä esimerk-
kinä on ote Oulun lyseon teinikunnan vuosikokouksesta 1953, jossa käsiteltiin 
muun muassa keräystoimintaa: 

1§ Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi sen päätösvaltaiseksi. 

2§ Luettiin edellisen kokouksen pöytäkirja, ja kokous hyväksyi sen mukise-
matta. 

3§ Puheenjohtaja luki esityslistan. 

4§ Keskusteltiin tiilitalkoista. Puheenjohtaja piti kauniin ja velvoittavan pu-
heen, jota teini Huttusen välihuomautukset häiritsivät. Kokous suhtautui asi-
aan passiivisesti, kunnes saatiin tietää palkinnot, jolloin herrat hiukan virkis-
tyivät. Tämän jälkeen tehtiin hurjia suunnitelmia kiihkeäsävyisessä keskuste-
lussa. Asian tarkempi käsittely päätettiin siirtää teinineuvoston harteille.162 

Tällaiset otteet ovat tutkijalle sekä hedelmällisiä että haasteellisia lähteitä. Ote avaa 
kokouksen tunnelmaa ja siellä käytyjä keskusteluja, mutta se on vain yhden ihmi-
sen subjektiivinen tulkinta keskustelun sävystä. Otteesta jää se mielikuva, että teini 
Huttunen olisi jollain tavoin vastustanut puheenjohtajan puheenvuoroa keräystal-
koista. Eräs haastateltavani kuitenkin paljasti, että tosiasiassa teini Huttunen ja pu-
heenjohtaja olivat läheisiä ystäviä163 – kyse oli ristiriitatilanteen sijaan leikkimieli-
sestä ystävien naljailusta. On muistettava, että pöytäkirjoista syntyy vain rajallinen 
kuva todellisista tapahtumista. Teiniaktiivit olivat innokkaita nuoria, joita harrasta-
minen ja vaikuttaminen veivät mukanaan. Monesti intoa saattoi olla enemmän kuin 
osaamista. 

Toinen merkittävä arkistokokonaisuus on Kansallisarkistossa säilytettävä Suo-
men Teiniliiton arkisto (STL), joka sisältää muun muassa Teiniliiton toimintaker-
tomuksia, teinikunnista saapuneita toimintakertomuksia, kirjeenvaihtoa teinikun-
tien kanssa, hallituksen sekä liittokokousten pöytäkirjoja, tiliaineistoja ja erillisiä 

                                                        
 
162 Pöytäkirja Oulun lyseon teinikunnan vuosikokouksesta 30.1.1953. Oulun lyseon teinikunnan arkisto 
(OLT) Jac:5a. KA. 
163 Om3337. 
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historia-aineistoja. Kansan Arkistossa puolestaan säilytetään Pohjois-Pohjanmaan 
Piiriyhdistyksen arkistoa (PoPoPy). PoPoPy:n arkistoa lukuun ottamatta arkistot 
eivät kuitenkaan kerro paljoa paikallistason toiminnasta, sillä ne keskittyvät Teini-
liiton organisaation toimintaan. Näiden arkistoaineistojen avulla rakennan laajem-
paa kehystä teinitoiminnan muutoksille sekä aikalaiskeskustelulle. Paikallistason 
teinitoimintaa on mahdotonta tulkita ja ymmärtää, jollei sitä suhteuta valtakunnal-
liseen toimintaan sekä kattojärjestön linjauksiin ja toiminnan muutoksiin. 

Arkistoaineistojen lisäksi olen hyödyntänyt teinien omia painettuja julkaisuja, 
kuten valtakunnallista Teinilehteä ja paikallisia teinilehtiä. Suomen Teiniliitto jul-
kaisi vuosina 1944–1963 järjestölehtenään Teini-nimistä julkaisua. Vuonna 1963 
lehden ulkoasu uudistui ja lehden nimi muuttui Teinilehdeksi. Samalla lehteä alet-
tiin julkaista puolikuukausijulkaisuna. Vuodesta 1966 lähtien Teinilehti lähetettiin 
jokaiselle jäsenelle automaattisesti, ja lehdestä tuli keskeinen tiedonvälityskanava 
politisoituvassa teinimaailmassa.164 

Vuosina 1950–1980 julkaistiin yli kahta sataa painettua paikallista tai alueel-
lista teinilehteä, joista suurin osa ilmestyi aktiivisimmin 1960-luvun alkupuo-
lella.165 Teinilehdissä julkaistiin teinien mielipidekirjoituksia, ainekirjoituksia, ru-
noja ja vitsejä, haastatteluja ja kannanottoja teinitoiminnan eri osa-alueilta. 1960-
luvun kuluessa lehdissä alkoi näkyä myös yhteiskunnallisia ja poliittisia kannanot-
toja. Teinilehdet toimivat yhteydenpitokanavana eri teinikuntien kesken, sillä leh-
dissä julkaistiin usein katsauksia eri teinikuntien toimintaan, teiniaktiivien haastat-
teluja sekä tapahtumakuvauksia. 

Teiniliitto pyrki tukemaan paikallisten teinilehtien toimintaa, ja sen alaisuuteen 
perustettiin vuonna 1965 Teinilehtien Liitto (TELL). Liiton tarkoituksena oli jär-
jestää lehtikursseja, ylläpitää vapaakappalearkistoa ja avustaa teinilehtiä niiden toi-
minnassa.166 Teinilehtien kultakausi päättyi vuoteen 1967, jolloin liikevaihtoveroa 
alettiin soveltaa painettujen koululaislehtien julkaisuun. Verovapauden ehtona oli 

                                                        
 
164 Rentola 2012, 176, 178. 
165 Kansalliskirjaston Finna-tietokannan hakutoiminto löytää 175 teinilehden vapaakappaleet, mutta tie-
tokannassa on vain painotuotteina ilmestyneet lehdet, eikä esimerkiksi käsin toimitettuja ja monistettuja 
teinilehtiä. 
166 ”Teinilehtien Liitto. Toimintakertomus kaudelta huhtikuu-syyskuu 1965”. Suomen Teiniliitto ry.:n 
arkisto (STL) U:10. KA. 



60 

vähintään neljä julkaistua numeroa vuodessa, täysi-ikäinen päätoimittaja ja päätoi-
mittajan oikeaksi todistetut virka- ja omavaraisuustodistukset.167 Monen oppilas-
voimin toimitetun lehden oli mahdotonta täyttää tiukkoja ehtoja, ja lehtien julkai-
sussa siirryttiin käsin monistamiseen. 

Tutkimusaineistonani on kolme paikallista teinilehteä: Oulun Teiniyhdistyksen 
julkaisema Oulun Teini (1959–1962; 1966), Oulun normaalilyseon teinilehti Pauhu 
(1955–1967) sekä Ylä-Savon Teiniyhdistyksen julkaisema Plipsi (1964–1968). 
Oulun Teinin aktiivivuodet ajoittuivat kulttuurimurroksen aikaan, ja lehdessä kes-
kityttiin selkeästi kulttuuripolitiikkaan. Muutamaa vuotta myöhemmin aloittanut 
Plipsi puolestaan otti voimakkaammin kantaa yhteiskunnallisiin kysymyksiin ja 
politiikkaan. Pauhu oli pisimpään yhtäjaksoisesti ilmestynyt teinilehti, ja sen jul-
kaisutoiminnassa on nähtävissä siirtymä koululaisvitsilehdestä kulttuuripoliit-
tiseksi ja lopulta kantaaottavaksi teinilehdeksi. 

Omien teinilehtien lisäksi oppikoululaiset kirjoittivat aktiivisesti paikallisiin 
sanomalehtiin. Oulun ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntalehti Kaleva sekä Iisalmen 
paikallislehdet Iisalmen Sanomat ja Salmetar julkaisivat ajoittain omaa Teini-pals-
taa, ja teinit saattoivat julkaista myös muita kirjoituksia lehdissä. Teinit näkyivät 
monella tapaa paikallisessa yhteisössä, ja sanomalehdet kirjoittivat aktiivisesti tei-
nien tempauksista ja julkaisivat satunnaisesti kertomuksia teinijuhlista. 

2.2 Neulanpistoja menneisyyteen – Muistitietohistoria 
menneisyyden tulkintana  

Oral history on kansainvälinen, monitieteinen menneisyyden muistelun kattokäsite, 
joka viittaa ennen kaikkea suulliseen, haastattelumenetelmin tuotettuun mennei-
syyttä koskevaan aineistoon. Suulliseksi historiaksi suomennettuna oral history so-
veltuu kuitenkin huonosti suomalaiseen tutkimusperinteeseen, jolle on ominaista, 
että suuri osa aineistosta on kerätty kirjallisessa muodossa omaelämäkertoina ja 
temaattisilla kyselyillä sekä keruukilpailuilla.168 Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 
on 1900-luvun alusta asti kerännyt aktiivisesti muistitietoa erilaisista suomalaisten 
arkea ja kulttuuriperintöä koskevista aiheista.169  

                                                        
 
167 ”Kiertokirje TELL:n jäsenille 4.12.1967”. STL U:10. KA. 
168 Vehkalahti & Suurpää 2014; Heimo 2010, 38–39; Fingerroos & Haanpää 2006, 27. 
169 Ks. Pöysä 2006. Varsinaiset kirjalliset keruut alkoivat vasta 1960-luvulla. Sitä ennen perinnetietoke-
ruut perustuivat ääninauhoilta purettuihin teksteihin. 
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Muistitietotutkimus onkin vakiintunut suomenkieliseksi yleiskäsitteeksi, jolla 
tarkoitetaan menneisyyden tutkimusta sekä suullisten että kirjallisten lähteiden 
kautta.170 Muistitietotutkimuksesta käytetään näkökulmasta riippuen myös termejä 
muistitietohistoria171  tai muistelukerronta172 . Esimerkiksi historiantutkijat Jorma 
Kalela ja Kari Teräs ovat suositelleet, että muistitietoon pohjautuvasta historiantut-
kimuksesta käytettäisiin termiä muistitietohistoria, joka korostaa menneisyyden ja 
historian tulkintaa muistamisen kautta.173 Allekirjoitan tämän muistamisen ja his-
toriantutkimuksen välisen suhteen, ja puhun jatkossa tutkimuksestani muistitieto-
historiana. 

Kansainvälisen muistitietotutkimuksen juuret ovat toisen maailmansodan jäl-
keisessä ”muistin renessanssissa”, jolloin historia-, yhteiskunta- ja sosiaalitieteiden 
tutkijat kiinnostuivat toisen maailmansodan silminnäkijätodistusten ja sotakoke-
musten tallentamisesta. Kehittynyt äänitysteknologia tarjosi uusia mahdollisuuksia 
tiedon keruulle ja saavutettavuudelle, ja ääneen pääsivät myös kirjoitustaidottomat 
yhteisöt ja ryhmät.174 Samaan aikaan muistitietotutkimus sai osakseen myös anka-
raa kritiikkiä, joka koski muistin epäluotettavuutta ja aineiston tarjoaman faktuaa-
lisen tiedon olemattomuutta.175 Ihmis- ja yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen kenttä 
laajeni merkittävästi 1970-luvulla ja sen jälkeen, kun perinteiset tavat kuvata ja tul-
kita menneisyyttä joutuivat murrokseen. Tällä niin sanotulla käänteiden vuosikym-
menellä tutkijoiden huomio kääntyi historian kertomukselliseen, esittävään ja reto-
riseen luonteeseen sekä yksittäisiin toimijoihin. Niin kutsutut uudet historiat ja his-
tory from below -ajattelu nostivat tutkimuksen kohteeksi aiemmin sivuun jääneiden 
yhteisöjen kuten työläisten, seksuaalivähemmistöjen, perheiden ja naisten sekä et-
nisten ryhmien mikrohistorialliset tasot.176 Oral history -tutkimuksen esiinmarssi 

                                                        
 
170 ”Muistitietotutkimus”, Tieteen termipankki; ks. myös Rossi 2013, 50; Ukkonen 2000, 15. 
171 Muistitietohistorian käsitteen esitteli ensimmäinen kerran Jorma Kalela jo 1980-luvulla (Kalela 2006, 
74). Muistitietohistorian käsite on vakiintunut etenkin kulttuurintutkimuksessa (vrt. Rossi 2013). 
172 Muistelupuhe tai -kerronta ovat vakiintuneet etenkin folkloristisessa ja etnografisessa tutkimusperin-
teessä. (Esim. Ukkonen 2000; Hytönen 2014; Pöysä 2015; Savolainen 2015.) 
173 Kalela 2006; Teräs 2000; Teräs & Koivunen 2017. Vrt. kansainvälisen tutkimuksen käsite oral his-
torians (Abrams 2010).  Ulla-Maija Peltonen on käyttänyt muistitietohistorian käsitettä jo vuonna 1996 
julkaistussa väitöskirjassaan Punakapinan muistot. Tutkimus työväen muistelukerronnan muotoutumi-
sesta vuoden 1918 jälkeen. 
174 Ks. oral history -perinteen historiasta Thomson 2007; Perks & Thomson 2003. 
175 Abrams 2010, 80. 
176 Erilaisista tutkimuksen käänteistä ks. Väyrynen & Pulkkinen 2016; Hyvärinen 1998; Jokinen 2005.  
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ajoittui niin ikään 1970-luvulle, jolloin niin sanottu muistin käänne mullisti men-
neisyyden tutkimusta.177 Oppiainerajojen kaatuminen ja erilaisten metodien ja teo-
rioiden monitieteinen soveltaminen tai ”vaeltaminen” ovat jatkuneet läpi 2000-lu-
vun.178 

Oral history -perinteen pioneeri Paul Thompson on kirjoittanut klassikkoteok-
sessaan The Voice of the Past (1978), miten muistitieto on muuttanut sekä histori-
antutkimuksen sisältöä että historian kirjoittamisen prosessia: 

[- -] by introducing new evidence from the underside, by shifting the focus and 
opening new areas of enquiry, by challenging some of the assumptions and 
accepted judgements of historians, by bringing recognition to substantial 
groups of people who had been ignored [- -] The use of oral evidence breaks 
through the barriers between the chroniclers and their audience; between the 
educational institution and the outside world.179  

Uusien historioiden ja muistin käänne muuttivat historioitsijoiden asennoitumista 
menneisyyteen ja menneisyyden ihmisiin: oli perusteltua arvioida historiantutki-
muksen demokraattisuutta uudelleen ja kysyä, kenen historiaa kirjoitetaan. Oral 
historyn varhaiset klassikkoteokset keskittyivät vahvasti työväenliikkeen ja naisten 
historiaan ja nostivat nämä aiemmin marginalisoituneet ryhmät historian aktiivi-
siksi toimijoiksi.180 

Suomeen oral historyn perinne jalkautui ensimmäisenä työväenhistorian kautta. 
Suomalaisen historiantutkimuksen ja muistitietoperinteen yhdistymisen merkki-

                                                        
 
177 Vaikka oral history -tutkimuksen katsotaan alkaneen 1970-luvun käänteistä, katsotaan yleisesti sen 
menetelmällisten alkujuurien olevan 1900-luvun alun Yhdysvalloissa. Haastattelumenetelmän ja muis-
titiedonkeruun merkkipaaluina pidetään yleisesti 1920- ja 1930-lukujen lama- ja pula-aikaan liittyvää 
antropologista ja yhteiskuntatieteellistä tutkimusta sekä Allan Nevinsin vuonna 1948 toteuttamaa laajaa 
miespoliitikkojen muistitietoprojektia. Oral history -tutkimuksen syntyhistoriasta on kirjoitettu laajasti 
muissa tutkimuksissa, ks. Thomson 2007; Perks & Thomson 2003; Fingerroos & Peltonen 2006.  
178 Pöysä, Järviluoma ja Vakimo puhuvat käsitteiden, teorioiden ja metodien ”vaeltamisesta” alalta toi-
selle. (Pöysä et al. 2010.) 
179 Thompson 1984[1978], 7. 
180 Esimerkiksi italialainen Luisa Passerini tutki suullisten lähteiden kautta fasismin ajan työläisten ko-
kemuksia (Passerini 1988, 4). Alessandro Portelli puolestaan rakensi vahvaa analyysiaan ja käsitystään 
muistitietotutkimuksen perinteestä italialaisten metallityöläisten suullisen kerronnan kautta (Portelli 
1991), ja myöhemmin myös italialaisen opiskelijaliikkeen muistelussa (Portelli 1997). Iso-Britanniassa 
Penny Summerfield tutki naisten muistoja toisen maailmansodan aikaisesta työnteosta ja arjesta (Sum-
merfield 1998). 
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paaluna on perinteisesti pidetty historioitsija Jorma Kalelan Paperiliiton historia-
projektia vuosina 1979–1986.181  Vähäisemmälle huomiolle on sen sijaan jäänyt 
Suomen pitkäaikaisin muistitietoprojekti: Marjatta Hietalan ja Kristiina Graaen jo 
vuonna 1988 aloittama eduskunnan veteraanikansanedustajien muistitietohanke. 
Eduskunnan muistitietoarkistoon on tallennettu eläköityvien kansanedustajien 
omaelämäkerrallisia haastatteluja. Edelleen käynnissä olevan hankkeen tarkoituk-
sena on monipuolistaa ja täydentää suomalaisen demokratian historiaa kansanedus-
tajien henkilökohtaisilla näkemyksillä ja kokemuksilla.182 

Kalelan ja Hietalan taustat ovat historiantutkimuksen parissa, mutta muistitie-
totutkimus vakiintui historiantutkimuksen metodipalettiin vasta 2000-luvun tait-
teessa. Muistitietotutkimusta sovelsivat ensimmäisenä folkloristit ja etnografit, 
jotka laajensivat tutkimuskenttää työväenhistoriasta kohti feminististä tutkimusta 
sekä sodan kokemushistoriaa ja muistelukerrontaa.183 1990-luvulta lähtien on jul-
kaistu runsaasti folkloristiikan tutkimuksia, jotka perustuvat muistitietoon ja muis-
titiedon metodologian kehittämiseen.184 Suomalaisen muistitietotutkimuksen mo-
derniksi klassikkoteokseksi on noussut folkloristi Taina Ukkosen väitöskirja Men-
neisyyden tulkinta kertomalla (2000). Ukkonen tuki Kalelan Paperiliitto-hankkeen 
hengessä turkulaisen metallialan ammattiosaston naisveteraanijäsenten muistelu-
kerrontaa ja yhteisen historian tuottamisprosesseja.185 Ukkosen tutkimuksen ansiot 
ovat ennen kaikkea suomalaisen muistitietotutkimuksen metodologian kehittämi-
sessä. 

Suomalaisen muistitietotutkimuksen ensimmäistä aaltoa hallitsivat etnografit 
ja kansantieteilijät, mutta vuosituhannen vaihteessa myös historiantutkimuksen pii-
rissä alettiin tunnistaa muistitiedon mahdollisuudet. Ensimmäinen selkeästi suulli-
siin ja kirjallisiin muistitietoaineistoihin pohjautuva historiantutkimus oli Saara 
Tuomaalan väitöskirja agraarisen lapsuuden modernisoitumisen kokemuksesta ja 

                                                        
 
181 Kalela 1981; 1986; Fingerroos & Haanpää 2006, 27. 
182 Eduskunta.fi, Veteraanikansanedustajien muistitietoarkisto. Ks. myös Graae & Hietala 1994. 
183 Ks. myös Heimo 2016, 40. 
184 Keskeisiä tutkimuksia julkaisujärjestyksessä: Hyvärinen 1994; Korkiakangas 1996; Peltonen 1996, 
2003; Pöysä 1997; Ukkonen 2000; Heimo 2010; Hytönen 2014.  
185 Ukkonen 2000. 
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narraatiosta (2004).186 Tuomaalan tutkimus avasi tietä muistitietoaineistojen valta-
virtaistumiselle myös historiantutkimuksen kentällä.187 2010-luvulla suomalainen 
muistitietotutkimus on kaatanut oppiaineiden välisiä rajoja, ja muistitietotutkijat 
hyödyntävät ja omaksuvat ennakkoluulottomasti eri tutkimusalojen metodeja ja 
teorioita. Viime vuosina tutkimuksessa on avattu uusia näkökulmia sotakokemuk-
siin sekä lapsuuden, perheen ja seksuaalisuuden historiaan.188 

2.2.1 Pyrkimys totuuteen? – Muistamisen vaikeudesta ja 
nostalgiasta 

Nykyisen muistitietohistorian perustavana lähtökohtana pidetään muistelijan kun-
nioittamista ja subjektiivista oikeutta muistaa ja kertoa kuten haluaa.189 Muistitie-
don hyödyntäminen ja soveltaminen historiantutkimuksessa ei kuitenkaan ole suo-
raviivaista ja ongelmatonta. Jo muistitiedon monimuotoisuus tuottaa lukuisia tul-
kintoja muistamisesta ja menneisyydestä. 

Muistitiedon ja historiantutkimuksen yhdistämisen suurin kritiikki suuntautui 
pitkään muistitietoaineistojen totuusarvoon ja muistin luotettavuuteen. Tästä huo-
limatta on historiantutkimuksessa muistitietoa hyödynnetty eri aikoina hyvin mo-
nella tavoin. Muistitiedon käyttökelpoisuuden historiantutkimuksessa määrittää en-
nen muuta tutkimustehtävä ja se, mitä aineistolta halutaan kysyä.190 Etsitäänkö to-
dennettavaa tapahtumahistoriaa esimerkiksi suurlakosta vai kenties subjektiivista 
kokemusta lakkoilusta. 

2000-luvulla historiantutkijat ovat alkaneet ymmärtää menneisyyden ihmisen 
toimintaa myös subjektiivisten ja muistinvaraisten kertomusten ja tulkintojen 
kautta. Muistitietohistoriassa ydin on muistelijoiden menneisyydelle antamissa 
merkityksissä ja tulkinnoissa, ei niinkään todennettavissa tapahtumissa.191 Muisti-

                                                        
 
186 Tuomaala 2004. 
187 Ks. esim. Mälkki 2008; Virkkunen 2010. Kivimäki 2013, 2015a; Kurvinen 2013. Muistitiedon val-
tavirtaistumisesta kertoi myös vuosina 1999–2001 toteutettu Suomen Akatemian hanke Muistitieto ja his-
torian tulkinnat, joka on tuottanut lukuisia suomalaisen muistitietotutkimuksen uraauurtavia teoksia. Sa-
massa aallossa vuonna 2005 perustettiin suomalaisten muistitietotutkijoiden verkosto Finnish Oral History 
Network (FOHN), joka toimii aktiivisesti suomalaisen muistitietotutkimuksen edistäjänä. (Heimo 2016, 37.) 
188 Heimo 2016, 40. Esimerkkejä Kivimäki 2013, 2015a; Kurvinen 2013; Hytönen 2014; Taavetti 2018. 
189 Portelli 1998, 67–68; Abrams 2010, 78–79; Ukkonen 2000, 14. 
190 Teräs & Koivunen 2018, 195. 
191 Teräs 2011, 184–186; Rossi 2013, 50; Fingerroos 2010, 60. 
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tietotutkimuksen kenties viitatuin siteeraus Alessandro Portellin klassikkotutki-
muksesta The Death of Luigi Trastulli and Other Stories (1991) tiivistää muistitie-
tohistorian suhtautumisen muistitietolähteisiin: 

Muistilähteet eivät kerro vain, mitä ihmiset tekivät, vaan mitä he halusivat 
tehdä, mitä uskoivat tekevänsä, ja mitä he nyt uskovat tehneensä.192 

Muistitiedossa on pohjimmiltaan kyse totuudesta, mutta ei niinkään todennetta-
vasta faktatodellisuudesta, vaan siitä, mitä muistelija itse pitää totuutena. Muisti-
tietohistorian ytimessä on se oletus, että menneisyyden muistaminen tapahtuu aina 
nykyhetken lähtökohdista. Muistettuja asioita saatetaan painottaa, lisätä tai jättää 
pois sen mukaan, mitä muistelija kokee kertomisen arvoiseksi. 

Haastatteluissa muistelijaa kannustetaan kertomaan menneisyydestään omasta 
näkökulmastaan ja reflektoimaan, mitä hän nyt, tässä hetkessä, ajattelee.193 Folklo-
risti Jyrki Pöysä on pohtinut laajemmin muistamisen ja ajallisen etäisyyden suh-
detta. Hän on kirjoittanut muistelukerronnan temporaalisesta kolmiaikaisuudesta, 
jossa nykyhetki rakentuu muistetun menneisyyden sekä tulevaisuuden odotusten 
kautta.194 Muistaminen tapahtuu ajallisen jatkumon eri aikatasoilla. Siinä missä pe-
rinteiset historian lähdeaineistot ovat syntyneet selkeästi menneisyydessä, ovat 
muistiaineistot useimmiten oman aikamme tuotosta. 

Tutkimuksessani haastateltavat muistelivat suhteellisen lyhyttä, noin neljän tai 
viiden vuoden mittaista ajanjaksoa jopa kuudenkymmenen vuoden takaa. Ajallinen 
etäisyys on yhtäältä armoton ja toisaalta armollinen. Ajan kuluminen himmentää 
muistikuvia, ja useimmat yksityiskohdat saattavat unohtua kokonaan. Toisaalta 
ajallinen etäisyys ja väliin mahtuva elämänkokemus vahvistavat muistetun koke-
muksen reflektointia ja merkityksellisyyttä. Emme välttämättä pysty arvioimaan 
erityisen syvällisesti muutaman vuoden takaisia tapahtumia, sillä merkitysten tun-
nistaminen ja arviointi vaativat pidempää aikaa ja enemmän heijastumapintaa 
omasta elämänkokemuksesta ja ympäröivästä maailmasta. 

                                                        
 
192 “Oral sources tell us not just what people did, but what they wanted to do, what they believed they 
were doing, and what they now think they did.” (Portelli 1991, 50.) 
193 Jouhki & Lalu 2018, 15; Abrams 2010, 21–22. 
194 Aikatasot asettuvat suhteessa muisteltuun pääajanjaksoon: sitä edeltävään aikaan, sitä seuranneeseen 
myöhempään menneisyyden aikaan, kirjoittamisen ja muistelun aikaan, mutta myös tulevaisuuteen. 
(Pöysä 2015, 75, 78, 90–91.) 
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Iisalmelainen Marianne harmitteli haastattelunsa lopuksi, kuinka hänen muis-
tikuvansa olivat monilta osin niin hataria ja sekavia. Haastattelussa hän tiivisti 
muistamisen vaikeuden kielikuvaan: 

Että tällaiset puolivuosisadan takaiset muistot on jollain tavalla, tavallaan niin 
kuin neulanpistoja. Mut kyllä mä uskon, että kun on tällasia tapaus sieltä ja 
toinen täältä, niin kuitenkin näin yhdessä ne kertoo sen tunnelman ja sen mihin 
on pyritty ja mitä on ehkä saatu aikaan, ja mitä se on itselle merkinnyt.195 

Muistitieto ei ole ”ikkuna menneisyyteen”. Sen sijaan muistaminen on sarja väläh-
dysmäisiä muistikuvia, ikään kuin harvassa olevia, pieniä neulanpistoja mennei-
syyttä peittävässä verhossa. Näiden pistojen lävitse muistelijat tarkastelevat ja tul-
kitsevat menneisyyttä nykypäivän näkökulmasta. Mariannen mukaan pienten pis-
tojen kautta ei ehkä tavoiteta mitään kokonaista ja todennettavaa kuvaa, mutta sen 
sijaan niiden kautta rakentuu erilaisten merkityksien ja tunnelmien kokonaisuus – 
joka itsessään on mielenkiintoisempi ja tarkoituksenmukaisempi kuin faktatodelli-
suus. Henkilökohtaiset muistot ja neulanpistot ovat ennen kaikkea tässä hetkessä 
tehtyjä tulkintoja menneisyyden tavoitteista, toiveista ja merkityksistä. 

Muistitietohistorian näkökulmasta menneisyys on sidoksissa nykypäivän his-
torialliseen kontekstiin ja muistamisen tapoihin. 196 Muistaminen on ennen kaikkea 
konstruktiivinen ja refleksiivinen prosessi, jossa mennyttä palautetaan mieleen ja 
rakennetaan aina uutta rekonstruktiota ja tulkintaa – yksikään muistelukerta ei tuota 
samaa lopputulosta kuin joku toinen. Muistot vahvistuvat ja kiinteytyvät sitä enem-
män, mitä enemmän niistä keskustellaan ja niitä toistetaan. Kertaamattomat muistot 
pyrkivät haihtumaan mielestä.197 Muistelun ja kertaamisen kautta ihmisille muo-
dostuu vuosien saatossa vakiintuva narratiivi omasta elämänhistoriasta. Tarina voi 
olla sellainen, jota on toistettu eri yhteyksissä esimerkiksi lapsille, lapsenlapsille ja 
tuttaville. 

Muistitietohistorioitsijoille historiallisen totuuden tavoittelu on toissijaista, 
mutta haastateltavilla voi olla hyvin erilainen käsitys siitä, millaista totuutta tutkija 
tavoittelee.198 Folkloristi Ulla Savolainen on pohtinut kirjallisten muistelmien eri-
laisia kerrontatapoja ja esittänyt muistelupuheen kolmijakoisen kerrontastrategian 

                                                        
 
195 In1645. 
196  Abrams 2010, 46; Fingerroos & Haanpää 2006; Kurvinen 2013, 40; Pöysä 2015. 
197 Rossi 2013, 63. 
198 Muistitietotutkijalle olennaisempi kysymys on pohtia muistamisen ja tiedon tuottamisen funktioita. 
Ks. Fingerroos 2010, 60. 
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mallin, joka jakautuu totuus- ja historiaorientoituneeseen, refleksiiviseen sekä kau-
nokirjalliseen kerrontastrategiaan. Totuus- ja historiaorientoituneiden kerrontata-
pojen peruspiirteenä on muistelijan pyrkimys pysyä totuudenmukaisessa ja täsmäl-
lisessä kertomuksessa. Refleksiivinen kerronta puolestaan sisältää subjektiivista 
pohdintaa ja menneisyyden ja muisteluhetken aikatasojen limittymistä.199 

Refleksiivinen kerrontatapa on myös hyvin henkilökohtaista tunteiden sanoit-
tamista ja oman toiminnan arviointia. Savolaisen kerrontastrategiat ovat ennen 
kaikkea metodinen apuväline, jonka avulla on mahdollista analysoida, kuvata ja 
ymmärtää muistelijoiden erilaisia tavoitteita, jotka liittyvät menneisyyden muiste-
luun ja siitä kertomiseen. Malli on tarkoitettu ensisijaisesti kirjallisten muistelmien 
tulkintaan, mutta kaksi ensimmäistä kerrontastrategiaa soveltuvat hyvin myös suul-
listen muistelmien tulkintaan. 

 Tunnistan omasta aineistostani sekä historiaorientoituneita sekä refleksiivisiä 
kerrontatapoja. Haastateltavani saattoivat myös hyödyntää molempia kerrontata-
poja samanaikaisesti. Heille vaikutti olevan erityisen tärkeää, että he osasivat ker-
toa teinikunnan tapahtumista mahdollisimman yksityiskohtaisesti ja totuudenmu-
kaisesti, nimetä mahdollisimman monta muuta teiniä, asettaa oikeat vuosiluvut pai-
koilleen ja huolehtia muutenkin kronologian pitävyydestä. Osan kanssa vuosilu-
kuja korjailtiin ja täsmennettiin vielä jälkeenkin päin. Tarkka yksityiskohtien luet-
telu ja kertaaminen on toisaalta myös muistamistekniikka, jossa detaljit toimivat 
mnemonisina aputyökaluina, jotka mahdollistavat muistojen ankkuroinnin todelli-
suuteen ja siten kronologisen kertomuksen rakentamisen.200 

Haastateltavieni totuusorientoituneesta kerrontatavasta voi päätellä, että muis-
titietohistoria oli heille vieras historiantutkimuksen tapa. He kenties olettivat, että 
historiantutkijana etsin täsmällistä faktatietoa tapahtumista ja henkilöistä, jolloin 
rivijäsenen kokemus ei olisi ollut yhtä merkittävä. Eräs itsensä rivijäseneksi luoki-
tellut mies koki, että hän ei olisi paras ihminen kertomaan teinikuntatoiminnasta. 
Sen sijaan hän viittasi muihin ihmisiin, jotka osaisivat varmasti kertoa ”dokumen-
toitua tietoa” tai tarkempia faktoja.201 Tämä kertoo muistelijoiden omasta historia- 

                                                        
 
199 Savolainen 2015, 105; Savolainen 2012. 
200 Savolainen 2015, 108. Esimerkiksi oman koulunaloittamis- ja lopettamisvuosien haarukoiminen 
haastattelun alussa saattoi auttaa haastateltavia asettamaan muistoja järjestykseen. Samoin muiden hen-
kilöiden muistelu herätti muistikuvia tapahtumista, joissa nämä ihmiset olivat olleet mukana. 
201 Im0448. 
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ja menneisyyskäsityksestä, jossa historia on tosiasiallisia tapahtumia, ja henkilö-
kohtaiset tulkinnat ja tuntemukset ovat vähempiarvioisia kuin pyrkimys totuu-
teen.202 

Pyrin rohkaisemaan haastateltaviani kertomaan teinitoiminnasta sellaisena 
kuin he sen kokivat. Historiaorientoituneen kerronnan lisäksi haastateltavat liikkui-
vat sujuvasti eri aikakerroksilla, ja heidän narratiiveissaan oli paljon pohdiskelevaa 
tulkintaa motiiveista ja myöhemmistä vaikutuksista. Esimerkiksi rivijäseneksi it-
sensä luokitellut iisalmelainen Matti arvioi teinitoiminnan merkitystä nykypäivän 
näkökulmasta: 

Haastattelija: Tähän lopuks vielä tämmösen kuvailevan kysymyksen esittäisin. 
Omin sanoin, mikä merkitys tällä teinikunnalla sun mielestä on ollu? 

Matti: Teinikunta varmaan, niin… se taas tulee se murrosaika tässä mun vas-
tauksessa esille. Siinä oli vielä elossa sitä vanhaa juttua, sitten siinä tuli taas 
se uus juttu, joka kanavoitu tässä poliittisessa toiminnassa, joka näin jälkeen-
päin kattottuna on sit ollu sitä kouluttautumista tuleviin yhteiskunnallisiin teh-
täviin. [- -] Sääli tuossa mielessä, että se hävis se vanha Teiniliitto, mut sit taas 
toisaalta se on ihan hyväkin et se anto sen väylän sit niinku kouluttautumiselle. 
Ja näin niinku myöhemmin ylioppilaskunnat ja kaikki tälläset ja poliittiset nuo-
risojärjestöt, et se niinku anto sen alustan sille, että tyypit lähti kouluttautu-
maan siihen vaikuttamiseen… yhteiskunnalliseen toimintaan.203  

Sitaatista näkee hyvin refleksiivisen kerrontatavan, jossa pohditaan monipuolisesti 
menneisyyden tapahtumia myöhempien historiallisten vaiheiden ja nykyhetken nä-
kökulmasta. Matti tulkitsi teinitoiminnan merkitystä ensi sijaisesti omasta rivijäse-
nen näkökulmastaan, mutta osasi myös asettua aktiivisempien teinien näkökulmaan 
ja tulkita heidän mahdollisia kokemuksiaan. Tämän näkökulman sisäistämiseen 
ovat voineet vaikuttaa hänen myöhemmät kokemukset esimerkiksi puoluepolitii-
kasta. Taustalla ovat siis myös kollektiiviset muistot ja kokemukset siitä, miten ajan 
teiniaktiiveista tuli myöhemmin yhteiskunnan näkyviä toimijoita. 

                                                        
 
202 Savolainen 2015, 158: Jouhki & Lalu 2018, 15–16. 
203 Im0253. 
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2.2.2 Kollektiivinen muistaminen 

Muisteleminen on yhtä aikaa sosiaalista ja yksityistä: muistelu tapahtuu usein yk-
sityisesti, mutta omiin henkilökohtaisiin muistoihin sekoittuu herkästi muualta lu-
ettuja, kuultuja tai opittuja fiktiivisiä, kulttuurisia ja kollektiivisia elementtejä.204 
Yksilön muistin ja kollektiivisen muistin suhde on muistitiedon ydinkysymyksiä. 
Muistelijat korostavat ja unohtavat asioita sen mukaan, miten niitä muistetaan kol-
lektiivisesti ja miten vakiintunut historiankirjoitus niitä käsittelee. Lynn Abramsin 
sanoin: haastattelemme ihmisiä neljästä syystä, nimittäin selvittääksemme ”mitä 
tapahtui, mitä he ajattelivat siitä, miten he muistavat sen ja mihin laajempaan jul-
kiseen muistiin he sen liittävät”.205 

Sosiaalisen, kollektiivisen muistamisen tutkimuksen oppi-isä, ranskalainen so-
siologi Maurice Halbwachs esitteli kollektiivisen muistin sosiaalisesti rakentuvana 
konstruktiona jo 1900-luvun alkupuolella.206 Saksalainen egyptologi Jan Assman 
on jalostanut Halbwachsin määritelmää ja esittänyt, että muistaminen tapahtuu to-
siasiallisesti kolmen eri tason vuorovaikutuksessa: henkilökohtaisen ja omaelämä-
kerrallisen, sosiaalisen ja kommunikatiivisen sekä kulttuurisen ja historiallisen 
muistin. Erityisesti kommunikatiivinen muisti liittyy Halbwachin ajatukseen siitä, 
että muisti on riippuvainen sosialisaatiosta ja kommunikaatiosta, ja että muistia 
voidaan tutkia sosiaalisen elämän toimintona. Muisti luo kollektiivisia ryhmiä ja 
yhteisöjä, jotka taas puolestaan luovat kollektiivista muistia. Assmanin määritelmä 
poikkeaa Halbwachista määritelmästä siten, että Assman määrittelee kollektiivisen 
muistin sekä kulttuuriseksi että kommunikatiiviseksi. Kommunikatiivinen muisti 
elää arkisessa kanssakäymisessä ja ihmisten välisessä kommunikaatiossa. Kyse on 
muistoista, joita ihmiset jakavat ensisijaisesti aikalaistensa kanssa. Kommunikatii-
vinen muisti toimii vuorovaikutuksessa kulttuuri-identiteettiä vahvistavan kulttuu-
risen muistin sekä henkilökohtaisen omaelämäkerrallisen muistin kanssa.207 

Ihmisillä on taipumus muistella ja jakaa muistojaan muiden ihmisten kanssa 
etenkin, jos muistelijoilla on yhteistä elämänhistoriaa tai muuten samankaltaisia 
kokemuksia. Näin henkilökohtaisen muistin aukot korvaantuvat jaetuilla kokemuk-
silla, ja voi olla vaikeaa erottaa itse koettua ja kollektiivista kokemusta.208 Oletin 

                                                        
 
204 Rossi 2013, 61, 63. Halbwachs 1992, 38. 
205 Abrams 2010, 77. 
206 Halbwachs 1992. 
207 Assman 2008, 109–110. 
208 Malinen & Tamminen 2017, 33. 
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tutkimukseni alussa, että entiset teiniaktiivit olisivat muistelleet teinikuntavuosia 
yhdessä. Yllätyksekseni haastateltavani kertoivat, että he eivät ole juuri muistelleet 
teinikuntatoimintaa entisten luokkatovereidensa kanssa. He eivät myöskään olleet 
kertoneet teinivuosistaan omille lapsilleen tai lapsenlapsilleen. Vielä yllättävämpää 
oli, että teinikuntakokemuksia ei ollut muisteltu edes omien sisarusten kanssa. Esi-
merkiksi oululainen mies kertoi, että vaikka hän ja hänen veljensä olivat molemmat 
olleet teinikunnan puheenjohtajana, he eivät olleet koskaan aiemmin vaihtaneet ko-
kemuksiaan aiheesta: 

Haastattelija: No tuossa sanoitkin, että olit veljeesi ollut yhteydessä, ootteko 
sitten sen enempää vaihtanu näitä kokemuksia teinikuntahommista? 

Mies: No ei aikasemmin, tätä varten soitin ja ajattelin, että mua suoraan sa-
nottuna hävetti itseänikin, kuinka heikko se muistijälki mulla itselläni on. Mie-
tin, että onko mulla sitten niin hatara pää, vaikka mä mielestäni muistan paljon 
muuten kouluajalta. [- -] Onko se sitten aktiivista unohtamista tai muuta, mutta 
sitten veljeni vahvisti, että kyllä se oli myöskin hänen aikanaan ja hänen käsi-
tyksen mukaan ihan samalla lailla oli tää hupitoimikunta, eli ne teinitanssit, 
oli se tärkein toimintamuoto.209 

Muutama haastateltava kertoi, että oli yrittänyt ennen haastattelua kysellä lisätie-
toja entisiltä koulukavereiltaan tai sisaruksiltaan.210 Näiden haastateltavien motii-
vina vaikutti olleen juuri totuus- ja historiaorientoituneen kerrontatavan vahvista-
minen. He hakivat tukea omille muistoilleen kuin kysellen: ”Koithan sinäkin sen 
näin?” Vasta toisen ihmisen vahvistamien kokemusten perusteella he uskalsivat 
väittää esimerkiksi, että lyseon teinitoiminta oli täysin passiivista. 

Yhdessä muisteleminen ja kollektiivinen muistaminen ovat ominaisimpia ryh-
mähaastatteluissa. Tutkimushaastatteluni olivat enimmäkseen yksilöhaastatteluja, 
mutta sain mahdollisuuden haastatella yhtä aikaa myös kahta avioparia, kahta sisa-
rusta sekä kahta pitkäaikaista ystävää. Ryhmätilanteessa muistelukerrontaan vai-
kuttaa olennaisesti ryhmän dynamiikka ja valtasuhteet. Esimerkiksi vanhemman 
iisalmelaispariskunnan vaimo omaksui johtavan kertojan roolin. Hänellä oli selkeä 
käsitys myös puolisonsa elämäntarinasta, ja hän varmisti aktiivisesti, että mies ei 
vain unohda kertoa yksityiskohtia muistoistaan: ”Kerro mistä se johtu, että menit 

                                                        
 
209 Om2049. 
210 Om2049; Om1951; Om3337;  
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siihen!” tai ”Siitä seuras se, kerro se!”211 Vaimo ei kuitenkaan ottanut päälle puhu-
van tarinankertojan roolia, vaan antoi miehensä kertoa itse. Hän vahvisti ja myötäili 
miehensä kertomaa nyökkäilemällä ja kommentoimalla: ”Se oli jännää!” – ikään 
kuin muistot olisivat olleet yhteisiä. 

Sisarusten haastattelussa dynamiikka oli tätäkin selvempi. Vanhempi sisko yl-
läpiti keskustelua ja kontrolloi siskonsa puheenvuoroja. Hän saattoi myös keskeyt-
tää ja puhua toisen puheen päälle omasta muistostansa.212 Ryhmähaastatteluja pal-
jon tehnyt Pirjo Makkonen on todennut, että etenkin perhehaastatteluissa valtasuh-
teet toimivat varsin samoin kuin arkielämässäkin: vanhimmalla on etuoikeus johtaa 
keskustelua, vaikka muillakin olisi kerrottavaa.213 Kahden ystävyksen keskustelu 
sujui luontevasti, ja puheenvuorot jakautuivat tasaisesti.214 

Ryhmähaastattelut eivät välttämättä sovellu henkilökohtaisten kokemusten ta-
voittamiseen erityisen hyvin, sillä niissä on harvoin mahdollisuutta päästä riittä-
vään syvälle yksilön ajatuksiin. Ryhmähaastattelun ongelma on narratiivin katko-
naisuudessa, kun taas yksilöhaastattelussa kertomus on usein koherentimpi. Ryh-
mähaastattelun etuna kuitenkin on, että kertojat stimuloivat toistensa muistoja ja 
kannustavat kertomaan lisää. Ryhmässä saattaa tulla puheeksi myös sellaisia asioita, 
jotka eivät nousisi esiin yksilöhaastattelussa.215 Iisalmelaiset ystävykset Marianne 
ja Suvi muistelivat erästä teinikunnantempausta: 

Suvi: Mä koitin miettiä, että kumpi oli ensin, oliko se jazz-konsertti vai tää? 

Marianne: Jazz-konsertti on ollu aikasemmin, koska se on ollu sinä vuonna, 
kun minä olin poissa. 

Suvi: Niin se oli itseasiassa mulle ainakin kimmokkeena, ihan että se, että me 
järjestettiin tämmönen iso konsertti, ja se liitty tähän lyseon opettajien Aimo… 
tohon… 

Marianne: Purhoseen. 

  

                                                        
 
211 In1038; Im1139. 
212 On2354; On2457. 
213 Makkonen 2006, 4–5; myös Goldstein 1974. 
214 In1645; In1745. 
215 Esim. Thompson 1988, 120, 205. 
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Suvi: Purhoseen joo ja Erkki Leimuun. Ja ne oli sellasia reippaita poikia taus-
talla. Sillon mä muistan, että ihan henkilökohtaisesti soitin Esa Pethmannille 
ja Carola oli siellä laulamassa ja oli loppuunmyyty ja oli tosi hyvä. Haaviston 
Emppu oli se opettaja, joka toimi aktiivisesti siinä, sehän oli jazzimiehiä. Ja se 
vaimo oli tyttölyseon opettaja. Ja tota, Empulla oli siinä varmaan aika iso 
[rooli]. Joo, Esa ja Anssi kuulu siihen. Ne oli syksyllä, täällä se leike jossakin 
on. Se oli semmonen, joka oli ensimmäinen sellanen tosi tosi iso, et tuntu siltä, 
että ”kyllä me... me kyllä!” [nauretaan] 

Marianne: Just se, et sehän oli hirveen räväkkää, niin kun katottiin kuvia 
näistä banderolleista, et tämmönenkin ajatus kouludemokratiasta esimerkiks 
on ollu hirveen esillä niissä. [- - ] Mä en sitä paneelikeskustelua, mikä siihen 
järjestettiin, niin kun ihasteltiin, että me saatiin siihen mukaan tosi hyvä otos 
yläsavolaista väkee. Et siinä oli… luetellaas nyt: Eino Säisä, Iisalmen Sano-
mien päätoimittaja Kivelä, Iisalmen kaupungin johtaja Saastamoinen... ketä 
vielä... Iisalmen kulttuuriyhdistysten... 

Suvi: Kaija Boman. 

Marianne: … Sihteeri Kaija Boman ja sitten… 

Suvi: Ja Emppu Haavisto.216 

Ote on mainio esimerkki parihaastattelun soljuvasta dynamiikasta ja vuoropuhe-
lusta. Ystävykset olivat pohtineet asiaa jo ennakkoon, ja haastattelutilanteessa he 
loivat yhteisen narratiivin tapahtumista. 

Muisteltu asia on olemassa yksilöllisen tason lisäksi myös erilaisilla kollektii-
visilla tasoilla. Haastatteluissa useimmiten sekoittuu henkilökohtaista ja julkista 
muistia, ja omaa elämää rakennetaan viitaten laajempiin julkisiin tapahtumiin.217 
Haastatteluja analysoidessani minulla ei kuitenkaan ollut syytä olettaa, että haasta-
teltavien muistot eivät olisi olleet omakohtaisia, tai takertua selvittämään omakoh-
taisuutta. Tärkeämpää oli kuunnella, miten kunakin hetkenä kerrottu muisto tuntui 
todelta ja aidolta itse kertojalle. Tutkijana minun ei ole syytä kyseenalaistaa haas-
tateltavieni kertomuksia, vaan kukin kertoja kertoo, mitä itse pitää kertomisen ar-
voisena ja merkityksellisenä, oli se sitten oma tai välittynyt muisto. 

                                                        
 
216 In1645; In1745. 
217 Ukkonen 2000, 21, 39–42; Tuomaala 2004, 35; Abrams 2010, 79. 
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2.2.3 Koulu muistin, nostalgian ja tunteiden paikkana 

Valtaosa lapsuuteen ja nuoruuteen liittyvästä muistelusta liittyy tavalla tai toisella 
kouluun, mikä on varsin luonnollista –ihminenhän saattaa viettää koulussa liki 
kaksi vuosikymmentä elämästään. 218 Myös ihmisen elämänkulun rajapyykit lap-
suuden ja nuoruuden sekä nuoruuden ja aikuisuuden välillä nivoutuvat useimmiten 
ihmisen siirtymisiin koulujärjestelmän sisällä. 219  Sekä nuoruusajan että koulun 
muistelemiseen liittyy paljon nostalgiaa. Nostalgiaan kuuluu ajatus siitä, että men-
nyt aika olisi jollain tavoin parempaa kuin nykyhetki. Näin ollen nostalgiseen muis-
teluun liittyy vahva toive jonkin kadotetun, huolettomaksi muistetun ajan kuten 
lapsuuden tai nuoruuden uudelleen kokemisesta.220 

Nostalgiaan kuuluu myös unohtamista ja muistojen muuttumista. Todellisiin 
muisteltuihin hetkiin sekoittuu kaipuuta aikaan ja paikkaan, jota ei välttämättä ole 
koskaan ollutkaan. Muiston sävy voi muuttua positiivisemmaksi ja onnellisem-
maksi kuin muistelun kohde todellisuudessa oli.221  Nousee esiin myös kysymys 
muistojen valikoitumisesta, sillä muistelijoilla on taipumus keskittyä positiiviseen 
ja tarkastella menneisyyttä ruusunpunaisten lasien lävitse. 

Nostalgia ja muistaminen eivät kuitenkaan ole täysin rinnasteisia eikä kaikki 
muisteleminen ole nostalgista. Esimerkiksi Christopher Lasch on todennut, että 
muisti ja nostalgia suuntautuvat menneisyyteen, mutta muisti ei nostalgian tavoin 
tuomitse nykyhetkeä. Muisti ei jää vellomaan menetettyyn aikaan, vaan ymmärtää 
menneisyyden merkityksen nykyhetken tapahtumille, tavoille ja odotuksille. 222 
Nostalgia voi muistamisen elementistä huolimatta suuntautua myös tulevaan: ny-
kyhetken tarpeet ja vaatimukset muokkaavat menneisyyteen liittyviä fantasioita, ja 
nämä yhdessä vaikuttavat siihen, mitä tulevaisuudelta odotetaan. Nostalgiassa on 
myös kyse yksityisen ja kollektiivisen muistin välisestä suhteesta. 

Haastateltavieni muistoissa oppikoulu oli nostalgisen muistelun kohteena: pin-
taan nousivat enimmäkseen positiiviset muistot opettajista, luokkatovereista ja ta-
pahtumista. Myös ikävämpiä sattumuksia muisteltiin jälkikäteen ymmärtävästi. 
Haastateltavani nivoivat muistonsa hyvin keskeisesti kouluun fyysisenä ja mentaa-

                                                        
 
218 Ks. Jouhki 2014a; Arola 2015; Kosonen 1998. 
219 Jouhki 2014b, 227; Häkkinen 2014, 43; Kosonen 1998. 
220 Halbwachs 1992, 48–51; Miettunen 2009; Korkiakangas 1998, 38; Boym 2001. 
221 Boym 2001; Jouhki & Lalu 2018. 
222 Lasch 1990, 18. 



74 

lisena paikkana, sillä teinikunnat toimivat kiinteästi koulujen yhteydessä. Muistel-
lessaan teinikuntavuosiaan haastateltavat kuin palasivat mielessään kouluraken-
nukseen, sen käytäville ja luokkahuoneisiin. Iisalmelaiselle Johannekselle lyseon 
rakennuksesta oli jäänyt eläviä tuoksu- ja kosketusmuistoja: 

Johannes: Yhteisönähän tää lyseo oli aristokraattinen, vanha, siellä terva 
tuoksui, ymmärtääkseni siellä tehtiin joka kesä remonttia ja ne lattiat tervattiin. 
Siellä oli vanhoja maalauksia ja vanhojen rehtorien pönöttäviä muotokuvia 
seinillä. Se oli tämmönen vähän melkein pelottava, rakennuksena. Juhlallinen. 
Tyttölyseohan valmistu sillon, sehän oli ihan uus. Taisitte olla melkein ensim-
mäiset... 

Arja: Ei oltu. Ei ihan ensimmäisiä. 

Johannes: Noo mut niitä ensimmäisiä, sehän oli muutaman vuoden vasta ollu. 
Siellä ei saanu sisällä olla kun sukkasillaan, joka ois tietysti pojille ollu aika 
vaikeeta, tytöt siihen nyt tietysti tottu. [- -] No yhteistä oli se, että siellä jossaki 
vaiheessa tyttölyseossa oli se keittiö jotenkin moderni. Siitä seuras se, että vuo-
rotellen joku luokka, jolla oli tunti ennen ruokatuntia, niin oli ruuanhaku vuo-
rossa. Elikkä kärrättiin maitokärrillä sieltä tyttölyseosta poikalyseon ruoka-
laan ruokaa.223 

Koulu on enemmän kuin pelkkä fyysinen rakennus, se on eräänlainen mielenmai-
sema ja muisteltu toimintaympäristö: taulut, pönöttävät rintapatsaat, käytävien 
tuoksut ja lattioiden narahtelut jättävät aistikokemuksia.224 Muistoja ja muistamista 
ankkuroidaan usein aikaan, mutta muistot liittyvät yhtä tiiviisti myös paikkoihin. 
Etenkin fenomenologian ja humanistisen maantieteen perinteessä korostetaan 
enemmän muistamisen ja paikan suhdetta kuin muistamisen ajallisuutta225. Huma-
nistisen maantieteen suomalainen edelläkävijä, professori Pauli Tapani Karjalainen, 
on korostanut koettujen ja elettyjen paikkojen elämäkerrallisuutta. Karjalaisen to-
pobiografian käsite viittaa siihen, että yksilön elämänkulku nivoutuu elettyihin ja 
koettuihin paikkoihin. Muistot ankkuroituvat fyysisiin paikkoihin ja myös mennei-
syyteen, tähän hetkeen ja tulevaan aikaan.226 Ajan käsite on läsnä myös paikka-

                                                        
 
223 In1248; Im1848. 
224 Rósen Rasmussen 2014; Karvonen et al. 2018. 
225 Relph 1976; Tuan 1976; Karjalainen 2006, 2008. Muistin paikoista myös Peltonen 2003. 
226 Karjalainen 2006, 83. 
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muistoissa: paikat ja maisemat muuttuvat ja katoavat ajan myötä, mutta niihin pa-
lataan muistoissa ikään kuin ne olisivat muuttumattomia. Anni Vilkko on todennut, 
että aika, paikat ja muistot muodostavat henkilökohtaisen historiamme koordinaatit, 
ja muistelluista paikoista syntyy erityisiä mielenmaisemia. Paikka tai maisema voi 
olla eletty, koettu ja ennen kaikkea muisteltu.227 

Ihmisen elämänkaari nivoutuu siis muutoksiin elämässä ja myös paikoissa. 
Koetut ja eletyt paikat herättävät tunteita ja ajatuksia tässä hetkessä koettuna tai 
muisteltuna. Vahvin tunnelataus liittyy mennen paikan ja ajan muistamiseen sekä 
uudelleen kokemiseen. Koulu on paikka, joka kokoaa laajan vertaisryhmän samaan 
tilaan ja paikkaan – kokemus on ryhmälle ainakin jossain määrin sama. Kouluun 
liittyy laaja kirjo erilaisia ja usein ristiriitaisiakin tunteita ja kokemuksia.228 Olen 
osoittanut suurten ikäluokkien nuoruutta käsittelevässä pro gradu -tutkielmassani 
esimerkiksi, kuinka osalle koululaisista oppikoulu näyttäytyi unelmien täyttymyk-
senä ja avoimena ovena maailmaan. Osalle koulu edusti raskasta selviytymistaiste-
lua ja musertumista paineiden ja vaatimusten alle.229 

Ruotsalaisten oppikoulujen arkea tutkinut Anna Larsson näkee oppikoulun eri-
tyisenä muistojen ja tunteiden paikkana, joka voi kokijasta riippuen olla positiivi-
nen ja luova ympäristö tai negatiivinen, ulkopuolelle sulkeva yhteisö. Koulumuis-
toihin voi siis liittyä nähdyksi ja kuulluksi tulemisen ja menestyksen tunteita tai 
pelon, häpeän ja epäonnistumisen tunteita.230  Tutkimusaineistossani painottuvat 
positiivisuuteen, kannustamiseen ja luovuuteen liittyvät tunteet ja muistot. Tämä 
selittyy aineistoni painottumisesta ”menestyjiin”, jotka pärjäsivät koulussa hyvin 
ja valikoituivat aktiivisiin rooleihin teinikuntatoimintaan. Haastateltavillani on ver-
rattain positiiviset kokemukset koulusta ja vertaisyhteisöistä. Syrjään vetäytyneellä, 
kiusatuksi tulleella tai taloudellisesti heikoista oloista tulleella oppilaalla olisivat 
tunnemuistot varmasti hyvin erilaisia. Tämä ei tietenkään tarkoita, etteikö teini-
kunta-aktiiveilla olisi kouluun liittyviä negatiivisia tunteita ja kokemuksia. Ne liit-
tyvät etenkin opettajiin ja heidän nöyryyttäviksi koettuihin opetusmenetelmiin.231 

                                                        
 
227 Vilkko 1998, 28; Rósen Rasmussen 2012; Jouhki & Vehkalahti 2020 (tulossa). 
228 Vasta viimevuosikymmeninä ovat etenkin kasvatushistorian tutkijat kiinnostuneet menneisyyden 
koululaissukupolvista materiaalisten ja ruumiillisten kokemusten sekä tunteiden näkökulmasta. Koulu-
muistojen materiaalisuudesta ja tilallisuudesta ks. esim. Rosén Rasmussen 2012, muistamisen ruumiil-
lisuudesta ja tunteista Ulla Kosonen 1998 ja tunteiden historiasta Larsson 2014. 
229 Jouhki 2014a, 232–233. Pro gradu -tutkielmassani (Jouhki 2014b) tutkin laajemmin suurten ikäluok-
kien muistoja muun muassa kouluajasta. 
230 Larsson 2014, 128–132. 
231 Esimerkiksi In0448; Im1449; In1348; On2543. 
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Oululainen Helena kertoi, miten tyttölyseossa pelättiin tiettyjä opettajia ja heidän 
kovakouraisia kasvatusmenetelmiään: 

Sillähän oli ihan ihan kauhistuttava maine, kun se huusi aina ulos [oppilaita]. 
Me nyt itteasiassa vieläkin, kun joskus ollaan joillakin reissuilla ja voi puhua 
vähän enemmän, niin me on puhuttu, että jos nykyään ois semmosia opettajia 
kuin meillä, niin me oltais jatkuvasti jossakin iltapäivälehtien lööpeissä: miten 
meitä rääkätään ja opettajat käyttäytyy ihan kauhistuttavan mielivaltaisesti ja 
sopimattomasti.232 

Opettajien aiheuttamaa pelkoa ei uskallettu näyttää kouluaikana, mutta aikuisiällä 
opettajanpelon traumaa on ollut turvallisempaa purkaa. Muistaminen ja tunteet kie-
toutuvat toisiinsa ja ovat alttiita sekä muistamisen että tuntemisen politiikalle: yh-
teisöissä ja yhteiskunnissa vallitsevat aina tietynlaiset tavat ja muistelemisen kon-
vention sekä tunnesäännöt siitä, mitä ja miten saa milloinkin tuntea ja miten tunteita 
saa ilmaista. 233  Muistelijat saattoivat kouluaikanaan vaikuttaa hyvinvoivilta, 
vaikka mielessä kuohui myös ahdistavien ja painostavien tunteiden kirjo. Tällaisia 
tunteita ei haastateltavien muistelemana aikana kenties ollut soveliasta tuoda esiin, 
mutta 2010-luvun tunneympäristössä näitäkin kokemuksia saa kerrata ja muistella. 
Kouluvuosien muisteluun vaikuttaa olennaisesti myös se, millaisia käsityksiä muis-
telijoilla on koulujärjestelmän muutoksista ja nykypäivän koulusta.234 

2.3 Metodologisia valintoja: aineistojen lukeminen ja analyysi 

Historiantutkimuksessa on yleistä, että tutkija ei kerro lukijalle menetelmällisten 
työkalujen käyttötapaansa, omien näkökulmiensa taustoja, saati aineiston jäsente-
lyä tai konkreettista analyysia, vaikka näiden kertominen saattaisi vahvistaa tutki-
muksen validiteettia ja läpinäkyvyyttä.235  Tavan taustalla voi olla historiantutki-
mukselle ominainen pyrkimys objektiivisuuteen. Muistitietotutkimuksessa tutkijan 
rooli on olennainen, sivuuttamaton osa tutkimusprosessia, mutta tästä huolimatta 
muistitietotutkimuksissakaan tutkijat eivät aina kuvaa haastattelujen kulkua tai 
pohdi omaa toimijuuttaan.236 

                                                        
 
232 On2543. 
233 Peltonen 2003; Miettunen 2014, 169; Rosenwein & Riccardo 2018, 33–40; Ljunggren 2017, 15. 
234 Myös Kosonen 1998, 25; Jouhki & Lalu 2018. 
235 Danielsbacka et al. 2018, 11; Kalela 2000, 78–81, 172–177. 
236 Sheftel & Zembrzycki 2013, 2–3.  
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Tutkimusta tehdessäni pyrin soveltamaan muistitietotutkimuksen etnografista 
ja refleksiivistä lähestymistapaa. Haluan kuvata avoimesti haastattelujen kulkua ja 
tapaani lukea aineistoja, samoin haluan tuoda esiin tutkimusprosessini itsereflek-
tointia.237 Esittelen ensin haastattelujen toteutustapaa ja niiden kulkua, sitten käsit-
telen tarkemmin muistitietoaineistoihin liittyvää metodologiaa. Lopuksi kuvaan 
tutkimusprosessiani eli tapaani käsitellä, lukea ja tulkita aineistojani. 

2.3.1 Haastattelujen äärellä, kertomusten jäljillä 

Haastatteluni olivat teemahaastatteluja, joissa käytimme kaikkien haastateltavien 
kanssa samaa teemarunkoa. Haastattelurunko jakautui seitsemään osaan (A–H)238. 
Kohdissa A ja B kävimme läpi haastateltavien yleistä elämänkulkua lapsuudesta 
nykyhetkeen. Näiden lämmittelykysymysten avulla pyrin siihen, että kertoja pys-
tyisi ankkuroimaan muistojaan konkreettisiin paikkoihin ja henkilöihin ja jäsentä-
mään muistojaan näihin nähden. Haastattelujen alkuvaiheiden aikana muodostui 
koko teemahaastattelun konteksti, ja se auttoi myös minua haastattelijana asettu-
maan haastateltavien tilanteeseen ja mielentilaan: mainitut henkilöt ja paikat tulivat 
tutuiksi myös minulle. Samalla pystyin tekemään nopean ennakkoarvioinnin haas-
tateltavan tyylistä vastata ja kertoa elämästään – näin pystyin ohjaamaan omaa ky-
symyksenasetteluani täsmällisemmäksi tai rennommaksi. 

Haastattelurungon keskiosioissa C–E keskustelimme haastattelun pääaiheesta, 
eli teinikuntatoiminnasta. Osio C käsitteli kunkin haastateltavan henkilökohtaisia 
teinikuntakokemuksia. Pyysin haastateltavia kertomaan konkreettisista tapahtu-
mista, joihin he olivat itse osallistuneet tai joita he muistivat teinikunnan järjestä-
neen. Rungon osiot D ja E oli räätälöity haastateltavan iän ja roolin (rivijäsen, pu-
heenjohtaja, opettaja) mukaisesti siten, että ne käsittelivät haastateltavan kokemus-
ten kannalta keskeisiä asioita. D-osiossa keskustelimme tarkemmin teinitoimin-
nasta ja yksittäisistä tapahtumista tai tempauksista. Saatoimme myös selata oheis-
materiaaleja, kuten haastateltavien valokuvia ja leikekirjoja tai tulostamiani pöytä-
kirjaotteita. E-osio keskittyi puolestaan toiminnalle annettuihin merkityksiin ja 

                                                        
 
237 Ks. Muistitietoetnografiasta esim. Makkonen 2009. Taina Ukkonen on toisaalta kyseenalaistanut 
muistitietoetnografia-termin tarpeellisuutta, sillä refleksiivinen tutkimusote on jo luonnostaan olennai-
nen haastatteluihin perustuvissa muistitietotutkimuksissa. Ukkonen ehdottaakin, että etnografinen muis-
titietotutkimus olisi kuvaavampi termi refleksiiviselle tutkimukselle. (Ukkonen 2010, 287.) 
238 Ks. Liite 2. 
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mielikuviin esimerkiksi teinitoiminnan sukupuolittuneisuudesta, yhteiskunnalli-
suudesta tai koulun, kodin ja teinikunnan välisistä suhteista. 

F-osiossa kysyin haastateltavilta heidän myöhemmistä vaiheistaan ja tieduste-
lin, olivatko he seuranneet Teiniliiton tai teinikuntansa myöhempiä tapahtumia. Ky-
syin myös, olivatko he muistelleet teinivuosia yhdessä kenenkään kanssa tai kerto-
neet omille lapsilleen teinikunta-ajoistaan. Haastattelurungon viimeisissä osissa 
muodostettiin synteesi koko siihenastisesta haastattelusta. G-osiossa pyysin haas-
tateltavia pohtimaan ja tiivistämään, mikä merkitys teinikuntatoiminnalla on hei-
dän mielestään ollut. Tässä vaiheessa oli vielä mahdollista palata haastattelun aiem-
piin vaiheisiin ja kommentoida jotain jo sanottua. Viimeistään H-osiossa kehotin 
haastateltavia vielä lisäämään tai oikaisemaan jotakin sanomaansa, jos niin halusi-
vat. Kerroin heille myös mahdollisuudesta ottaa minuun yhteyttä myöhemminkin, 
jos mieleen vielä nousisi jotain lisättävää. 

Tutkimushaastattelujeni keskeisenä päämääränä oli tavoittaa kertojien kerron-
nallisia kokemuksia nuoruudesta ja teinikuntatoiminnasta. Haastattelurungon ra-
kensin niin, että se auttaisi muistelijaa jäsentämään ajatuksiaan ja siirtymään luon-
tevasti kohti kerronnallista muistelua. Haastattelujani voisi siis kuvata myös ker-
ronnallisiksi haastatteluiksi, joissa tutkija pyytää kertomuksia, antaa tilaa kerto-
muksille ja esittää sellaisia kysymyksiä, joihin olettaa saavansa vastauksiksi kerto-
muksia. 

Filosofi Paul Ricœur on tuonut esille käsityksen persoonallisen identiteetin 
narratiivisesta ja hermeneuttisesta rakentumisesta. Hänen mukaansa kertomus on 
ensisijainen tapa tulkita itseä, eli muodostaa persoonaa tai yhteisöä koskevaa iden-
titeettiä.239 Kertominen tai tarinointi on ihmiselle luonnollisin tapa välittää koke-
muksiaan ja ajatuksiaan. Ihmiset elävät kertomuksia, joissa narratiivi on lyhykäi-
syydessään vastaus kysymykseen ”kuka minä olen”.240 Kerronnallisen kokemuk-
sen saavuttaminen teinikuntatoimintaan liittyvissä muistoissa oli erityisen tärkeää. 
Suullisten muistiaineistojen arvokkain ja ainutlaatuisin ominaisuus on näet kerto-
jan subjektiivisuus. 

Alessandro Portelli (1997) on todennut, että haastattelussa tutkijan tavoitteena 
on päästä haastateltavan kanssa yksityiskohtia koskettelevaan keskusteluun, joka 
paljastaa kertojan motiiveja ja historiantulkintoja. 241  Tutkimusprosessini alussa 

                                                        
 
239 Ricœur 1992; Kaunismaa & Laitinen 1998. Vrt. myös Butler 1963. 
240 Hyvärinen & Löyttyniemi 2009, 189, 191; Eiranen 2019; Tuomaala 2004, 29. 
241 Portelli 1997, 11. 



79 

olin innokas toteuttamaan visiotani syvällisestä kerronnallisesta haastattelusta. 
Sain kuitenkin pian huomata, etten aluksi onnistunutkaan tavoittamaan toivomaani 
kerronnallista ulottuvuutta. Ote ensimmäisistä koehaastatteluista näyttää haastatte-
lutekniikkani puutteellisuuden: 

Haastattelija: Toimiko teijän koulussa teinikunta? 

Nainen: Kyllä. 

Haastattelija: Hmm... Kuuluitko itse teinikuntaan? 

Nainen: Mää en oo ihan varma, että kuuluinko mää sitten siihen teinikun-
taan… ehkä mää en kuulunu, mutta kävin kuitenkin niissä tilaisuuksissa. 

Haastattelija: Et koskaan ite ollu niissä kokouksissa? 

Nainen: En minä muista että oisin ollu. 

Haastattelija: Oliko sulla semmosta teinikorttia? 

Nainen: Eh.. en minä muista sitäkään.242 

Oheinen ote on hyväesimerkki siitä, miten haastattelukysymyksiä ei tulisi rakentaa. 
Sen sijaan, että olisin kysynyt selkeästi kerronnalliseen vastaukseen tähtäävän ky-
symyksen ”kertoisitko mitä muistat koulusi teinikunnasta”, kysyin neljä pienempää, 
spesifimpää kysymystä. Narratiiveja ja kerronnallisuutta haettaessa eivät kysymyk-
set, joihin voidaan vastata joko kyllä tai ei, tuota toivottua lopputulosta. 

Matti Hyvärinen ja Varpu Löyttyniemi ovat esitelleet niin sanottua 
schültzelaista yhden kysymyksen haastattelua, jonka soveltamismahdollisuuksia 
pohdin. Yhden kysymyksen haastattelussa muotoillaan yksi ainoa kysymys siten, 
että se jättää haastateltavan päätettäväksi, mistä hän aloittaa ja mitä, miten ja missä 
järjestyksessä kertoo. Ensimmäisessä vaiheessa tutkija kannustaa elein ja ääntein 
kertojaa kertomaan tarinaansa, mutta ei arvioi tai kommentoi kerrottua. Toisessa 
vaiheessa tutkija esittää täsmentäviä kysymyksiä jo esille tulleista asioista. Kysy-
mysten tulee olla neutraaleja, kuten ”kerro lisää tästä” tai ”muistatko jonkin erityi-
sen tilanteen, jossa…”. Kolmannessa vaiheessa tutkija voi ottaa esille asioita, joita 
kertoja on vältellyt siihen saakka, tai esittää kysymyksiä, jotka juontuvat tutkijan 

                                                        
 
242 Im0155. 
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omista intresseistä. Kolmas vaihe on ennen kaikkea tulosta aiemmista haastatte-
luista ja aktiivisesta kuuntelemisesta.243 

Hyvärinen ja Löyttyniemi toteavat, että schültzelainen haastattelu on haastava 
menetelmä kokeneellekin haastattelijalle. Ymmärsin, että en pystyisi toteuttamaan 
mallia sellaisenaan, mutta toteutin mallin kolmiportaisuutta. Sovelsin Hyvärisen ja 
Löyttyniemen ajatusta myöhemmissä kysymyksenmuotoiluissani siten, että esitin 
aina ensin yhden laajahkon teemakysymyksen kuten ”kertoisitko millaisena muis-
tat koulusi teinikunnan”. Kertomuksen jälkeen saatoin täsmentää yksityiskohtia ky-
symällä esimerkiksi ”miten tämä näkyi käytännössä”. Lopuksi saatoin kysyä tar-
kemmin jostakin erityisestä oman kiinnostukseni kohteesta tai ristiriidasta, esimer-
kiksi ”tässä teidän teinilehdessä on kirjoitettu näin, mikähän siinä on ollut taustalla”. 

Toinen haastattelujen kerronnallisuuteen liittyvä tekijä on haastattelutilanteen 
vuorovaikutus ja valppaus. Charles T. Morrissey on kirjoittanut laajasti haastatte-
luiden metodologiasta ja painottanut yhtä hyvän haastattelijan tärkeimmistä omi-
naisuuksista: valppautta, jolla tarttua yksityiskohtiin ja yhä uudestaan pyytää ker-
tojaa havainnollistamaan kertomaansa. Tutkijan tulee myös antaa tilaa muistelijalle. 
Morrissey toteaa hyvin samaistuttavasti: 

[- -] ending the question with a question mark, and then sitting, biting the lip, 
keeping quiet, letting the man think (hopefully), letting him answer the ques-
tion.244 

Monille meistä juuri sosiaalisten tilanteiden kiusalliset hiljaisuudet ovat tuskaisim-
pia. Kyky sietää piinallista hiljaisuutta on yksi haastattelijan arvokkaimmista tai-
doista. 

2.3.2 Menetelmätyökaluja ja aineistojen välistä vuoropuhelua 

Historiantutkijan on syytä selvittää hyödyntämänsä metodin, metodiikan ja meto-
dologian erot sekä itselleen että lukijalleen. Metodi tai tutkimusmenetelmä voidaan 
ymmärtää ja rakentaa monesta eri näkökulmasta. Yksinkertaisimmillaan metodit 
ovat niitä tutkimusmenetelmiä, joilla testataan teorioiden totuudellisuutta.245 His-
toriantutkija Ville Vuolanto on pyrkinyt kuvailemaan metodin käsitettä tarkemmin 
jakamalla sen nelikenttään (ks. kuvio alla), jossa metodi voi olla yhtä aikaa koko 
                                                        
 
243 Hyvärinen & Löyttyniemi 2009, 195–197. 
244 Morrissey 2003, 110–101. 
245 Danielsbacka et al. 2018, 13–14. 
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tutkimusprosessi (metodi 1), tutkimusaineistojen analysointiväline (metodi 2), tut-
kimuksen teoreettinen pohja (metodi 3) ja tapa esittää tutkimustuloksia (metodi 4). 

Metodin määritelmän kirjoa voidaan selventää metodiikan ja metodologian 
kautta. Metodiikka tarkoittaa tutkimusmenetelmien ja tekniikoiden kokonaisuutta 
eli tutkimusaineiston analysointikeinoja ja jäsentelyvälineitä (metodi 2). Metodo-
logia puolestaan merkitsee tutkijan näkemyksiä tutkimuksen perusteista ja tutkijan 
näkökulmia; pohdintaa siitä, minkälaisia menetelmiä voi soveltaa tiettyyn tutki-
musaiheeseen tai lähteeseen, ja millaisia tieteenfilosofisia oletuksia tutkimusaihee-
seen tai lähteen käyttöön sisältyy (metodi 3).246 

Kuvio 1.  Metodi-käsitteen nelikenttä Vuolantoa (2007, 305) mukaillen. 

  

                                                        
 
246 Vuolanto 2007, 305. 
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Tutkimuksessani muistitieto edustaa sekä metodiikkaa että metodologiaa. Muisti-
tieto toimii sekä tutkimustyökaluna aineiston analyysissä ja käsitteellistämisessä 
että tarjoaa kattavan teoreettisen viitekehyksen ja tutkimusnäkökulman. Muistitie-
totutkimuksen perinteessä korostuu yhtäältä muistetun menneisyyden tutkimus 
mutta myös tiedon tuottaminen sekä tutkimus. Muistitietoon liittyy olennaisesti tie-
don epistemologinen rakentuminen ja sen ymmärtäminen. Folkloristit Outi Finger-
roos ja Riina Haanpää ovat tyypitelleet muistitiedon tutkimuksen epistemologiseen 
kolmikenttään: selittävään, ymmärtävään ja kriittiseen. Selittävässä muistitietotut-
kimuksessa muistitieto on lähde, jonka kautta pyritään selittämään erilaisia men-
neisyyden ilmiöitä sellaisena kuin ne olivat. Ymmärtävä muistitietotutkimus pyrkii 
menneisyyden tai muistitiedon tulkintaan. Kriittinen muistitietotutkimus puoles-
taan tulkitsee menneisyyttä ymmärtävän tutkimuksen tapaan arvioivasti, eikä näitä 
kahta ole helppoa erottaa. Fingerroos ja Haanpää korostavat, että konstruktiivisen 
luonteensa ansiosta muistitieto sijoittuu ensisijaisesti ymmärtävän ja kriittisen tut-
kimuksen alueelle.247 

Taina Ukkonen on puolestaan pohtinut muistitiedon rakentumista ja tyypitellyt 
muistitiedon tutkimuksen realistiseen ja tulkinnalliseen tutkimukseen Fingerroosia 
ja Haanpäätä tiiviimmin. Ukkosen mukaan realistinen muistitietotutkimus keskit-
tyy historiallisen faktatiedon tavoittamiseen, kun taas tulkinnallisessa tutkimuk-
sessa muistelu nähdään subjektiivisena kerrontana ja tulkintana menneisyydestä; se 
osoittaa, mitä muistelija pitää kertomisen ja muistamisen arvoisena.248 

Sijoitan oman tutkimukseni muistitiedon epistemologisella kentällä tulkinnal-
liseksi muistitietotutkimukseksi, joka yhdistää Fingerroosin ja Haanpään ymmär-
tävän-kriittisen ja Ukkosen tulkinnallisen näkemyksen. Näen muistitiedon raken-
tumisen subjektiivisena, monimerkityksisenä rekonstruktiona, jossa vuorovaiku-
tuksen osapuolina ovat sekä muistelija että kysyjä. Vuorovaikutuksen myötä ei kui-
tenkaan tuoteta kiistatonta kuvaa menneisyydestä, vaan koettua ja muistettua men-
neisyyttä tulkitaan uudelleen. 

Historiantutkimuksen peruspiirteinä ja keskeisimpinä metodeina on perintei-
sesti pidetty lähdekritiikkiä ja kontekstualisointia.249 Pidin myös itse aluksi selvänä, 
että tutkimustani ohjaisivat jatkuva, terävä lähdekritiikki ja asioiden asettaminen 
oikeaan kontekstiinsa. Kuten meille historiantutkijoille on läpi koulutuksemme 

                                                        
 
247 Fingerroos & Haanpää 2006, 36–40 
248 Ukkonen 2006, 187–189. 
249 Danielsbacka et al. 2018, 14; Kalela 2000; Vuolanto 2007, 306. 
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opetettu, historiaa tutkiessamme meidän tulee arvioida lähteen luotettavuutta ja 
edustavuutta sekä ulkoisen että sisäisen lähdekritiikin avulla. Jäinkin pohtimaan 
muistitiedon ja lähdekritiikin ristiriitaa – muistitiedon tulkinnassa pyritään näet kat-
somaan todennettavan faktatiedon ohi ja pohtimaan muistamiseen ja muistettuun 
asiaan liittyviä merkityksiä. Näen, että tehtäväni ei ole arvioida haastateltavieni 
muistojen luotettavuutta vaan hakea niiden tarjoamia hedelmällisiä tulkintamah-
dollisuuksia. Tulkitsen siis muistamista refleksiivisenä, vuorovaikutuksellisena 
prosessina, tutkin muistelijoiden käsitystä todellisuudesta ja menneisyydestä sekä 
pyrin tunnistamaan heidän henkilökohtaisia motiivejaan: miksi he kertovat asioista 
kuten kertovat. Soveltuuko lähdekritiikki tutkimusaineistooni sellaisena kuin läh-
dekritiikkiä on perinteisesti historiantutkimuksessa ymmärretty? 

Suomalaisen historiantutkimuksen teoriasta ja metodologiasta jo vuosikymme-
niä kirjoittaneen Jorma Kalelan näkemykset antoivat lopulta pohdinnoilleni syn-
ninpäästön. Kalelan mukaan tutkijoiden tapa käsitellä ja tulkita historiallisia läh-
teitä on ollut murroksessa 2000-luvun ajan. Lähteiden tulkinta ei ole enää vain nii-
den luotettavuuden tai epäluotettavuuden arviointia, vaan sen sijaan nyt ymmärre-
tään, että mitä tahansa menneisyyden jälkeä voidaan käyttää lähteenä. Jokaisella 
lähteellä on toki omat tulkintoja ohjaavat piirteensä, jotka tutkijan tulee tunnistaa 
ja kirjoittaa julki. Lähdekritiikin sijaan Kalela puhuukin lähteiden lukemisesta. 
Tällä hän tarkoittaa prosessia, jolla tutkija päättää, tukeeko lähde tutkimuskysy-
mystä ja -hypoteesia: täytyykö hypoteesia muuttaa, vai ajaako lähde kehittämään 
kokonaan uuden.250 

Tutkimusprosessiani läpäisi moniaineistoinen lähestymistapa, joka on varsin 
perinteinen historiantutkimuksessa. Erilaisten aineistojen käyttämisestä puhutaan 
etnografiassa ja sosiologiassa myös aineistotriangulaationa. Tämä voi olla esimer-
kiksi samaa ilmiötä kuvaavien, mutta eri näkökulmista ja eri metodeilla tuotettujen 
tietojen tuomista toistensa yhteyteen tutkimuksen puitteissa.251 Analyysissäni luin 
rinnakkain erilaisia ja eri aikoina tuotettuja lähdetyyppejä ja pyrin sovittamaan niitä 
dialogiin keskenään. Aineistojen välisen dialogin lisäksi tutkimukseni kannalta on 

                                                        
 
250 Kalela 2018, 31–33. Vastaavaan päättelyyn on päätynyt myös Vuolanto, joka kuvaa lähdekritiikkiä 
yksinkertaisimmillaan tosiasioiden uuttamiseksi tutkimusmateriaalista. Hän toteaa, että historiantutki-
muksessa lähdekritiikin termiä käytetään herkästi ymmärtämättä sen syvempää merkitystä. Hän täsmen-
tää, että yksittäisten lähteiden luotettavuuden arviointi on eri asia kuin koko tutkimuksen luotettavuuden 
arviointi. Samoin yksittäisen lähteen todistusvoiman arviointi suhteessa tutkimuskysymykseen ei tar-
koita koko tutkimuksen validiteetin arviointia. Vuolanto peräänkuuluttaa historiantutkimuksen lähenty-
mistä muiden ihmistieteiden ja niiden menetelmien kanssa. (Vuolanto 2007, 306; 313.) 
251 Eskola & Suoranta 1998, 69–70. 
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olennaista aineistojen sijoittaminen oikeaan kulttuuriseen ympäristöön sekä oike-
aan historialliseen aikaan ja paikkaan. 

Muistitietotutkimuksessa, oli se sitten suullista tai kirjallista, tuotetaan aina 
kerronnallisia kokonaisuuksia eli narratiiveja menneisyydestä, nykyhetkestä tai tu-
levasta. Tutkimuksen kohteena ovat viime kädessä tekstimuotoon puretut haastat-
telut, ja tällöin ovat erilaiset tekstianalyysin välineet käyttökelpoisia. Muisteluker-
ronta on pohjimmiltaan tarinankerrontaa ja narratiivien tuottamista, minkä takia 
kerronnallisuuden tunnistaminen ja narratiivinen tulkinta olivat aineistoni tulkin-
nalle relevantteja työkaluja.252 Ryhmittelin aineistoni eri teemoihin ja tyyppeihin 
erillisiksi diskursseiksi. En kuitenkaan toteuttanut varsinaista diskurssianalyysiä, 
sillä diskurssien kielellisyyden sijaan tutkimuskohteinani olivat niiden kuvaamat 
sisällöt.253 

Tutkimuksessani oli olennaista eri aineistotyyppien rinnakkainen lukeminen. 
Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että tutkin samanaikaisesti tiettyyn vuoteen tai 
ajanjaksoon sijoittuvia litteraatiotekstejä, sanomalehtikirjoituksia ja arkistoaineis-
toja. Pyrin tunnistamaan aineistoista yhteneväisyyksiä ja eroja ja pohtimaan näiden 
syitä. Esimerkiksi sanomalehdet tai arkistot saattoivat nostaa esiin toimintaa, jota 
muistelijat itse eivät muistaneet tai pitäneet erityisen merkittävänä ja kertomisen 
arvoisina. Ajoittain oli muistelijan ja kirjallisissa aineistoissa kuvatun aikalaisko-
kemuksen välillä tunnistettavissa ristiriitoja. Eri aineistotyyppien välisestä dialo-
gista pyrin rakentamaan kokonaiskuvaa teinikuntatoiminnan kokemusmaailmasta. 
Lopullinen synteesi muodostui lukuisten aineistonlukukertojen, tutkimuskirjalli-
suuden ja alustavien tulkintojen kehämäisestä liikkeestä. 

Metodien nelikentän lisäksi Vuolanto on esittänyt varsin kuvaavan mallin 
avuksi erilaisten teksti- ja merkitystasojen tulkintaan. Vuolannon mukaan aineisto-
jen tulkinta ja kontekstointi tapahtuvat useassa samankeskisessä kehässä. Olen teh-
nyt Vuolannon kehäajatuksesta oman tulkintani, jota havainnollistan alla olevalla 
kuviolla: 

                                                        
 
252 Ks. esim. Savolainen 2014 narratiivisuudesta tutkimuksen kohteena. Narratologinen tutkimusote on 
väljä metodinen viitekehys, jossa kertomuksellisuus on sekä tutkimuskohde että tutkimuksen tapa. Niin 
sanotun kerronnallisen käänteen myötä kertomuksista, kuten kokonaisista elämäkerroista, arjen kerto-
muksista ja muista narratiivisista muistitietoaineistoista on tullut tärkeä aineistolaji ja tutkimuskohde 
ihmistieteissä. (Hägg 2010, 119.) 
253 Foucault’laisittain diskurssianalyysi on tutkimuksellinen näkökulma, jolla pyritään paljastamaan, se-
littämään ja purkamaan vallitsevia valtarakenteita sekä niiden tekstuaalista rakentumista. Ks. diskurssi-
analyysin sovelluksista Jokinen et al. (toim.) 2016; Husa 1995. 
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Kuvio 2. Tekstianalyysin ja kontekstualisoinnin hermeneuttinen kuvio Vuolantoa (2007, 
310) mukaillen. 

Tasomalli muistuttaa läheisesti tieteenfilosofista hermeneuttista kehää, jossa se, mi-
ten suhtaudumme maailmaan, perustuu jo oleviin ennakkokäsityksiimme ja koke-
muksiimme. Kehällä kohdattu uusi asia puolestaan muuttaa käsityksiämme maail-
masta.254 Kuvion keskellä, ensimmäisellä tekstitasolla, käsitellään yksittäisiä teks-
tiaineistoja kuten yhtä haastattelua. Teksti pyritään hahmottamaan kokonaisuutena 
ja tunnistamaan siitä merkityksellisiä yksityiskohtia (mikrokonteksti). Nämä yksi-
tyiskohdat muuttuvat kuitenkin ymmärrettäväksi vain, jos niitä luetaan suhteessa 
koko tutkimuskontekstiin, joka rakentuu muista aineistoista ja tutkimuskirjallisuu-
desta. Laajemman kontekstin ymmärtäminen luo edellytykset tekstien luokittelulle 
ja teemoittelulle, jonka kautta tulkitaan tekstikokonaisuuksia. Toisaalta tekstitason 
yksityiskohtia ei voi tunnistaa ilman käsitteellistä luokittelua. Näin syntyy jatkuva 
uudelleenmäärittelyn kehä, joka kiertää kohti liikkeessä olevaa tulkintaa. 

                                                        
 
254 Ks. esim. Gadamer 2005; Eiranen 2019, 38–39. 
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Käytännössä toteutin tulkinnan kehämäistä liikettä haastatteluaineistojen jat-
kuvalla lähiluvulla. Alun perin kirjallisuudentutkimusmenetelmänä tunnettu lähi-
luku viittaa nykyisin varsin väljästi lähes kaikkeen huolelliseen ja ymmärtävään 
tekstin tulkintaan. Lähiluku onkin hyvin lähellä Clifford Geertzin tunnetuksi teke-
mää tiheän kuvauksen (thick description) käsitettä, jolla viitataan tutkimuskohteen 
syvälliseen, perusteelliseen kuvaamiseen ja kontekstointiin.255 Metodina lähiluku 
muistuttaa läheisesti hermeneuttisen kehän toiminta-ajatusta, sillä käytännössä lä-
hilukeminen merkitsee toistuvia lukukertoja, joista jokainen on erilainen ja keskit-
tyy eri asioihin. Jyrki Pöysä on kuvannut lähilukua myös tulkitsevana lukemisena, 
johon kuuluvat tekstiin tehtävät merkinnät, alleviivaukset ja omat huomautukset. 
Lähiluku on siis myös tekstiin pohjautuvaa reflektointia, jonka myötä tekstiin pa-
lataan yhä uudelleen aina analyyttisemmalla ja yksityiskohtaisemmalla otteella.256 

2.3.3 ”Kukaan ei tunne silloisia vaiheitani yhtä hyvin kuin sinä” – 
Eettiset kysymykset 

Eettistä työskentelyäni ohjasivat hyvän eettisen tutkimuksen periaatteet tutkittavan 
itsemääräämisoikeudesta, vahingoittamisen välttämisestä sekä tietosuojasta. 257 
Tutkimukseni eettinen pohja perustuu ennen kaikkea tutkijan ja tutkimukseen osal-
listujien väliseen luottamukseen. Eettisessä pohdinnassani on kyse kolmesta koko-
naisuudesta: haastateltavien kunnioituksesta ja yksityisyydestä sekä oman tutkija-
positioni reflektoinnista. 

Haastateltavien yksityisyydensuojan ja eettisen yhteisymmärryksen vahvista-
miseksi tein kunkin haastateltavani kanssa kirjallisen sopimuksen tutkimukseen 
osallistumisesta. Haastateltavat allekirjoittivat tutkimussopimukset tietoisina tutki-
mukseni lähtökohdista, toteutustavasta ja haastatteluaineistojen jälkikäsittelystä. 
Tietosuojan perusperiaatteena on, että haastateltavalle tehdään selväksi, miten tut-
kimus toteutetaan sekä, miten hänestä kerättyjä tietoja säilytetään ja käytetään.258 
Toteutin haastattelut ennen EU:n tietosuoja-asetusta (GDPR), joka astui voimaan 
vuonna 2018. Olen huomioinut uuden tietosuoja-asetuksen vaikutukset aiemmin 

                                                        
 
255 Pöysä 2010, 331–333; Geertz 1973, 331–323. 
256 Pöysä 2010, 339–340; Pöysä 2015. 
257 TENK 2009. 
258 Ks. Liite 3. 
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keräämääni aineistoon ja täydentänyt aineistonhallintasuunnitelmaani ja tietosuo-
jaselitystäni.259 

 Uudet henkilötietoja koskevat tietosuojalait määrittävät tarkasti, millä tavoin 
henkilötietoja saa kerätä, säilyttää ja käsitellä. Tietosuoja-asetuksen mukaan luon-
nolliseen henkilöön liittyviä tunnistetietoja ovat nimi, henkilötunnus, sijaintitieto 
ja yksi tai useampi henkilölle tunnusomainen fyysinen, fysiologinen, geneettinen, 
psyykkinen, taloudellinen, kulttuurillinen tai sosiaalinen tekijä, jonka perusteella 
henkilön voi tunnistaa. Tutkimukseeni keräämäni ja siinä esittämäni tunnistetiedot 
ovat epäsuoria tunnisteita, jotka eivät yksin riitä henkilöiden tunnistamiseen, mutta 
yhdistettynä muihin tietoihin ne voivat mahdollistaa tunnistamisen. Tällaisia mah-
dollisesti tunnistamiseen johtavia tietoja ovat esimeriksi sukupuoli, ikä, koulutus ja 
asuinpaikka.260 

Lupasin haastateltavilleni, että heitä ei pysty tunnistamaan suoraan. Tutkimus-
asetelmani ja esitystapani takia en pysty takaamaan haastateltavilleni sataprosent-
tista anonymiteettiä. Tämä ei toisaalta ollut yhdellekään haastateltavalle ongelma: 
he saattoivat todeta, että ”ei tässä mitään salaista ole”, ja suurin osa olisi ollut val-
mis esiintymään omalla nimellään. Haastateltavien kertomukset sisältävät kuiten-
kin myös muita ihmisiä, eivätkä kaikki ehkä halua tulla tunnistetuksi. Siksi poistin 
kaikista haastattelulitteraatioista suorat tunnistetiedot ja jätin haastateltavien tiedot 
pseudonymisoinnin tasolle. 

Loin jokaiselle haastateltavalle yksilöivän koodin, joka on muotoa In0155. 
Koodin ensimmäinen kirjan I(isalmi) tai O(ulu) viittaa kaupunkiin, kirjain n(ainen) 
tai m(ies) sukupuoleen, numero-osan kaksi ensimmäistä numeroa haastattelun jär-
jestysnumeroon ja kaksi jälkimmäistä haastateltavan syntymävuoteen. Haastatelta-
vien muisteluiden joukosta nousi avainkertomuksia, joihin viittaan tutkimuksessani 
muita useammin. Näiden haastateltavien tunnistamiseksi ja seuraamisen helpotta-
miseksi annoin heille pseudonyymit.261  Muihin haastateltaviin viittaan tekstissä 
koodilla sekä yleisluontoisella määritelmällä, kuten ”Oulun lyseota käynyt mies”. 
Kirjallisiin muistiaineistoihin viittaan kirjoittajien omilla nimillä tai nimimerkeillä. 

Tärkein eettinen periaatteeni on haastateltavien ja aineistojen kunnioittava, re-
hellinen kohtelu. Kunnioitus ja välittäminen koskevat haastatteluihin liittyvää vies-
tintää, itse haastattelutilannetta sekä aineiston käsittelyä ja sen tulkintaa. 262 Pyrin 
                                                        
 
259 ”Informointi henkilötietojen käsittelystä”, Aineistonhallinnan käsikirja, Tietoarkisto.fi. 
260 ”Tunnisteellisuus ja anonymisointi”, Aineistonhallinnan käsikirja, Tietoarkisto.fi. 
261 Luettelo pseudonyymeistä liite 4. 
262 Estola et al. 2017, 167; Syrjälä et al. 2006. 
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kohtelemaan haastateltaviani mahdollisimman oikeudenmukaisesti ja osoittamaan, 
että olen aidosti kiinnostunut juuri heidän ainutlaatuisista kokemuksistaan. Haasta-
teltavan kunnioittaminen tarkoittaa myös aineiston kunnioittavaa käsittelyä eli ta-
poja lukea ja tulkita aineistoa.263 

Vaikka kaikki haastattelut ovat tärkeitä, riskinä on, että mieleenpainuvimmat 
kohtaamiset jäävät parhaiten haastattelijan mieleen. Esimerkiksi epämiellyttävä 
kohtaaminen voi vaikuttaa tutkijan tapaan muotoilla kysymyksiään. Omat haastat-
teluni olivat enimmäkseen positiivisia kohtaamisia, mutta sattui myös muutamia 
epämiellyttäviä tilanteita, jotka johtuivat pääasiassa haastateltavien kiireistä ja ehkä 
myös tutkimusaiheen nostattamista tunteista. Jälkikäteen pohdin, saattaisivatko 
omat henkilökohtaiset tunteeni vaikuttaa näiden haastattelujen käsittelyyn ja tul-
kintaan. Historioitsijan onkin tärkeää tunnistaa subjektiivinen roolinsa muistiai-
neiston kerääjänä mutta myös sen tuottajana. Tutkija ohjaa haastattelua kysymyk-
sillään, eleillään, ilmeillään ja äännähdyksillään, mutta hänen näkyvin roolinsa on 
haastateltavan kertomuksen nauhoittajan, litteroijan, tulkitsijan ja kirjoittajan rooli. 
Lopullisen tutkimuksen kirjoittaminen vaatii sensitiivisyyttä, jotta tutkija ei tule 
tulkinneeksi ja kirjoittaneeksi tapahtumia omien tuntemustensa kautta. Riskinä on, 
että tutkija tulee huomaamattaan nostaneeksi sitaatteihin aina samojen henkilöiden 
esimerkkejä. Tulisikin pyrkiä muodostamaan ja esittämään aineistosta kokonais-
kuva ja tuomaan esille sekä tavallisia että erityisiä kokemuksia. 

Hyviä eettisiä tapoja noudattavan tutkimuksen ytimessä on ajatus, että tutki-
mukseen osallistuminen sekä tutkimustulosten esittäminen eivät saa aiheuttaa haas-
tateltavalle haittaa. Tutkimuksessani tämä on luonnollisesti tarkoittanut sitä, että 
haastateltavien kertomia asioita ei irroteta asiayhteydestään tai esitetä muuten vir-
heellisessä kontekstissa. Jorma Kalela on korostanut, että niin historian kuin muis-
titiedonkin tutkimuksessa kontekstin määritteleminen on eettinen kysymys. On tär-
keää pohtia, onko reilua asettaa haastateltavan kertomus juuri siihen kontekstiin, 
jossa sen aikoo esittää. Historiantutkimuksen tavoitteena ja velvollisuutena on tuot-
taa ennen kaikkea reilu ja oikeudenmukainen kuvaus menneisyydestä.264 

Tutkimusaineistoni ei ole lähtökohtaisesti erityisen arkaluontoista, mutta muis-
toihin on silti suhtauduttava sensitiivisesti ja kertojaa suojellen. Haastateltavien 
avoimesta asenteesta huolimatta aineistoni on haastateltaville hyvin henkilökoh-
taista ja sisältää myös herkkiä tunnustuksia ja teemoja, joissa tulee esiin seikkoja 

                                                        
 
263 Malinen & Hytönen 2018, 145; Savolainen 2015, 43; Josselson 2007. 
264 Kalela 2010, 49. 
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esimerkiksi uskonnosta, sairauksista, politiikasta ja seksuaalisuudesta. Pyrin käsit-
telemään minulle uskottuja henkilökohtaisia asioita kunnioituksella ja toisen ano-
nymiteettiä suojellen. Haastattelun aikana esimerkiksi sammutin nauhurin haasta-
teltavien pyynnöstä, ja esittämistäni litteraatioteksteistä poistin arkaluontoiseksi 
tulkitsemiani kohtia. Tällaisten haastattelujen litteraatioita tarjosin haastateltaville 
kommentoitavaksi, vaikka kaikki eivät nähneet kommentointia tarpeelliseksi. 

Viimeinen tärkeä tutkimuseettinen teema koskee oman tutkijapositioni reflek-
tointia. Näen, että tutkijan ja haastateltavan välille syntyy henkilökohtainen vuoro-
vaikutussuhde, johon tulee suhtautua erityisellä herkkyydellä. Etenkin omaelämä-
kerrallisessa haastattelussa pureudutaan sellaisiin ihmisen elämää muovanneisiin 
tapahtumiin ja asioihin, joista tämä ei välttämättä ole koskaan aiemmin puhunut 
muiden ihmisten kanssa – ainakaan yhtä yksityiskohtaisesti ja omia tuntemuksiaan 
eritellen. Eräs haastateltava totesi jälkeenpäin sähköpostiviestissään: ”Kukaan ei 
tunne silloisia vaiheitani yhtä hyvin kuin sinä.” Antti Malinen ja Kirsi-Maria Hy-
tönen ovatkin osuvasti todenneet, että yksi eettinen riski voi olla tutkijan liian em-
paattinen suhtautuminen haastateltavaan.265 

Koin itseni ajoittain eräänlaiseksi tirkistelijäksi, joka tarkasteli ja analysoi toi-
sen ihmisen herkkiä elämänvaiheita. Haastateltavien avoin, lämmin suhtautuminen 
tutkimukseeni kuitenkin lievitti tätä tunnetta. Haastatteluaineistossani korostuu 
haastateltavien innostus ja kiinnostus tutkimusaiheeseen – he kokivat tärkeäksi, että 
teinikuntatoimintaa tutkitaan, ja halusivat vilpittömästi kertoa kokemuksistaan. 
Monet heistä sanoivat suoraan, että yhtenä motiivina heillä oli halu auttaa tutkijaa 
tutkimustyössä. Muistitietohistorioitsija Ann Oakley on kirjoittanut haastattelun 
eettisestä luonteesta ja verrannut haastattelua lahjaan, jota tulee kunnioittaa ja ar-
vostaa.266 Koin kaikki haastattelukohtaamiseni erityislaatuisina tilanteina, jotka an-
saitsevat arvoisensa käsittelyn. 
  

                                                        
 
265 Malinen & Hytönen 2018, 145–146. 
266 Oakley 2015. 
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3 Oppikoulun ja koululaisten järjestöelämän 
historia 

Tässä luvussa kartoitetaan sitä, minkälaiset lähtökohdat teinikuntatoiminnalla oli 
sotien jälkeisessä Suomessa. Aloitan luvun esittelemällä suomalaisen koulujärjes-
telmän rakennetta ja oppikoulutuksen keskeisiä piirteitä. Tämän jälkeen tutkin kou-
lulaisten järjestöelämän historiaa Suomessa ja sidon teinikuntatoiminnan osaksi 
tätä kehitystä. Lisäksi käsittelen Teiniliiton ja teinikuntien välistä suhdetta ja järjes-
töorganisaation rakennetta. Kattojärjestön tutkimus kulkee näin rinnakkain paikal-
listason tutkimuksen kanssa. 

Tässä pääluvussa tutkin teinikuntia edeltäneen toverikuntalaitoksen historiaa, 
Teiniliiton perustamisvaiheita sekä ensimmäisen teinisukupolven toimintaa. 
Tämä ”mottitalkoiden” ja isänmaalliskristillisen toiminnan ajan sukupolvi267 kuu-
luu tutkimukseni varsinaisen aikarajauksen ja lähdeaineistojen ulkopuolelle. Teini-
toiminnan historiallinen ja yhteiskunnallinen syntykonteksti on kuitenkin tärkeä 
osa teinitoiminnan historiaa ja auttaa ymmärtämään sen myöhempiä muutoksia ja 
eri vaiheita kokonaisuutena. 

Teiniliiton perustamisvaiheista ja ensimmäisistä toimintavuosista on tois-
taiseksi ollut niukasti tutkimustietoa.268 Tältä osin tutkimukseni on uusi avaus myös 
Teiniliiton tutkimushistoriaan, vaikka tarkoituksena ei olekaan kirjoittaa puuttuvaa 
järjestöhistoriaa. Tämän pääluvun tulkinnan pohjana ovat Teiniliiton arkistoaineis-
tot kuten liiton toimintakertomukset, eri aikoina toimineiden aktiivien toimittamat 
historiikit sekä perustajajäsenen Erkki Salosen269  muistelmat ja muistelmien eri 
versiot. Liiton omiin historiikkeihin on syytä suhtautua terävällä lähdekritiikillä, 
sillä ne on useimmiten tuotettu oman kirjoitushetken näkökulmasta tukemaan liiton 
silloista agendaa ja asenneilmapiiriä. 

                                                        
 
267 Harmo 1966; Tuominen 1991, 258. 
268 ks. Kiuasmaa 1982. 
269 Erkki Salonen toimi Teiniliiton puheenjohtajakautensa (1939–1944) jälkeen aktiivisesti Teiniliiton 
ohjaajana ja neuvonantajana niin kutsuttuna arkkiteininä. Teiniaate ja Teiniliitto olivat lähellä Salosen 
sydäntä ja hän osallistui aktiivisesti muun muassa Teini-lehden kirjoitteluun ja toimi puhujana erilaisissa 
teinitapahtumissa läpi 1950-luvun. Salonen teki tunnetuimman uransa monipuolisena kulttuurivaikutta-
jana toimien muun muassa Suomen Kulttuurirahaston yliasiamiehenä aina vuoteen 1980, jolloin hän sai 
myös kunniaprofessorin arvon. (Kulha 2010.) 
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3.1 Oppikoulut 1900-luvun alusta peruskoulu-uudistukseen 

Moderni suomalainen yhteiskunta korostaa koulutusta ja sen merkitystä yksilön ar-
vottamisessa. Suomalaista koulua pidetään ennen kaikkea korkeatasoisena ja tasa-
arvoisena 270 , vaikka koulutus oli peruskoulujärjestelmän syntyyn asti kaikkea 
muuta kuin tasa-arvoista. Niin sanottu rinnakkaiskoulujärjestelmä jaotteli oppilaat 
jo hyvin varhain, noin kymmenvuotiaana, erilaisille ja hyvin sitoville koulutuspo-
luille.271 Oppikouluun pääseminen tai sen ulkopuolelle jääminen määrittelevät kes-
keisesti rinnakkaiskoulujärjestelmän aikana kasvaneiden ihmisten muistikuvia ja 
kokemuksia nuoruudesta.272 

1900-luvun alun suomalainen koulujärjestelmä perustui snellmanilaiseen kah-
den sivistyksen oppiin, joka erotti sivistyneistön ja tavallisen kansan koulutustar-
peet: tavalliselle kansalle riitti luku- ja kirjoitustaito, kun taas keski- ja yläluokan 
lapset ohjattiin korkeampaan opetukseen tähtäävän oppikoulujärjestelmän pii-
riin.273 Jo 1800-luvun lopulla syntynyt kansakoulu perustui ajatusmaailmaan, jonka 
tavoitteena oli antaa kaikille lapsille säätyyn ja sukupuoleen katsomatta samanlai-
nen pohjakoulutus.274 Koko kansan koulusta voitiin alkaa puhua vasta vuonna 1921. 
Tällöin säädettiin laki oppivelvollisuudesta, joka kattoi vähintään kuusi vuosiluok-
kaa tai kunnes nuori täytti 13 tai, jos koulu oli kesken, 14 vuotta. Kansakoulun 
jälkeen nuoret olivat velvollisia jatkamaan opintojaan vielä kahden vuoden ajan.275 
Oppivelvollisuuden toteuttaminen eteni hitaasti etenkin Pohjois-Suomessa ja syr-
jäseuduilla, sillä lapset kävivät pitkien välimatkojen takia lyhyttä kiertokoulua vielä 
pitkään 1940-luvulle.276  Yhteinen pohjakoulutus kyllä avasi alempien säätyjien 
lapsille mahdollisuuden oppikouluun, mutta silti oppikoulutus säilyi aina 1900-lu-
vun puoleenväliin saakka yhteiskunnan parempiosaisten etuoikeutena.277 

Oppivelvollisuuden säätämisen jälkeen suomalaisesta koulujärjestelmästä 
muotoutui rinnakkaiskoulujärjestelmä, jossa kansakoulu oli kaikille lapsille pakol-
linen yhteinen pohjakoulu. Neljännen kansakouluvuoden keväällä niillä, joilla oli 

                                                        
 
270 Ks. Kettunen & Simola 2012, 21. 
271 Rinne & Kivirauma 2003, 14. 
272 Ks. Jouhki 2014a; 2014b; Häkkinen 2014. 
273 Tuomaala 2011, 106–108. 
274 Leino-Kaukiainen & Heikkinen 2011, 22; Tuomaala 2011, 95. 
275 Laki oppivelvollisuudesta, Ask. 101/1921. 
276 Tuomaala 2011, 104–105, 109; Nevala 2008, 95. 
277 Leino-Kaukiainen & Heikkinen 2011, 25. 
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taloudelliset ja taidolliset edellytykset, oli mahdollisuus pyrkiä maksulliseen oppi-
kouluun pääsykokeiden kautta. Oppikoulujen lukukausimaksut olivat korkeat, 
mutta oli mahdollista hakea vapaaoppilaspaikkoja. Ne lapset, joilla ei ollut mah-
dollisuutta hakea oppikouluun, jatkoivat kansakoulun kaksi viimeistä luokkaa. 
Kansakoulun jälkeen nämä nuoret jatkoivat opintojaan vielä kahden vuoden ajan 
joko jatkoluokilla tai valmistavassa ammattikoulussa. Vuodesta 1957 lähtien kan-
sakoulun jatkoluokat vakiintuivat kansalaiskouluksi.278 

Kuvio 3. Koulujärjestelmä 1950-luvulta peruskoulu-uudistukseen. 

                                                        
 
278 Laki oppivelvollisuudesta, Asetuskokoelma 101/1921; Kansakoululaki, Ask. 247/1957. 



94 

Kahdeksanvuotinen oppikoulu oli jaettu viisivuotiseen, keskikoulututkintoon joh-
tavaan keskikouluun ja ylioppilastutkintoon johtavaan kolmivuotiseen lukioon. 
Keskikoulut tarjosivat mahdollisuuden lukea oppikoulun oppimäärä, valmistua jo 
keskikoulun jälkeen ja siirtyä suoraan työelämään279. Lukion ja ylioppilastutkinnon 
suorittaminen puolestaan olivat tie yliopisto-opintoihin. 1940-luvulla pyrittiin vas-
taamaan kasvavaan koulutustarpeeseen ja tasa-arvoistamaan koulutusta perusta-
malla niin sanottuja kunnallisia keskikouluja. Kansakoulujen yhteyteen perustetut 
kunnalliset keskikoulut jatkoivat kansakoulua neljällä lisäluokalla ja olivat oppi-
laille ilmaisia.280 

Rinnakkaiskoulujärjestelmä oli monella tapaa kirjava hyvin erilaisine koulu-
tuspolkuineen. Kirjavuutta lisäsi vielä se, että oppikoulut jakautuivat neljään eri 
koulumuotoon: poikalyseoihin, tyttölyseoihin, yhteiskouluihin sekä viisiluokkai-
siin keskikouluihin. Oppikoulujen nelikenttää rikastivat lisäksi ruotsinkieliset vas-
taavat koulut. Tämän lisäksi osa kouluista oli valtion ylläpitämiä ja osa yksityisiä 
oppikouluja. 

Yleisin oppikoulumuoto oli kahdeksanluokkainen ylioppilastutkintoon täh-
täävä yhteiskoulu, vaikka erilliskouluilla olikin vankka sija. 281  Koulumuotojen 
määräytymistä hallitsi pitkään keskustelu tyttöjen ja poikien oletetuista erilaisista 
koulutustarpeista. Tyttökoulut olivat yhdeksänvuotisia, sillä tyttöjen katsottiin tar-
vitsevan yhden lisävuoden opintoihinsa. 1900-luvun alun sivistysaatteen näkökul-
masta ajatus tyttöjen ja poikien yhteisestä koulunkäynnistä nähtiin hämmentävänä, 
jopa siveellisesti arveluttavana.282 

Oppikoulujärjestelmässä oli kahta eri hallintomuotoa: valtion ylläpitämiä sekä 
yksityisiä oppikouluja. Ensimmäiset yksityiskoulut olivat suomenkielistä korkeam-
paa opetusta tarjoavia kouluja ja useimmiten pelkkiä tyttökouluja tai yhteiskouluja. 
Yksityiskoulujen taustatahoina ja rahoittajina toimivat erilaiset kannatusyhdistyk-
set, ja ne olivat usein tulosta kaupungin päättäjien ja vanhempien halusta tarjota 
lapsilleen parempaa koulutusta.283 

1950- ja 1960-lukuja on yleisesti pidetty sotien jälkeisen suomalaisen elinkei-
noelämän, kulttuurin ja elämäntavan käännekohtana, jossa koulutuksella oli kes-
keinen rooli. Rakennemuutos ja elintason kasvu sysivät suomalaista yhteiskuntaa 

                                                        
 
279 Koski 2003, 285. 
280 Kiuasmaa 1983, 362; Leino-Kaukiainen & Heikkinen 2011, 25. 
281 SVT IX 67–83. 
282 Kaarninen 1995, 151, 160–164; Leino-Kaukiainen & Heikkinen 2011, 27; Kiuasmaa 1983, 34. 
283 Salminen et al. 1995, 20, 90; Kiuasmaa 1983, 34. 
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kohti koulutuskeskeisyyttä samalla, kun modernisoituva teollisuus ja työelämä vaa-
tivat uudenlaista, korkeasti koulutettua työvoimaa. 284  Yleisen elintason kasvun 
myötä keskiluokkaisilla perheillä oli yhä enemmän rahaa käytettävissään, ja se ka-
navoitiin useimmiten omien lasten paremman tulevaisuuden turvaamiseen koulu-
tuksen avulla. Uuden, koulutusmyönteisen yhteiskunnan tunnusmerkkinä oli nope-
asti laajeneva ja tihenevä oppikouluverkosto.285 Alla oleva taulukko havainnollis-
taa Suomen oppikoulujen murrosta 1950-luvulta 1970-luvulle asti. 

Taulukko 4. Suomenkielisten oppikoulujen lukumäärä ja koulumuotojen jakautuminen 
vuosina 1950–1970. (Suomen Virallinen Tilasto (SVT) IX 68–88.) 

Lukuvuosi Valtion koulut Yksityiset koulut Kunnalliset 

keskikoulut 

Yhteensä 

1950/51 103 217 18 338 

1955/56 113 236 24 373 

1960/61 121 307 129 474 

1965/66 145 346 99 590 

1970/71 152 364 147 663 

Taulukko osoittaa, kuinka oppikoulujen määrä liki kaksinkertaistui kahden vuosi-
kymmenen aikana. Erityisen huomattavaa on eri koulumuotojen määrällinen kehi-
tys. Valtion oppikoulujen määrä kasvoi vähemmän kuin yksityisoppikoulujen ja 
kunnallisten keskikoulujen määrät. 

1950-luvun aikana oppikouluja ja kunnallisia keskikouluja perustettiin yhä sy-
vemmälle maaseudulle vastaamaan kasvaviin oppilasmääriin ja muuttuviin koulu-
tustarpeisiin.286 Taustalla oli myös aluepoliittisia kannustimia, sillä koulutusta tu-
kemalla edistettiin maaseutualueiden kasvua ja kehitystä. Yksityiskoulujen histo-
riaa tutkinut Jukka-Pekka Pietiäinen on esittänyt, että yksityisten oppikoulujen ja 
kunnallisten keskikoulujen perustamisella haluttiin yhtäältä kouluttaa nuoria 
omalla kotipaikkakunnalla ja toisaalta nostaa paikkakunnan koulutustasoa ja arvos-
tusta. Jo kunnallinen keskikoulu houkutteli perheitä asettumaan lähemmäs koulu-
kaupunkeja tai muuttamaan koulukaupunkeihin, sillä pelkkä keskikoulututkinto ta-
kasi hyvää pidetyn ammatin esimerkiksi virkamiehenä.287 
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Valtion oppikoulujen kehitys poikkesi merkittävästi yksityiskoulujen ja keski-
koulujen kehityksestä. Valtion koulujen määrä kasvoi vain hyvin vähän, ja kasvu 
johtui lähinnä yksityiskoulujen valtiollistamisesta. Valtion oli uuden koulun raken-
tamisen sijaan huomattavasti edullisempaa tukea yksityiskouluja valtionavuilla ja 
tarvittaessa valtiollistaa vakaita yksityisiä kouluja. Haltuunotto puolestaan oli yk-
sityiskoululle sekä rahallinen helpotus että tunnustus mallikkaasti hoidetusta kou-
lutyöstä.288 Esimerkiksi Iisalmen lyseon perusti alun perin kannatusyhdistys yksi-
tyiseksi oppikouluksi jo 1900-luvun alussa, ja pitkällisen anomisen jälkeen koulu 
valtiollistettiin vuonna 1927.289 Valtion oppikoulut olivat usein suositumpia, sillä 
niiden opetusta pidettiin yksityistä tasokkaampana, lukukausimaksut olivat alhai-
sempia ja kouluihin valikoitui hyvin menestyviä oppilaita.290 

1950- ja 1960-lukujen vaihteessa Suomeen rakentui tiivis oppikouluverkosto, 
joka mahdollisti koulunkäynnin yhä useammalle maaseudun nuorelle. Monesta tuli 
sukunsa ensimmäinen ylioppilas. 1950-luvulle tultaessa suomalaiseen yhteiskun-
taan oli juurtunut niin sanottu koulutususko, joka korosti koulutuksen merkitystä 
sosiaalisen nousun ja paremman elämän tuojana. Koulutususko ei kuitenkaan lä-
päissyt koko väestöä. Vanhempien tahto ja etenkin taloudelliset resurssit olivat 
avainasemassa koulutuksen toteutumisessa.291 Perheiden asenteet kouluttautumista 
kohtaan vaihtelivat suuresti etenkin maaseudulla, jossa valtaosa suomalaisista vielä 
asui. 1950- ja 1960-luvuilla oli vahvasti läsnä työkeskeinen ajattelumaailma, ei-
vätkä kaikki vanhemmat olleet halukkaita kouluttamaan lapsistaan ”herroja”. Tästä 
huolimatta yhä useampi perhe halusi heikosta taloudellisesta tilanteesta huolimatta 
mahdollistaa lapsilleen paremman tulevaisuuden.292 

Oppikoulujen suosio kasvoi merkittävästi 1960-luvun kuluessa: kun luku-
vuonna 1960/61 vain noin kolmasosa kansakoulun neljäsluokkalaisista aloitti kes-
kikouluopinnot, niin kymmenen vuotta myöhemmin uusien keskikoululaisten 
osuus ikäluokasta oli jo 77 prosenttia.293 Samalla oppikoulutuksen yleistyminen loi 
polarisoituneen koulutusyhteiskunnan. Elinkeinoelämän kehittyessä kävi ilmi, että 
kansakoulu ei ollut enää riittävä pohjakoulutus: kansakoulupohjaiselle koulu-
tusuralle jääneet nuoret olivat vaarassa muuttua alemmaksi yhteiskuntaluokaksi.294 
                                                        
 
288 Salminen et al. 1995, 102, 157. 
289 Tshokkinen 1996, 335. 
290 Pietiäinen 1995, 175; 190. 
291 Koski 2003, 284; Jouhki 2014b, 238–239. 
292 Korkiakangas 1996, 76; Koski 2003; Jouhki 2014b, 86. 
293 SVT IX 78, 7; SVT IX 88, 15. 
294 Rinne & Kivirauma (toim.) 2003; Ahonen 2012, 144–148; Okkonen 2017, 18.  
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Oppikoululaitoksen kohtaloksi koitui paradoksaalisesti sen menestys, sillä 
1960-luvun lopulla siitä oli tullut enemmistön koulu, jollaiseksi sitä ei ollut tarkoi-
tettu. Jo ennen toista maailmansotaa oli esitetty yhtenäiskoulureformia, joka toisi 
kaikki oppilaat yhteisen koulujärjestelmän piiriin. Koulujärjestelmäkysymys nousi 
uudelleen pinnalle 1960-luvun kuluessa, kun rinnakkaiskoulujärjestelmän epätasa-
arvoisuus alkoi näyttäytyä ongelmana niin yksilönvapauden kuin yhteiskuntara-
kenteidenkin kannalta. Koulujärjestelmäkysymyksen keskiössä olivat yksilön tasa-
arvoiset oikeudet saada koulutusta mutta myös yhteiskunnan kehittymis- ja kasvu-
potentiaali. Etenkin sosiaalidemokraatit kritisoivat järjestelmää väittäen, että kou-
lutuksen sosioekonomisen epätasa-arvon takia yhteiskunnan lahjakkuusreservi jäi 
hyödyntämättä.295 Voimakkaimmat kannanotot yhtenäiskoulujärjestelmän puolesta 
nousivatkin poliittisesta vasemmistosta, kun oikeisto vastusti reformia lähes lop-
puun saakka. Porvarillisissa oppikoulupiireissä väistämättömään muutokseen val-
mistauduttiin kauhukuvia maalaillen.296 

Peruskoulu-uudistus hyväksyttiin eduskunnassa vuonna 1968, ja Suomessa 
siirryttiin muiden Pohjoismaiden mallin mukaisesti peruskoulujärjestelmään vai-
heittain Pohjois-Suomesta alkaen vuosien 1972 ja 1977 välisenä aikana.297 Perus-
koulu-uudistuksen myötä oppikoulujen laaja kirjo jäi historiaan. Keskikoulut ja 
kuusiluokkaiset tyttökoulut muuttuivat peruskouluiksi siten, että kaksi ensimmäistä 
luokkaa liitettiin ala- ja loput yläasteeseen. Kahdeksanvuotiset valtion koulut ja yh-
deksänluokkaiset tyttökoulut jaettiin niin ikään ala- ja yläasteiksi. Oppikouluista jäi 
jäljelle vain perinteinen kolmivuotinen lukio.298 

3.1.1 Koulutusmurros kahden kaupungin näkökulmasta 

Tutkimukseeni valikoituneet kaupungit, Oulu ja Iisalmi, ovat malliesimerkkejä me-
nestyneistä koulukaupungeista. Kaupunkien kehityshistoria ja kasvuaste poikkesi-
vat toisistaan merkittävästi, mutta yhteistä niille oli laadukas, arvostettu oppikou-
lutus ja asema oman lähialueen koulutuskeskuksena. Molemmissa kaupungeissa 
jouduttiin vastaamaan ja mukautumaan muuttuviin väestöllisiin, yhteiskunnallisiin 
ja koulutuksellisiin tarpeisiin. 

                                                        
 
295 Ahonen 2003, 40–48; Okkonen 2017. 
296 Rentola 2012, 176. Peruskoulu-uudistuksen toteutumisesta ja opettajakunnan ja eri poliittisten taho-
jen vastarinnasta ks. Okkonen 2017. 
297 Okkonen 2017, 13–16. 
298 Ahonen 2012, 160. 
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Oulun alueen perinteikkäimmät valtion oppikoulut tarjosivat silloisen Oulun 
läänin nuorille lähes ainoan mahdollisuuden oppikoulun käymiseen.299 Toisen maa-
ilmansodan jälkeen Oulun kaupungissa toimi neljä suomenkielistä valtion oppikou-
lua: Oulun lyseo, Oulun tyttölyseo, Oulun yhteislyseo sekä Oulun keskikoulu. Li-
säksi Oulussa toimi kaupungin vanhin oppikoulu, ruotsinkielinen yksityisoppi-
koulu, mutta ei yhtään suomenkielistä yksityisoppikoulua. Väestönkasvu, kiihtyvä 
muuttoliike maalta kaupunkiin sekä elinkeinorakenteen muutos muuttivat Oulun 
kouluverkostoa seuraavina vuosikymmeninä. 

1950-luvun kouluekspansiolle oli tyypillistä, että oppilaspaine oli suurta kai-
killa koulutusportailla. Koulukanta ei pysynyt kasvavien oppilasmäärien mukana, 
eikä läheskään kaikkia pääsykokeen läpäisseitä voitu ottaa oppilaaksi.300 Esimer-
kiksi Oulun lyseossa pääsykoetutkintoihin oli jo 1940-luvun lopulla niin suurta tun-
gosta, että vain joka kolmas oppilas pystyttiin ottamaan sisään.  Oulun neljä valtion 
oppikoulua eivät pystyneet enää vastaamaan väestönkasvun ja kasvavien esikau-
punkialueiden luomaan oppilaspaineeseen. Vanhojen koulujen sijoittuminen sup-
pealle keskusta-alueelle hankaloitti esikaupunkialueiden oppilaiden koulunkäyntiä. 
Oulun kaupungin historiaa tutkinut Turo Manninen on todennut, että oululaisten 
vanhempien kansalaisaktivismi ja kannatusyhdistykset mahdollistivat sen, että Ou-
luun perustettiin 1950-luvulla lukuisia yksityisiä keskikouluja.301 

1960-luvun loppuun mennessä Oulussa toimi peräti 12 ylioppilastutkintoon 
valmistavaa oppikoulua, joista seitsemän oli yksityistä. Ouluun perustettiin aluksi 
huomattavan monta viisiluokkaista keskikoulua turvaamaan kasvavien esikaupun-
kien ja asumalähiöiden lasten koulutuksen toteutumista. Esimerkiksi Tuiran ja Kar-
jasillan keskikoulut perustettiin purkamaan valtion oppikoulujen oppilaspainetta 
keskustan liepeillä. Laanilan ja Toppilan yksityisillä oppikouluilla oli puolestaan 
tarkoitettu ensisijaisesti alueiden teollisuuslaitosten työntekijöiden lasten opinah-
joksi.302 Kuten alla olevasta taulukosta näkyy, koulutuksen kysynnän myötä Oulun 
keskikoulut laajenivat verrattain nopeasti kahdeksanluokkaisiksi yhteiskouluiksi 
keskimäärin neljän ensimmäisen lukuvuoden jälkeen. Peruskoulujärjestelmään Ou-
lussa siirryttiin syyslukukaudesta 1974. 

                                                        
 
299 Oulun läänissä oli lukuvuonna 1960/61 yhteensä 21 oppikoulua, joista 8 sijaitsi kaupungeissa ja 13 
maalaiskunnissa. Kahdeksasta kaupunkioppikoulusta viisi sijaitsi Oulussa ja loput Kemissä, Kajaanissa 
ja Raahessa. Vertailun vuoksi: Lapin läänissä oppikouluja oli vain kahdeksan. (SVT IX 78, 20–21.)  
300 Salminen et al. 1995, 175, 190. 
301 Manninen 1995, 234, 248. 
302 Manninen 1995, 248. 



99 

Taulukko 5. Valtion oppikoulut, yksityiset keskikoulut ja niiden koulumuodon muutok-
set Oulussa vuosina 1879–1974. 

Valtion oppikoulut Yksityiset oppikoulut 

Oulun suomalainen lyseo 1874 

 Oulun klassillinen lyseo 1883 

 Oulun lyseo 1924 

 Pokkitörmän yhteislyseo 1971 

Tuiran keskikoulu 1947 

 Tuiran yhteiskoulu 1961 

 Merikosken lukio 1974 

Oulun Suomalainen tyttökoulu 1879 

 Oulun tyttölyseo 1931 

 Myllytullin yhteislyseo 1971 

 Myllytullin yläaste 1974 

Karjasillan keskikoulu 1955 

 Karjasillan yhteiskoulu 1961 

 

Oulun suomalainen yhteiskoulu 1902 

 Oulun yhteislyseo 1920 

 Kuusiluodon lukio 1974 

Oulun keskikoulu 1957 

 Laanilan yhteiskoulu 1962 

 

Oulun keskikoulu 1863 

 Merikosken yhteislyseo 1955 

 Oulun normaalilyseo 1960 

 Oulun normaalikoulu 1974 

Oulun kaupallis-tekninen yhteiskoulu 1962 

 Lassinkallion yhteiskoulu ja iltalinja 1965 

 Toppilan keskikoulu 1963 

 Toppilan yhteiskoulu 1968 

 Pateniemen yhteiskoulu 1964 

 Oulun musiikkioppikoulu 1968 

Koulutuksen uudenlainen yhteiskunnallinen merkitys näkyi myös korkeakouluta-
solla. Helsingin ja Turun yliopistot eivät yksinkertaisesti enää pystyneet ottamaan 
vastaan vuosittain kasvavaa ylioppilaiden tulvaa, ja Suomen korkeakoululaitosta 
hajautettiin ja laajennettiin maakuntiin 1950–1970-luvuilla. Yksi ensimmäisistä 
uusista korkeakouluista oli Oulun yliopisto, joka perustettiin vuonna 1959.303 Yli-
opiston perustaminen kaupunkiin lisäsi myös oppikoulutuksen tarvetta ja kysyntää. 
Oulun yhteislyseota 1960-luvulla käynyt Pekka luonnehti koulun oppilaspohjaa: 
  

                                                        
 
303 Ikonen 2011, 233–234; Meinander 2012, 381. 
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Haastattelija: Joo, no mietin tätä Oulun yhteislyseota kouluna, [- -] Että min-
kälainen maine tai henki sillä koululla oli? 

Pekka: Joo. Se oli valtion koulu, sillä oli hyvä maine. Ihmisiä tuli muista kau-
pungeista, kun yliopisto laajeni ja sinne perustettiin virkoja, tai muuten Oulu 
oli sellanen hallintokaupunki ja sinne tuli virkamiehiä muualta Suomesta. Ne 
hyvin mielillään lapsiansa oli laittamassa sinne. Ja sitä jouduin vähän seuraa-
maan kotonakin, kun äiti oli [koululla töissä], että ikävä sanoa, että ei mahdu, 
semmosille ihmisille, jotka tulee sinne töihin, vaikkapa nyt yliopistoon profes-
soreiksi.304 

Pekan muistosta käy ilmi, miten korkeasti koulutetut vanhemmat halusivat lapsensa 
ehdottomasti perinteisiin valtion kouluihin. Pekan lisäksi muutamat muut haasta-
teltavat kuvailivat, kuinka tuoreeseen yliopistokaupunkiin houkuteltiin professo-
reita muun muassa työsuhdeasunnoilla. Heidän lapsilleen taas pyrittiin saamaan 
koulupaikka arvostetusta lyseosta tai tyttölyseosta. Helsingistä Ouluun muuttanut 
professoriperheen poika arvioi, että yliopiston tulo oli mullistus vanhalle porvari-
kaupungille, sillä se muutti ratkaisevasti koko kaupungin dynamiikkaa. Haastatel-
tavat kuvailivat, miten uusi sivistyneistö muodosti nopeasti oman eliittinsä, jonka 
jälkikasvu hakeutui luonnollisesti toistensa seuraan.305 

Kasvavan oppilaspaineen ja tilanpuutteen takia lapsia ”jouduttiin” laittamaan 
myös muihin kouluihin. Tämän myötä koulujen oppilasaines sekoittui. Oulun nor-
maalilyseota käynyt lääkäriperheen tytär Annikki kuvaili koulunsa oppilaspohjaa 
keskiluokkaiseksi. Hän totesi, että ystävien kotitaustalla ei lopulta ollut merki-
tystä. ”Ei niitä kysytty koskaan. Ei kuule kato kuulunu kysyä, mitä vanhemmat 
tekee”, hän tokaisi. 306 Annikin muisto kertoo ehkä eniten siitä, että hänelle, lääkä-
rin tyttärelle, ystävien perhetaustalla ei ollut merkitystä – muille koulutovereille 
hänen taustansa sen sijaan saattoi olla näkyvämpi ja merkityksellisempi. 

Koulutusmurros näkyi myös pienissä maakuntakeskuksissa kuten Iisalmessa. 
Iisalmi oli ja on edelleen suurehkon Ylä-Savon seutukunnan koulu- ja palvelukes-
kus. Iisalmi oli malliesimerkki koulukaupungista, joka vastasi oman lähialueensa 
nuorten koulutustarpeista. Iisalmen oppikoulujen opetusta arvostettiin koko Ylä-
Savon alueella, ja niiden suosio koko seudun oppikouluina oli vankka307. Iisalmen 

                                                        
 
304 Om1951. 
305 Om1951; Om2049; On3550. 
306 Om2245. 
307 Tshokkinen 1996, 350–351. 
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ja Ylä-Savon alueen vanhin oppikoulu, Iisalmen reaali- ja porvarikoulu aloitti toi-
mintansa vuonna 1896 yksityisten kannattajien aloitteesta. Vuodesta 1904 lähtien 
koulu vähitellen laajeni kahdeksanluokkaiseksi, yliopistoon johtavaksi yksityiseksi 
yhteiskouluksi ja lopulta vuonna 1927 valtion oppikouluksi.308 

Oppikoulutuksen yleistyminen ja koulutuksen murros käyvät erityisen hyvin 
ilmi, kun tarkastellaan Iisalmen oppikoulujen oppilasmääriä. Taulukosta on nähtä-
vissä oppikoulutuksen arvostuksen ja kysynnän leviäminen maaseudulle 1950-lu-
vun lopulla. Toisen maailmasodan jälkeen oppilasmäärät kasvoivat hyvin nopeasti, 
ja luvuissa näkyvät sekä uudelleensijoitetut karjalaisevakot että lähiseuduilta tulleet 
uudet oppilaat.309 

Taulukko 6. Iisalmen oppikoulujen oppilasmäärät vuosina 1930–1970. (Tshokkinen 1993, 
335.) 

Lukuvuosi Iisalmen yhteislyseo Iisalmen lyseo Iisalmen tyttölyseo Yhteensä 

1930 388   338 

1935 349   349 

1940 516   516 

1945 612   612 

1950  548 190 738 

1955  440 445 885 

1960  695 832 1 527 

1965  718 984 1 702 

1970  756 973 1 729 

Suuriksi kasvaneiden luokkakokojen takia Iisalmen yhteislyseo jaettiin vuonna 
1949 vaiheittain Iisalmen lyseoksi ja tyttölyseoksi.310 Iisalmen lyseosta tuli jälleen 
yhteislyseo vuonna 1969 ja tyttölyseosta Ylä-Savon yhteislyseo vuotta myöhem-
min. Peruskouluun Iisalmessa siirryttiin syyslukukauden 1975 alusta lähtien. Täl-
löin entisestä tyttölyseosta tuli Juhani Ahon yläaste ja Iisalmen lyseo jatkoi lukio-
asteena. 

Koulujen erottamisesta huolimatta oppilasmäärät kasvoivat ripeään tahtiin ja 
tilanahtaus kävi ongelmaksi: oppikoululaisten määrä liki kaksinkertaistui kymme-
nessä vuodessa. Suurien ikäluokkien tullessa kouluikään myös Iisalmen lähikuntiin 

                                                        
 
308 Tshokkinen 1996, 335; Jylhävaara 1947, 12, 33. 
309 Tshokkinen 1996,335. 
310 Tshokkinen 1996, 335. 
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perustettiin kunnallisia keskikouluja ja myöhemmin yhteiskouluja 311, jotka eivät 
kuitenkaan suoranaisesti näytä vaikuttaneen Iisalmen oppilasmääriin. Uusista maa-
seutukouluista huolimatta lyseoiden oppilaita tuli edelleen kaukaa lähikunnista. Ii-
salmelaislähtöinen pariskunta muisteli koulutovereidensa koulumatkojen vaikeutta: 

Arja: Ja monillahan oli kortteerit. Kaupungissa, että mullakin oli semmosia 
koulukavereita, jotka asu jossain, eikä ees välttämättä niin kauheen kaukana-
kaan, mutta että se koulukortteeri oli. Ja tietysti liikenneyhteydet ei ollu niin 
häävit, sillai linja-autot ei kulkenu just niin sopivasti. Et oli aika monta jolla 
oli... 

Johannes: Meilläkin oli minun serkkuja ja se minun setäkin oli meillä korttiee-
rissä, vaikka sitä matkaakaan ei ollu ku 25 kilometriä, mutta kulkuyhteydet oli 
[huonot]... Toinen serkku oli Vieremältä, niin sinne se höyryjuna puksutti var-
maan tunnin sitä parin kilometrin matkaa, ja sillä oli vielä hevosella taikka 
kävelemällä kulettavana pari kilometriä. Että se ei ollu päivittäiseen matkaan. 
Eikä autolla päässy ku oli liejuset tiet. 

Arja: Mutta se oli ihan luontevaa siis se, että sit oli se koulukortteeri.312 

Valtakunnallisten tilastojen valossa 1960-luvun alussa noin 14 prosenttia oppikou-
lulaisista asui eri kunnassa kuin koulunsa, mutta enintään 20 kilometrin päässä. Yli 
20 kilometrin päästä koulua kävi 11,5 prosenttia oppilaista. Pohjoisissa ja itäisissä 
maakunnissa prosenttiluvut olivat korkeampia harvan oppikouluverkoston takia, ja 
pitkämatkalaisten määrä oli erityisen suuri juuri lukioluokilla.313 Kortteerielämä oli 
varsin yleistä 1950- ja 1960-luvuilla, ja lukuisat oppikoululaiset viettivät viikkonsa 
kaupungissa kortteerin ylläpidossa ja palasivat kotiin viikonlopuiksi ja loma-
ajoiksi.314 Kortteerinpitäjät saattoivat myös valvoa nuorten menoja kotia tiukem-
min. Toinen iisalmelainen mies muisteli, miten kortteerissa asuneen kaverin vuok-
raemäntä oli hyvin tarkka siitä, kenen kanssa hänen vuokralaisensa kulkivat.315 

                                                        
 
311 Kiuruveden yhteiskoulu vuonna 1920, Lapinlahden yhteiskoulu vuonna 1948, Sonkajärven yhteis-
lyseo vuonna 1963, Iisalmen maalaiskunnan keskikoulu vuonna 1966. 
312 In1248; Im1348. 
313 SVT IX 78, 10. 
314 Koski 2003; Kaarninen 2011. 
315 In0947. 
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3.1.2 Suuret ikäluokat koulumurroksen moottoreina? 

Kiinnostus lasten ja nuorten koulutusta kohtaan oli alkanut yleistyä jo sotia edeltä-
vinä vuosina, mutta koulumurros liittyy keskeisesti historiallisen suureen ikä-
kohorttiin, suuriin ikäluokkiin. 316  Suurten ikäluokkien ydinryhmään kuuluviksi 
määritellään yleisesti vuosien 1945 ja 1950 välillä syntyneet, mutta käsitettä on 
tulkittu myös laveammin kattamaan vuosina 1940–1955 syntyneet. Ydinjoukko on 
kuitenkin selkeä, sillä vuosina 1945–1950 vuosittain syntyneiden lasten määrä py-
sytteli yli 100 000:ssa. Vasta vuonna 1951 syntyvyys alitti 100 000, mutta pysytteli 
edelleen korkeana.317 

Suurten ikäluokkien syntyminen ei ollut mitenkään poikkeuksellinen ilmiö, 
sillä vastaavia kohortteja syntyi myös muissa sotaa käyneissä maissa. Suomalaiset 
suuret ikäluokat ovat kuitenkin poikkeuksellisia siinä mielessä, että ikäluokka syn-
tyi huomattavan pian ja lyhyessä ajassa heti sodan päättymisen jälkeen. Toinen eri-
tyispiirre on se, että ikäluokkien suhteellinen koko oli suurempi kuin koskaan en-
nen tai sen jälkeen. Antti Karisto on kuvaillut suurten ikäluokkien vaikuttavuutta 
sanomalla, että ikäluokka vyöryi suurella lukumäärällään läpi suomalaisen yhteis-
kunnan ja institutionaalisten rakenteiden muuttaen niitä radikaalisti.318  Suurista 
ikäluokista puhutaan edelleen paljon ikäluokan suuren lukumäärän ja yhteiskun-
nallisen vaikuttavuuden takia, mutta myös sukupolvimerkityksessä – kyseessä on 
selkeästi yhteiskunnallisesti erottuva ja itsestään tietoinen sukupolvi.319 

Kolmannes haastattelemistani henkilöistä lukeutuu suurten ikäluokkien suku-
polveen. Mikäli suuria ikäluokkia tulkitaan käsitteen suppeimman määritelmän (s. 
1945–1950) mukaan, suuriin ikäluokkiin kuuluvia haastateltavia on aineistossani 

                                                        
 
316 Ks. Karisto (toim.) 2005; Erola & Wilska (toim.) 2004; Purhonen 2007; Purhonen et al. 2008; Hildén 
& Iivari 2008; Miettunen 2009; Haavio-Mannila (toim.) 2009. Suuret ikäluokat ovat olleet tasaisesti 
yhteiskuntatieteellisen, sosiologisen, kulttuurisen ja poliittisen kiinnostuksen kohteena aina 2000-luvun 
alusta asti. Suuri kiinnostus ikäluokkaa kohtaan liittyy osittain ikäluokan demografiseen kokoon, mer-
kittävyyteen ja sukupolvikokemuksen vakiintumiseen, mutta myös siihen, että suuri ikäluokka oli 2000-
luvun alussa lähellä eläköitymisikää. Edessä häämöttävä niin sanottu eläkepommi sekä aikalaisten nos-
talginen kiinnostus sukupolveaan kohtaan ovat luoneet kysyntää niin akateemiselle kuin populaarim-
malle tutkimukselle. Vuonna 2018 suurten ikäluokkien lukumäärällinen valta-asema sai väistyä, kun 
Tilastokeskuksen laskennan mukaan suuria ikäluokkia edustavat vuosiluokat eivät enää olleet lukumää-
räisesti suurin elossa oleva ikäluokka. Vuoden 2018 laskennassa suurin ikäluokka oli vuonna 1963 syn-
tyneet. (”Väestön ennakkotilasto, syyskuu 2018”, Tilastokeskus, julkaistu 25.10.2018.) 
317 Ks. erilaisista suurten ikäluokkien määrittelyistä mm. Karisto 2005, 18; Erola et al. 2004, 14. 
318 Karisto 2005, 22–24. 
319 Purhonen 2008, 24–25; Karisto 2005; Virtanen 2005, 205; Roos 1987, 48. 
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yhteensä yksitoista. Niin kutsuttuihin häntäikäluokkiin320 lukeutuu puolestaan kah-
deksan haastateltavaa. Suurten ikäluokkien näkyvä edustus aineistossani selittyy 
sillä, että ikäluokan edustajien koulu- ja teiniaika sijoittuu juuri 1960-luvulle, joka 
oli niin nuorisokulttuurien kuin teinitoiminnankin aktiivisinta aikaa. Koulu ja kou-
lutus olivat tälle ikäluokalle merkityksellisiä, sillä koulu oli heille keskeinen väylä 
elämässä etenemiselle. Koulutuksen laajeneminen on yksi näkyvimmistä suuria 
ikäluokkia koskettaneista yhteiskunnallisista ja institutionaalisista murroksista. 

Suurten ikäluokkien varhaislapsuusvuosien aikana näillä ikäluokilla ei vielä 
ollut kovin merkittävää rakenteellista vaikutusta. Oppivelvollisuuden alkaessa ti-
lanne kuitenkin muuttui: suuret ikäluokat astuivat suurin joukoin kansakouluun 
1950-luvun aikana ja etenivät koulutusjärjestelmässä 1960-luvun kuluessa. Suuret 
oppilasmäärät eivät mitenkään mahtuneet vanhoihin, harvaan rakennettuihin kan-
sakouluihin. Ikäluokan määrällinen paine lisäsi koulutarvetta, ja kansakouluver-
kosto laajeni yhä syvemmälle maaseudulle. Sama paine ja ahtaus siirtyivät ikäluo-
kan mukana myös seuraavalle kouluasteelle oppikouluun.321 

Oppikoulutuksen laajenemista kuvaavat tilastot luovat herkästi sen kuvan, että 
suuret ikäluokat olisivat aiheuttaneet murroksen demografisella suuruudellaan. 
Toki oppilaiden suhteellinen määrä kasvoi nopeasti ja pakotti koulukantaa muutok-
seen, mutta koulumurroksen taustalla on paljon muitakin tekijöitä. Näistä keskei-
simmät liittyvät jälleenrakennusajan elintason nousuun, muuttuvan elinkeinoelä-
män uusiin osaamisvaatimuksiin sekä ennen kaikkea yleistyvään koulutusmyöntei-
syyteen.322  Suuret ikäluokat olivat ensimmäinen ikäkohortti, josta selkeä enem-
mistö pääsi osalliseksi pidentyneestä koulutuksesta. 

Oppikoulutuksen laajeneminen ei koskettanut koko suurten ikäluokkien suku-
polvea, mutta silti siitä on muodostunut eräänlainen kollektiivinen sukupolvikoke-
mus. Niin omassa aineistossani kuin muidenkin tutkijoiden tutkimuksissa suurten 
ikäluokkien edustajat nostavat usein esiin samoja keskeisiä sukupolvikokemuksiksi 
ymmärrettäviä teemoja, kuten kouluttautumisen yleistymisen tai kiihtyvän muutto-

                                                        
 
320 Suurten ikäluokkien ydinjoukkoa seurannut, 1950-luvun alussa syntynyt ikäkohortti (mm. Hoikkala 
& Paju 2008, 277). 
321 Kaarninen 2011, 425. 
322 Koski 2003. 
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liikkeen kaupunkeihin, huolimatta siitä, olivatko he kokeneet niitä omakohtai-
sesti.323 Yli puolet suurten ikäluokkien edustajista suoritti vain kansakoulun tai kes-
kikoulun oppimäärän. Monelle heistä kokemus koulutuksesta liittyy erityisesti saa-
vuttamattomiin unelmiin tai sivustakatsojan rooliin.324 

Elina Haavio-Mannila, J.P Roos ja Anna Rotkirch ovat todenneet, että suuret 
ikäluokat eivät niinkään olleet yhteiskunnallis-kulttuuristen murrosten käynnistäjiä, 
vaan ennemminkin niiden toteuttajia ja toimeenpanijoita. Voidaan helposti ajatella, 
että suuret ikäluokat ajoivat esimerkiksi seksuaalista ja poliittista vapautumista, 
mutta tosiasiassa ne toimeenpanivat suurella ja näkyvällä massallaan aiempien su-
kupolvien liikkeelle sysäämää kehitystä.325  Samaa ajatusmallia voidaan soveltaa 
myös suurten ikäluokkien ja koulutusmurroksen suhteeseen. Suuret ikäluokat eivät 
sellaisenaan aiheuttaneet oppikoulujen määrän räjähdysmäistä kasvua. Koulutielle 
sattui vain ensimmäistä kertaa astumaan ikäluokka, josta suurimmalla osalla oli ta-
loudelliset ja sosiaaliset resurssit edetä ylioppilaaksi asti. 

3.2  Koululaisten järjestöelämä toverikunnista teinikuntiin 

Teinikuntien historialliset juuret ulottuvat 1400-luvun lopun Ruotsin vallan aikai-
seen Turun katedraalikouluun, jonka poikaopiskelijoita kutsuttiin nuorta apupappia 
tai pappiskokelasta tarkoittavalla djäkne-nimityksellä. Djäkne taipui suomalaisit-
tain teiniksi. Keskiajan teineihin liitettiin heidän sivistyneestä taustastaan huoli-
matta hyvin kyseenalaisia piirteitä. Teinit olivat pääasiassa varattomia nuoria mie-
hiä, jotka kiertelivät lukukausien välillä pieninä ryhminä tienaamassa kouluvuo-
siensa elantoa esiintymällä ja laulamalla erilaisissa tilaisuuksissa – mutta myös ai-
heuttamassa pahennusta juopottelemalla ja tappelemalla. Teinit tunnettiin erityi-
sistä teinilauluista ja -tanssista.326 

Niin sanottu teininkierto ja siihen liittyvät kepposet, juhlinta ja juopottelu ko-
ettiin lopulta niin ongelmalliseksi, että vuonna 1489 teininkierto kiellettiin piispan 
määräyksellä. Tästä huolimatta 1600-luvulla Turun ja Viipurin kymnaasikoulujen 

                                                        
 
323 Ks. Virtanen 2005, 199–202; Purhonen et al. (toim.) 2008; Jouhki 2014b, 237. SKS:n vuonna 2010 
toteutettu kirjoituskilpailu Oi nuoruus!, jossa kirjoittajat muistelivat omaa nuoruuttaan eri vuosikym-
meniltä. Kirjoituskilpailun aineistossa suurten ikäluokkien edustajat olivat suurin kirjoittajaryhmä. He 
kirjoittivat lähes poikkeuksetta koulusta ja rakensivat omaa identiteettiään ja sukupolvikokemustaan 
suhteessa saamaansa koulutukseen.  (Vehkalahti & Suurpää 2014, 8–9.) 
324 Jouhki 2014b, 86; Jouhki 2014a, 237; Virtanen 2005, 201–202. 
325 Haavio-Mannila et al. 2004, 233. 
326 Hanska & Lahtinen 2010, 57; Wennhall 1994; Norlin 2010. 
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oppilasyhteisöissä alkoi muodostua teininkiertoa muistuttavia perinteitä ja riit-
tejä.327 Opiskelijoiden nimityksenä teini kuitenkin unohtui historian hämärään.  

Järjestäytyneen toverikuntalaitoksen tavat ja perinteet muodostuivat 1800-lu-
vun puolessa välissä Suomen vanhimmissa, ruotsinkielisissä kymnaaseissa Turussa 
ja Porvoossa. Ensimmäiset kirjatut tiedot oppilaiden järjestöstä ovat vuodelta 1839, 
jolloin Porvoon kymnaasin oppilaat perustivat lauluyhdistyksen Borgå gymnasis-
ters sångförening. Lauluyhdistys kattoi pian lähes kaikki yläluokkien oppilaat ja 
sitä alettiin nimittää civiteetiksi eli toverikunnaksi. Turun kymnaasissa perustettiin 
Porvoon mallin mukaisesti toverikunta, Civitas Gymnasii Aboensis, 1840-luvun lo-
pulla.328  Kolmas, ja samalla ensimmäinen suomenruotsalainen toverikunta (kon-
vent), perustettiin Helsingissä Svenska Normallyceumiin vuonna 1865.329 

Toverikuntatoiminnalla oli selkeitä historiallisia yhtymäkohtia ruotsalaisiin 
koululaisjärjestöhin (gymnasiumförening), joita perustettiin jo 1800-luvun alun 
ruotsalaisissa oppikouluissa.330  Toverikuntien toiminnassa oli myös piirteitä yli-
opistojen osakuntakulttuurista, joka niin ikään on ruotsalaista perua. Civiteettien 
tavat pohjautuivat keskiajan yliopistojen osakuntien hallintoon ja perinteisiin.331 

3.2.1 Toverikuntaperinne vuosisadan vaihteessa 

Fennomanian ja suomalaisuusaatteen myötä Suomessa käytiin 1800-luvun puoli-
välissä vilkasta keskustelua suomenkielisen sivistyneistön kouluttamisesta heidän 
omalla kielellään. Kielikiistan seurauksena perustettiin ensimmäinen suomenkieli-
nen yläalkeiskoulu vuonna 1858 Jyväskylään, ja perässä seurasivat pian Tampere, 
Kokkola, Oulu ja Joensuu. 

Myös toverikuntalaitos levisi nopeasti suomenkielisiin oppikouluihin.332 En-
simmäinen suomenkielinen konventti perustettiin Jyväskylän yläalkeiskoulussa 
vuonna 1864. Konventti toimi pian nimellä Jyväskylän lyseon toverikunta, Sodali-
tas Gymnasii Jyvaeskylensis.333 Pohjois-Suomen ensimmäiset toverikunnat perus-

                                                        
 
327 Hanska & Lahtinen 2010, 58; Pohtola 1960, 6. 
328 Koskenniemi 1937, 58; Pohtola 1960, 7; Kiuasmaa 1982, 132. 
329 Mattsson et al. 1987, 7. Ruotsinkielisten toverikuntien nimeksi vakiintui ruotsin konvent, ja suomen-
kielisiä kutsuttiin alkuun civiteetiksi ja myöhemmin toverikunniksi. 
330 Norlin 2010; Sundkvist 2006. 
331 Kiuasmaa 1982, 133. Ks. ylioppilaskuntien historiasta Klinge 1967. 
332 Strömberg 2011, 122. 
333 Pohtola 1960, 6. 
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tettiin syyskuussa 1879 Oulun suomalaisessa yksityislyseossa ja vuonna 1908 Ou-
lun Suomalaisessa Yhteiskoulussa.334 Iisalmessa perimätieto kertoo, että Iisalmen 
porvarikoulun toverikunta perustettiin koulun ensimmäisten oppilaiden vapunvie-
tossa vuonna 1898. Innoitus oli saatu muilta vasta perustetuilta toverikunnilta.335 
Jyväskylän lyseon toverikunnan alkuperäisissä suomenkielisissä säännöissä civi-
teetin tarkoitukseksi kerrotaan: 

[- -] yhdistää opiston korkeampain luokkain oppilaat jaloon ja hupaisaan 
kumppanuuteen, kehittää jäsenissään mieltymystä kirjallisiin toimiin ja itse-
näiseen työskentelemiseen, sekä voimiensa mukaan edistää isänmaallisia har-
rastuksia niin paljon kuin ne konventin piiriin ulottuvat.336 

Toverikunta-aatteen ytimessä olivat kumppanuus, toveruus ja yhteishenki. Toveri-
kuntien lukuvuosi alkoi perinteisillä novitiokalaaseilla, joissa uudet tulokkaat, 
beaanit, otettiin riitein ja veljenmaljoin civiteetin jäseniksi.337 Kasteriitit vakiintui-
vat keskeiseksi osaksi myös myöhempien teinikuntien lukuvuoden alkua. Toveri-
kunta toimi 1900-luvun alun hajanaisessa kouluverkostossa nuorten oppilaiden tu-
kiverkkona ja eräänlaisena sijaisperheenä. Vanhemmat opiskelijat ottivat uudet tu-
lokkaat mukaan yhteisöönsä ja opettivat perinteitä ja nuorelle opiskelijalle sopivia 
tapoja. 

Toverikuntien keskeisimpiä toimintamuotoja olivat erilaiset kulttuuri- ja yh-
teiskuntaelämää koskettavat siveelliset tilaisuudet ja harrastukset: keskustelutilai-
suudet ajankohtaisista kulttuuri- ja yhteiskuntakysymyksistä, arvokkaat juhlatilai-
suudet sekä viihteellisemmät, mutta kulttuuripainotteiset piirileikit ja juhlakonven-
tit.338 Esimerkiksi Iisalmen Suomalaisen Yhteiskoulun toverikunta kokoontui luku-
vuonna 1906/1907 joka toisena lauantaina keskustelemaan, kuuntelemaan laulua, 

                                                        
 
334 Jounio 1977, 30. 
335 Jylhävaara 1947, 130. Vanhimpien toverikuntien arkistot osoittavat, että varhaiset toverikunnat olivat 
kirjeenvaihdossa keskenään. Esimerkiksi Oulun lyseon teinikunnan arkistossa on kopiot Jyväskylän, 
Tampereen ja Viipurin toverikuntien vuosisadan vaihteen säännöistä. (Muiden toverikuntien säännöt 
1890–1959. Oulun yhteislyseon teinikunnan arkisto (OYLT) Jah:3. KA.) 
336 Jyväskylän lyseon konventin säännöt. OYLT Jah:3. KA. 
337 Koskenniemi 1937, 60. 
338 Kiuasmaa 1983, 134, 137. Siveellisyys tässä yhteydessä viittaa vuosisadan alun snellmanilaiseen si-
veyskäsitteeseen, ei niinkään sukupuolisiveellisyyteen. Snellmanin filosofian mukaan yksilö toimii si-
veellisesti, kun hän samanaikaisesti tunnistaa olevansa tietyn kulttuurin tuotetta ja pyrkii aktiivisesti ja 
tietoisesti jatkamaan kulttuurin kehittymistä. (Pulkkinen 2012, 41–42.) 
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viulunsoittoa, lausuntaa ja kertomuksia sekä leikkimään erilaisia seuraleikkejä.339 
Lisäksi useimmat toverikunnat julkaisivat käsin toimitettuja toverikuntalehtiä, pe-
rinteisesti kahta rinnakkaisjulkaisua, joista toinen oli virallinen äänenkannattaja ja 
toinen pilalehti.340  Käsinkirjoitettujen lehtien lukeminen ääneen yhteisissä tilai-
suuksissa oli perinne nuorisoseurojen, osakuntien ja muiden yhteisöjen toiminnassa 
niin Suomessa kuin muuallakin Euroopassa.341 

Keväällä 1905 virisi suomenkielisten toverikuntien kirjeenvaihdossa ajatus yh-
teiskonventista. Ruotsinkieliset konventit olivat jo vuosisadan vaihteessa perusta-
neet Turussa ja Helsingissä alueellisia ja kaupunkien sisäisiä yhteiskonventteja 
(samkonventet).342  Suomenkielisten toverikuntien yhteistyötä varten perustettiin 
helmikuussa 1906 Suomen Koulunuorison Liitto (SKNL). 

Koululaitoksen näkökulmasta toverikuntatoiminnan vakiintumiseen vaikutti-
vat osittain sekä kurinpidolliset näkökohdat että uudet pedagogiset virtaukset, jotka 
tähdensivät oppilaiden omatoimisuutta. 1910-luvulla toverikunnissa yleistyivät 
hetkellisesti itsehallinnot, joissa pienimuotoiset koulujärjestyksen rikkomukset, 
kuten myöhästely ja vilppi, alistettiin toverikunnan sisäiseen käsittelyyn.343 Oulun 
Suomalaisen Yksityislyseon toverioikeus käsitteli vuosien 1911 ja 1917 välillä 
vuosittain kymmenkunta eri syytettä, pääasiassa jatkuvia myöhästelemisiä, lunt-
tausta sekä epäasiallista käytöstä. 344  Toverikuntien toimintaa valvoi kuraattori, 
mutta kurinpito ja järjestys perustuivat ennen kaikkea oppilaiden keskinäiseen so-
lidaarisuuteen ja kunnioitukseen.345 

Siveellisten harrastusten lisäksi toverikunta-aate oli tiiviisti sidoksissa tsaarin-
vallan aikaisiin poliittisiin pohjavirtauksiin. Nuorsuomalaisuus ja panslavistista po-
litiikkaa vastustava aktivismi saivat jalansijaa niin yliopistossa kuin oppikouluissa-
kin. Kyösti Kiuasmaa on esittänyt, että nuorista ylioppilaista koostuvan jääkäriliik-
keen suosio olisi ollut lähtöisin toverikuntatoiminnassa syttyneestä tsaarinvallan 
vastustamisesta – ylioppilaiden lisäksi varsinaiseen jääkärivärväykseen osallistui 
satakunta toverikuntaluokkien oppilasta. Venäjän helmikuun vallankumous vuonna 
1917 herättikin riemua toverikunnissa ja monet toverikuntalaiset ympäri Suomen 

                                                        
 
339 Oppilaiden vapaat harrastukset. Iisalmen Suomalaisen Yhteislyseon toimintakertomus lukuvuonna 
1906/1907. Iisalmen kaupunginkirjaston kotiseutukokoelma (IKK). 
340 Koskenniemi 1937, 62–64; Kiuasmaa 1982, 134. 
341 Kemppainen et al. 2011, 10; Roberts 2014. 
342 Mattsson et al. 1987, 8. 
343 Kiuasmaa 1982, 141. 
344 Toverioikeuden asiakirjat 1910–1917. OYLT Jah:5. KA. 
345 Kiuasmaa 1982, 133. 
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osoittivat kantaansa punaisin rusetein.346  Pääasiassa sivistyneistön ja yläluokan 
nuorista vesoista koostunut oppikoulunuoriso kuitenkin hylkäsi pian punaiset ru-
settinsa ja siirtyi tammikuussa 1918 syttyneessä sisällissodassa suojeluskuntien ri-
veihin. 

3.2.2 Toverikunnat maailmansotien välisenä aikana 

Sivistynyt nuoriso osallistui aktiivisesti Suomen itsenäistymisponnisteluihin ja it-
senäistymisen jälkimaininkeihin. Monet oppikoululaiset hakeutuivat sisällissodan 
aikana mukaan suojeluskuntien toimintaan, ja osa heistä jatkoi myös heimokanso-
jen vapautusretkille vuosina 1918–1922.347 Itsenäisyyspyrkimysten sekä valkoisen 
Suomen puolustamisen myötä porvarillisen nuoriso katsoi aatteellisen, isänmaalli-
sen toiminnan lähes velvollisuudeksi. Isänmaantuntoa voimisti myös oppikoulujen 
isänmaallinen ja snellmanilainen kasvatusaate.348 

Itsenäisyyden ensimmäisinä vuosina toverikuntalaiset osallistuivat aktiivisesti 
erilaisiin yhteiskunnallisiin, uutta tasavaltaa rakentaviin harrastuksiin. Suomen 
Koululaisnuorison Liitto (SKNL) toimi vielä 1920-luvun alussa keskeisenä toveri-
kuntien yhteistyöelimenä, vaikka liiton merkitys oli hiipunut siitä mitä se oli auto-
nomian ajan ponnisteluiden aikana.349 Itsenäisen Suomen uusi yhteiskunnallinen 
tilanne tarjosi koululaisnuorisolle uusia ja monipuolisia harrastus- ja toimintamah-
dollisuuksia. 1920-luku oli ideologisen järjestötoiminnan perustamisen kulta-aikaa, 
ja nuorisojärjestöjä perustivat innokkaasti niin vasemmisto ja oikeisto kuin porva-
ristokin.350  Yksi tunnetuimmista isänmaallista henkeä ja suomalaisuutta korosta-
neista liikkeistä oli Akateeminen Karjala-Seura (AKS). 351 AKS perustettiin vuonna 
1922 tukemaan ensisijaisesti karjalaisia heimoveljiä. Pääasiassa ylioppilaspiireistä 
jäsenensä koonnut järjestö taisteli niin sanotun ryssävihan ja heimoaatteen voimin 
valkoisen, puhtaasti suomalaisen isänmaan puolesta.352 

                                                        
 
346 Kiuasmaa 1982, 143–146; 297. 
347 Kiuasmaa 1982, 297. 
348 Koski 2003, 287, 303; Ikonen 2011, 221. 
349 Kiuasmaa 1982, 311. 
350 Kotioja 2014, 49; Siisiäinen 1988, 43–44, 49. 
351 Muita saman ajanjakson merkittäviä akateemisen maailman nuorisojärjestöjä olivat vuonna 1925 pe-
rustettu Akateeminen Sosialistiseura (ASS) sekä vuonna 1921 perustettu Suomen ylioppilaskuntien 
liitto. 
352 Alapuro 1973, 96; Meinander 2012, 56–57. 
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Niin AKS:n kuin muidenkin uusien järjestöjen piirissä nähtiin nopeasti nuoren 
polven mahdollisuudet. AKS perusti oppikoulunuorisolle omia Karjala-seuroja hei-
moaatteen levittämiseksi.353 Karjala-seurat olivat luonteva toimintamuoto, sillä op-
pikoulunuorisolle oli jo rakentunut tiivis suhde isänmaalliseen harrastustoimintaan 
sekä partioliikkeessä että suojeluskuntatoiminnassa.354  Isänmaalliset, aatteelliset 
harrastusmuodot olivat kuitenkin pääasiassa erillään toverikuntatoiminnasta. Tove-
rikunnat joutuivat kilpailemaan uusien harrastus- ja järjestömahdollisuuksien 
kanssa, mutta eri toimintamuotojen välillä oli myös yhteistyötä. 

Isänmaallisuus ja oikeistohenki nostivat uudelleen päätään koululaisten kes-
kuudessa, kun Lapuan yhteiskoulun oppilaat perustivat itsenäisen Sinimustat-jär-
jestön vuonna 1930. Useissa toverikunnissa suhtauduttiin myönteisesti ja kannus-
tavasti lapualaisuuteen ja oikeistolaiseen toimintaan. Koululaisnuorison järjestäy-
tyminen kansallismielisiin liikkeisiin oli mahdollista vain kouluhallituksen ja myö-
tämielisen opettajakunnan hyväksynnällä. Hyvin nopeasti toiminta kuitenkin sai 
epäilyttäviä piirteitä, kun joissain kouluissa Sinimustien toiminta äityi voimak-
kaaksi antikommunistiseksi propagandaksi.355 Aikalaismuistelmien mukaan myös 
Iisalmessa lapualaishenki vaikutti sen verran, että erään luokan seinällä ollut presi-
dentti Ståhlbergin muotokuva katosi. Syyllisiä tai taulun piilopaikkaa ei koskaan 
selvinnyt.356 

Koululaisten radikalisoituminen ja politisoituminen pakotti siitä huolestuneen 
kouluhallituksen puuttumaan tapahtumiin kiertokirjeellä, jossa velvoitettiin koulu-
jen johtoa huolehtimaan, etteivät toverikunnat tai muut oppilasryhmät syyllisty 
maan hallituksen päätösten arvosteluun. Sinimustat-järjestö oli noussut nopeasti 
Suomen suurimmaksi kansallismieliseksi nuorisojärjestöksi. Sen toiminnan suitse-
miseksi säädettiin keväällä 1934 niin sanottu puserolaki, jolla koululaisia kiellettiin 
käyttämästä poliittisia asusteita ja merkkejä julkisesti, ja viitattiin etenkin Sinimus-
tien tunnuspaitoihin. Lopulta sisäasiainministeriö lakkautti Sinimustien järjestön 
vuonna 1936, ja samalla oppilailta kiellettiin osallistuminen poliittiseen toimintaan 
kouluissa ja koulujen ulkopuolella.357 Koululaisten politikointikielto nousi uudel-
leen ajankohtaiseksi kolme vuosikymmentä myöhemmin. 
                                                        
 
353 Kiuasmaa 1982, 300. Esimerkiksi Oulussa perustettiin Oulun Oppikoulujen Karjala-Seura (OOKS) 
vuonna 1923. (”Oulun Oppikoulujen Karjala-Seuran historiikki vv. 1922–1937”. Oulun lyseon teini-
kunta (OLT) Hf:1. KA.) 
354 Partion ja suojeluskuntien suhteesta ks. Paavilainen 2010. 
355 Kiuasmaa 1982, 301; 305–306. 
356 Hynynen 1996, 33. 
357 Kiuasmaa 1982, 305–307; Ikonen 2011, 233; Meinander 2012, 126. 
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3.2.3 ”Puhtain asein puhtaan asian puolesta” – Suomen Teiniliitto 
perustetaan 

1930-luvun koululaisnuorison isänmaallisuutta on tulkittu usein Sinimustien kautta, 
mutta isänmaallinen harrastustoiminta ja talkootyö kuuluivat myös toverikuntien 
toimintaan. Vuonna 1938 Helsingin Toverikuntaliitto (HTL) organisoi suomenkie-
listen toverikuntien keskuudessa rahankeräyksen lentokoneiden hankkimiseksi re-
servilentäjien jatkokoulutukseen. Isänmaallis-sotilaallinen talkootoiminta jatkui 
vielä seuraavana vuonna, kun HTL organisoi Akateemisen Ilmasuojeluyhdistyksen 
kanssa romu-, lumppu- ja jätepaperikeräyksen. Romukeräyksen järjestelyjen yh-
teydessä HTL:n hallituksessa heräsi ajatus valtakunnallisen koululaisliiton perus-
tamisesta.358 Aiempi Koululaisnuorison Liitto ei ollut täysin onnistunut toverikun-
tia yhdistävässä tehtävässään. HTL:ssa katsottiin, että yhteiskunnassa oli käsillä 
hetki, jolloin toverikunnat kaipasivat yhtenäisyyttä. 

HTL:n puheenjohtaja Erkki Salonen359 ja sihteeri Jorma Louhivuori360 vaikut-
tivat ratkaisevasti uuden järjestön perustamiseen. Hankkeen alulle saamiseksi Sa-
lonen ja Louhivuori päättivät ottaa ensin yhteyttä toverikuntiin ja tiedustella kiin-
nostusta uuden liiton perustamiseen. Toverikuntien vastaukset olivat positiivisia, 
mutta Erkki Salonen on muistelmissaan todennut vastaanoton olleen aikuistaholta 
ristiriitainen, jopa vihamielinen. Toverikuntaliiton perustamisesta oli jo käyty kii-
vasta keskustelua Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksissa. Salonen ja Louhi-
vuori esittelivät suunnitelmiansa kouluhallituksen ylijohtajalle Oskari Mantereelle 
muutamaa päivää ennen aiottua toverikuntien kokoontumista. Mantereen ja koko 
kouluhallituksen suhtautuminen oli kuitenkin kielteinen. Salonen on siteerannut 
yhdessä lukuisista muistelmistaan Mantereen jyrkkiä sanoja: 

                                                        
 
358 ”Hajatietoja Suomen Teiniliiton tiimoilta, Erkki Salonen 25.8.1959”. STL HA:1. KA; Kulha 2010, 
52. Salonen ei muistelmissaan asiaa vahvista, mutta on todennäköistä, että hankkeen innoituksena on 
ollut suomenruotsalaisten toverikuntien koululaisjärjestön Finlands Svenska Skolungdomförbund r.y.:n 
(FSS) perustaminen jo 1920-luvun alussa. FSS oli onnistunut käynnistämään yhteistoimintansa menes-
tyksekkäästi ja se järjesti muun muassa valmennusta ehtokuulusteluihin, erilaisia kulttuurikilpailuja 
sekä kristillistä toimintaa. (Mattsson et al., 11, 15, 26.). 
359 Erkki Salonen (1920–2001) oli toisen maailmansodan aikaisen Suomen koulunuorison ja sodan jäl-
keisen ylioppilasnuorison tunnetuimpia johtajia. Sittemmin hän laajensi toimintaansa yhteiskuntapoliit-
tisen ajattelun kehittämiseen ja kulttuuripolitiikkaan ja toimi monien järjestöjen johdossa sekä runsaan 
20 vuoden ajan Suomen Kulttuurirahaston yliasiamiehenä. (Kansallisbiografia.fi.) 
360 Jorma Louhivuori (1921–1982) toimi sotien jälkeen Suomen Teiniliiton pitkäaikaisena pääsihteerinä 
sekä arkkiteininä. Louhivuori oli ammatiltaan rovasti ja hän toimi myöhemmin elämässään merimies-
lähetysseuran palveluksessa. (Kuka kukin on 1978, 547.) 
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Ensin oli Lapuan liike, sitten oli Sinimustat ja Merjan Kaiku ja – kun ne ei 
kelpaa – nyt sitten tämä. Perustakaa vaan, mutta me teemme lain, jolla se lak-
kautetaan.361 

Kouluhallituksen kielteinen kanta oli tavallaan ymmärrettävä, jos otetaan huomi-
oon vain muutaman vuoden takainen Sinimustien ja oppikoulunuorison levotto-
muutta aiheuttanut lähentyminen. Uudesta järjestöstä pelättiin toisintoa aiemmalle 
– ja se uhattiin pysäyttää heti alkuunsa. Kouluhallituksen kielteisestä kannasta huo-
limatta kesäkuun neljäntenä päivänä vuonna 1939 kokoontui Helsingin Suomalai-
sen normaalikoulun salissa 57 toverikuntien edustajaa tukemaan koululaisten pyr-
kimyksiä yhteisen liiton perustamiseksi. Kokouksessa perustettiin Suomen Oppi-
koulujen Toverikuntaliitto (SOTL).362 Päivämäärä oli sattumoisin myös marsalkka 
C.G.E. Mannerheimin syntymäpäivä, ja myöhemmin liiton historiassa Manner-
heim kohotettiin lähes kulttihahmon asemaan. 

Uuden toverikuntajärjestön rooli ja siihen kohdistetut odotukset olivat ristirii-
taiset. Järjestö ei halunnut epäonnistua edellisen SKNL:n tavoin, mutta Sinimustien 
ja Karjala-seurojen toiminta oli tuottanut haittaa koululaisnuorison kokoontumis- 
ja toimintavapaudelle. Äärimmäisyyksiin venyneen kansallisuusaatteen aiheutta-
mien ongelmien takia oli todennäköistä, että tuoreessa SOTL:ssa oltiin varovaisia 
tulevaisuuden suunnitelmia laadittaessa. Järjestäytynyt vapaaehtois- ja avustustyö 
sekä isänmaallisen aatteen edistäminen olisivat herkkänä aikana helposti olleet rin-
nastettavissa oikeistohenkiseen koululaispolitikointiin. 

Kesän 1939 aikana alkaneet linnoitustyöt ja loppuvuodesta syttynyt talvisota 
keskeyttivät tuoreen liiton toiminnan heti alkuunsa. Talvisodan sytyttyä koulutyös-
kentely oli katkonaista ja osassa maata mahdotonta: monet koulut olivat siirtoväen 
ja sotasairaaloiden käytössä, osa tuhoutunut pommituksissa tai jäänyt luovutetulle 
alueelle. Noin kolme neljäsosaa lukiolaispojista oli ajoittain sotilaspalveluksessa ja 
myös tyttöjä toimi maanpuolustuksen ja huoltotoiminnan tehtävissä.363 Välirauhan 
aikana SOTL:n piirissä ponnisteltiin sotaorpojen auttamiseksi sekä huoltorenkaan 
perustamiseksi, kunnes sota alkoi jälleen.364 

                                                        
 
361 ”Hajatietoja Suomen Teiniliiton tiimoilta, Erkki Salonen 25.8.1959”. STL Ha:1. KA. 
362 Salonen, Erkki, ”Hajatietoja Suomen Teiniliiton tiimoilta, 25.8.1959”. STL Ha:1. KA; Kulha 2010, 
53. 
363 Kaarninen 2011, 422–423. 
364 Pautola 1945, 25. 
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Sotatalvena 1943 eri koululais- ja opiskelijaryhmien edustajat kokoontuivat 
Oppikoulujen Karjala-Seuran (OKS) edustajakokoukseen keskustelemaan nuori-
son ja yhteiskunnan tulevaisuudesta. Puheenvuoroissa korostettiin nuorison yhteis-
työn tärkeyttä, kansallis-isänmaallisen ajattelun voimistamista sekä rappiollisten 
huvitusten ja aatteettoman elämänmuodon hylkäämistä.365 Kokouksessa maalattiin 
kuvaa uudesta suomalaisesta nuorisosta, joka auttaisi sodasta kärsivän maan taas 
jaloilleen. Korostuneen isänmaallisuuden myötä myös aiempien vuosien heimoaate 
ja Karjala-seurat kokivat uuden nousun. Oulussa Karjala-seura perustettiin uudel-
leen marraskuussa 1942, Iisalmen yhteislyseossa lokakuussa 1943. 

Myös SOTL kokoontui vuosikokoukseen syksyllä 1943. Läsnä olivat toverilii-
ton edustajien lisäksi OKS:n, Nuorisoseuraliiton sekä luonnontieteellisten kerhojen 
keskusjärjestön edustajat.366 Aatteellinen innostus ja uudenlainen ideologia näkyi-
vät myös SOTL:n vuosikokouksen puheissa ja julistuksissa. Yksi kokouksen kes-
keisistä tehtävistä oli liiton nimenmuutos Suomen Teiniliitoksi367. Samalla myös 
toverikuntien uudeksi nimeksi vakiintui teinikunta. Nimenmuutos liittyi vahvasti 
meneillään olleeseen ideologiseen keskusteluun nuorison toiminnasta ja tulevai-
suudesta. Erkki Salonen on muistelmissaan kertonut teini-nimityksen taustoja. Hän 
oli lukenut sotasairaalassa Lempi Jääskeläisen Se oli Viipuri vihanta -teosta (1940), 
joka kertoi Viipuria puolustavista pappiskokelaista, teineistä (djäkne).368 Salonen 
mainitsee nähneensä yhtäläisyyksiä nuorten pappisteinien sotaanlähdössä sekä 
talvi- ja jatkosodan tilanteessa, jossa useat toverikuntalaiset astuivat sotatehtäviin. 
Salonen halusi palauttaa vuosisatoja vanhan koululaisia kuvaavan sanan merkityk-
sen ja arvostuksen.369 

SOTL:n vuosikokouksessa keskusteltiin nuorison tilasta ja haluttiin luoda 
väylä tulevalle jälleenrakennukselle. Kokouksen päätteeksi kouluhallituksen pää-
johtaja L. Arvi P. Poijärvi luki kokousyleisölle ja tuleville teinisukupolville toimin-
nan aatteelliseksi pohjaksi teinijulistuksen, jossa kiteytyivät neljä tulevan teinitoi-
minnan velvollisuutta ja aatteellista pääkohtaa: Jumala, Isänmaa, Työ ja Velvolli-
suus.370 

                                                        
 
365 Kiuasmaa 1983, 334. 
366 Kiuasmaa 1982, 334. 
367 Jatkossa viittaan Suomen Teiniliittoon yksinkertaisesti Teiniliittona. 
368 Pappiskokelaista ja djäkne-kulttuurista ruotsalaisessa kontekstissa ks. Wennhall 1994. 
369 Salonen, Erkki, ”Teinien osuus on uskollisuus”. Teini 3/1954; Kulha 2010, 56. 
370 Tapaninen 1964, 14; Kiuasmaa 1982, 334–335. 
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3.3 Sankariveren viitoittamalla tiellä – Ensimmäinen teinisukupolvi 
(1943–1949) 

Teinitoiminnan jatkuvuus oli uhattuna heti sotien päättymisen jälkeen, kun oikeis-
tomielisiksi tulkittavat ja neuvostovastaista propagandaa levittävät järjestöt lakkau-
tettiin Moskovan välirauhansopimuksen ehtojen mukaisesti vuonna 1944. Akatee-
minen Karjala Seura oli lakkautettavien järjestöjen joukossa Suojeluskuntien ja 
Lotta Svärdin ohella. Erikoista onkin, että ilmiselvistä isänmaallisista ja oikeisto-
mielisistä suhteistaan huolimatta Teiniliitoa tai sen suomenruotsalaista sisarjärjes-
töä Finlands Svenska Skolungdomförbundetia (FSS) ei nähty välirauhansopimuk-
sen vastaisina järjestöinä. Kouluhallituksessa pohdittiin heti rauhansopimuksen jäl-
keen Teiniliiton ja FSS:n kohtaloa ja harkittiin järjestöjen rahoituksen ja yleisen 
tuen lopettamista. Sota-ajan talkootyötä pidettiin kuitenkin ilmeisesti niin arvok-
kaana, että lakkauttamisen sijaan järjestöt saivat jatkaa toimintaansa, ja ne saivat 
pienen palkkionkin työstään: järjestöjen edustajille annettiin seuraavien järjestöpäi-
vien matkakuluihin puolustusvoimien matkalitteroita.371 

Teinitoiminnan yhteys oikeistoisänmaalliseen toimintaan oli niin ilmeinen, että 
myöhemmät sukupolvet arvioivat Teiniliiton ensimmäisten vuosien toimintaa ”jäl-
kijättöiseksi AKS-laisuudeksi”. Muun muassa entinen Teiniliiton aktiivi ja pitkäai-
kainen sosialidemokraattien kansanedustaja Erkki Tuomioja on poliittisissa muis-
telmissaan kuvaillut Teiniliiton tilannetta sodan jälkimainingeissa: 

AKS-henkisten ikiteinien talvisodan alla Oppikoulujen toverikuntien liiton ni-
mellä perustama järjestö joutui välirauhan 1944 jälkeen kiireesti polttelemaan 
papereitaan samassa uunissa kuin AKS:kin papereitaan tuhosi. Kiihkomielisen 
nationalismi pantiin naftaliiniin ja aatteellisen tyhjiön täyttivät epäpoliittiset 
kulttuuririennot ja harrastuspiirit.372 

”Ikiteinien” AKS-kytköksen piilottelusta kertoo myös se, miten sekä Teiniliiton 
toimittamissa omissa historiikeissa että yksityishenkilöiden myöhemmissä muis-
telmissa suhteista vaietaan systemaattisesti.373 Esimerkiksi OKS:n edustajien roolia 
Teiniliiton perustamisessa tai myöhemmissä hallituksissa ei liiton omissa teksteissä 
mainita lainkaan. Todellisuudessa teinien ja AKS-toimijoiden välinen yhteistyö oli 

                                                        
 
371 Mattsson et al. 1987, 53. 
372 Tuomioja 1993, 62. 
373 Vasta vuonna 2010 Keijo J. Kulhan kirjoittamassa Erkki Salosen elämäkerrassa Salosen maanpuo-
lustuksellinen tausta ja aktiivisuus AKS-liikkeessä nostetaan selvästi näkyviin. 
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tiivistä, sillä Teiniliiton taustamiehet Erkki Salonen ja Jorma Louhivuori olivat ak-
tiivisia maanpuolustustyössä ja AKS:n valajäseniä.374  Äärikansallista nuorisotoi-
mintaa tutkinut Eeva Kotioja on todennut, että nuorisojärjestöjä oli 1930-luvun 
Suomessa lukuisia, mutta henkilöt niiden johdossa olivat usein samoja.375 Näin oli 
laita myös tuoreessa Teiniliitossa. 

Myös teinikuntien tasolla kytkökset aikaisempaan toimintaan olivat selkeät. Ii-
salmen yhteislyseon Karjala-seuran sihteerinä toiminut Hilppa Sirviö muisteli kou-
lun historiikissa, miten yhteislyseon toverikunta oli muuttunut heti keväällä 1944 
teinikunnaksi ja sen ”toiminta virisi pian voimakkaasti entisten Karjala-seuran tyt-
töjen johdolla”. Sirviöstä itsestään tuli heti teinikunnan sihteeri.376 Karjala-seuran 
toiminnassa saadut opit ja toimintamuodot siirrettiin luontevasti uuteen teinikun-
nan toimintaan. Tuoreet teinikunnat ottivat monissa kouluissa tehtäväkseen kunni-
oittaa koulunsa kaatuneita oppilaita. Sekä Iisalmessa että Oulussa teinikunnat or-
ganisoivat ja keräsivät varat kaatuneiden oppilaiden Pro patria -muistolaattoihin.377 

Teiniliiton ensimmäiset vuodet edettiin veitsenterällä epätietoisina olemassa-
olon jatkuvuudesta. Tämän takia aatteellista toimintaa jouduttiin epäilemättä lien-
nyttämään ja keskittymään vähemmän arkoihin toimintamuotoihin kuten kulttuuri- 
ja harrastustoimintaan. Tästä huolimatta toisen maailmansodan jälkeisten vuosien 
teinitoiminta oli korostetun isänmaallista. Teiniliiton kuraattori maisteri Lauri Pau-
tola luonnehti runollisesti uuden liiton aatteellista suuntaa Teinin kirjan ensimmäi-
sessä painoksessa vuodelta 1945: 

Sota kuitenkin keskeytti liiton toiminnan, mutta kipinä oli sytytetty, tie löydetty. 
Jokainen löysi paikkansa ja taistelukenttien ruudinsavun mustaamaan hankeen 
valui monen toverimme puhtaasta sydämestä sankariveri. Se viitoitti meidän 
tiemme.378 

                                                        
 
374 Erkki Aarre Kalevi Salonen valajäsennumero 2767 ja Jorma Kalervo Louhivuori valajäsennumero 
3032. (Kuusi & Aitola 1991.) 
375 Kotioja 2014, 50. 
376 Hynynen 1996, 40. 
377 Kesällä 1948 Iisalmen yhteislyseon teinikunta tilasi tarvikkeet kahteen suureen marmoriseen muis-
tolaattaan. (”Laskukopio muistolaatasta 2.6.1948”. Iisalmen lyseon arkisto (ILA).) Myös Oulun yhteis-
lyseon teinikunta lähetti joulukuussa 1945 kutsuja muistotaulun paljastustilaisuuteen kaatuneiden oppi-
laiden omaisille; tapahtuma oli siis teinikunnan järjestämä (”Teinikunnan lähettämä kutsukirje 
5.12.1945”. Oulun yhteislyseon teinikunnan arkisto (OYLT) Da:1. KA.) 
378 Pautola 1945, 27. 
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Pautolan yltiöromantisoidusta kuvauksesta huokuu kunnioitus toverikuntalaisten 
aseveljien uhrausta kohtaan. SOTL:n ja Teiniliiton varhaisvuosien aikalaisjulkai-
suissa patrioottinen retoriikka, ajatus verellä lunastetusta maasta ja puhtaasta uhri-
verestä ovat vahvasti läsnä. Teiniliiton varhaisten julkaisujen retoriikassa on nähtä-
vissä aatteellinen yhteys isänmaallisen toiminnan ja ajan voimakkaan uhripuheen 
kanssa. Esimerkiksi heti toisen maailmansodan jälkeen pyydettiin marsalkka Man-
nerheim liiton suojelijaksi ja kunniajäseneksi, ja Teiniliitto otti ohjenuorakseen ja 
aatteelliseksi iskulauseekseen Mannerheimin aateliskilven kehotuksen ”Puhtain 
asein puhtaan asian puolesta”.379  Mannerheimiin liittyvä sankarikulttuuri oli jäl-
leenrakennusajan Suomessa yleinen pohjavire, ja vuonna 1951 kuolleen Manner-
heimin muiston vaaliminen oli niin ylioppilaiden kuin teinienkin tärkein tehtävä.380 
Sota- ja jälleenrakennusajan uhrikulttuuria tutkineet Tuomas Tepora ja Ilona Kemp-
painen ovat osoittaneet, että sotaa seuranneina vuosina isänmaallisten järjestöjen 
retoriikka ja koko yhteiskunnallinen henki oli uhripuhetta korostavaa. Yltiöisän-
maallinen paatoksellisuus sekä sankari- ja uhripuhe ehdyttivät kuitenkin itsensä hy-
vin pian, ja vallitseva tunneilmasto lauhtui ja keskittyi jälleenrakennuksen tulevai-
suususkoon. 381  Ylioppilastoiminnassa Mannerheim-myyttiin kietoutuvaa isän-
maallisuutta ja maanpuolustushenkeä alettiin arvioimaan uudelleen kriittisemmin 
vasta vuosina 1961–1963. 382 

Ensimmäisen teinisukupolven toimintaa tulkittaessa on muistettava yhteiskun-
nallinen konteksti, jossa SOTL ja myöhemmin Teiniliitto toimivat. Koululaisjär-
jestö syntyi isänmaallisten, oikeistomielisten järjestöjen rinnalle aikana, jolloin 
kansakuntaa motivoi ajatus Suur-Suomesta. Teiniliittoa olivat jatkamassa sodassa 
taistelleet nuoret miehet ja sotaponnistuksia tukeneet naiset. Sodasta selvinneet tei-
nit jäivät rakentamaan sodan muiston pohjalta uudenlaista nuorisojärjestöä. 
  

                                                        
 
379 Pohtola 1960, 15.  
380 Kolbe 1995, 36. Sankarikulttuuriin liittyi myös rintamamiesten kokemusten kunnioitus ja niistä ker-
tominen esimerkiksi rintamamiesjärjestöissä. (Kinnunen & Jokisipilä 2012; Kivimäki 2015, 312—313.) 
381 Ks. Tepora 2011; Kemppainen 2006; Kivimäki 2015, 312–313. 
382 Kolbe 1995, 36–37; Kivimäki 2015, 291; Kinnunen & Jokisipilä 2012. 
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3.3.1 Teinijulistus teinityön ohjenuorana 

Seisomme isänmaamme verin lunastetulla kamaralla alla kasvon Kaikkivallan. 
Hän tietää ajatuksemme ja aikeemme. Hänelle meidän tulee tehdä tiliä jokai-
sesta teostamme. 

Kuulumme Suomen kansaan, olemme jäseniä lukemattomien rakentajien ja 
taistelijain sarjassa. Meillekin lankeaa vaativa oikeus lisätä kansalliseen kult-
tuuriperintöömme oma osuutemme. 

Meitä kutsuu työhön se velvoittava tietoisuus, että nykyiset harrastuksemme ja 
pyrkimyksemme lyövät aikanaan leimansa kansamme henkiseen ja aineelliseen 
sivistykseen. Mekin vastaamme osaltamme siitä, minkä kaiun saavat sanat: 
olen suomalainen. 

Teinit! Kohottakaamme ihanteeksemme kansalaisen, jonka luonteessa sopu-
sointuisesti yhdistyvät Elias Lönnrotin vaatimattomuus, uskollisuus ja työ-
tarmo; J.V. Snellmanin horjumaton oikeudenmukaisuus ja miehekäs vastuun-
tunto ja suomalaisen sotilaan lannistumaton uljuus ja sisu.383 

Teiniliiton nimiuudistuksen yhteydessä vuonna 1943 laadittiin Teinijulistus ohjaa-
maan tulevien teinisukupolvien aatteellista toimintaa. Teinijulistukseen kiteytyy 
neljä keskeistä teemaa, Jumala, Isänmaa, Työ ja Velvollisuus, joiden vaalimiseen ja 
kunnioittamiseen teinejä velvoitettiin väkevin sanoin. Julistuksen laativat Teinilii-
ton ensimmäinen kuraattori Lauri Pautola384 sekä kouluhallituksen pääjohtajana so-
tavuosina toiminut L. Arvi P. Poijärvi385. 

Teinijulistus on sisällöltään hyvin isänmaallinen ja huokuu jälleenrakennusajan 
ensimmäisten vuosien tyypillistä sankarikertomusta ja uhrihenkeä. Se on kieliku-

                                                        
 
383 Pautola 1945, 8. 
384 Filosofian maisteri Lauri Pautola, toimi Suomen Teiniliiton pitkäaikaisena kuraattorina ja oli tiiviisti 
mukana Teiniliiton alkuvuosien toiminnassa. Pautola uursi myöhemmin pitkän uran opetus- ja kasva-
tusalalla ja opetusministeriössä. (Kulha 2010, 56.) 
385 Kouluhallituksen ylijohtaja ja pääjohtaja, yliopettaja ja Otavan tietokirjaosaston johtaja L. Arvi P. 
Poijärvi (1900–1986) toimi Teinijulistuksen julkaisemisen aikaan kouluhallituksen pääjohtajana. Poi-
järvi toimi sota-aikana aktiivisesti Ässä-rykmentissä sekä Suomen Aseveljien Liiton yliasiamiehenä. 
Poijärvi joutui luopumaan pääjohtajanvirastaan vuonna 1945 ja hän palasi takaisin opetustehtäviin. 
Myöhemmin 1960-luvulla hän oli mukana koulunuudistustoimikunnassa valmistelemassa peruskoulun 
tasokurssijärjestelmää. (Kansallisbiografia.fi.) 
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viltaan varsin maskuliininen ja kansallisisänmaallista velvollisuudentuntoa koros-
tava.386 Vaikka uhripuhe ja paatoksellisuus lientyivät varsin nopeasti, teinijulistuk-
sesta muodostui teinitoiminnan keskeinen ohjenuora seuraaviksi vuosikymmeniksi. 

Teinijulistusta tulkitessa on hyvä muistaa, että se edustaa oman aikansa vallit-
sevaa koulutusideologiaa ja -ihannetta, jotka pohjautuivat luterilaiseen kristillisyy-
teen ja snellmanilaiseen kansallisajatteluun. Nuorison isänmaallinen toiminta ja 
aatteellisuus olivat olleet jo pitkään oppikoulujärjestelmän keskeisimpiä kasvatuk-
sellisia tavoitteita.387  Vallitsevan koulutusideologian ja teinitoiminnan läheisestä 
suhteesta kertoo ote Poijärven juhlapuheesta Teiniliiton perustamiskokouksessa: 

Mistä Suomen ihana, kärsinyt kansa saa johtajansa. Teistä, Te oppikoululaiset, 
joita kansakunnan odottavat katseet herkeämättä seuraavat, siunaten silloin 
kun ponnistatte eteen- ja ylöspäin, tarmonne keräten, mielenne malttaen, sie-
lunne terveillä, puhtailla harrastuksilla täyttäen, mutta ahdistunein mielin, jos 
heittäydytte virran vietäväksi ja painutte harrastuksettomuuden tai alhaisten 
ajatusten ja tekojen suohon. 

Ottakaamme me kaikki, jotka olemme saaneet onnen osallistua korkeimman 
suomalaisen sivistyksen aarteista, esikuvaksemme suomalainen teini, tuo nuo-
rukainen, joka lähtöisin kaukaisesta korpikylästä, raivasi puutteen, nälän ja 
vilun kautta tiensä sivistyksen korkeimmille portaille ja josta tuli kansansa joh-
taja, mutta samalla ja ennen kaikkea, sen altis palvelija.388 

Juhlapuheessa kiteytyy oppikoulunuorison kasvatukselliset ihanteet: hyvien har-
rastusten kautta kultivoitunut teini, joka kohoaa työn ja ponnistelujen kautta kan-
sakunnan johtajaksi ja palvelijaksi. Poijärvi asetti puheessaan teininuorison har-
teille raskaan taakan, mutta myös tulevaisuudessa siintävän palkinnon, paikan yh-
teiskunnan ylimmillä portailla. 

Oppikoululaisia kasvatettiin ja koulutettiin hyvin eri lähtökohdista ja eri tavoit-
tein kuin kouluakäymätöntä nuorisoa. Kasvatusihanteen mukaisesti oppikoulunuo-
risoa ohjattiin tietoisesti koulun hyväksymiin, hyviin, tervehenkisiin harrastuksiin. 

                                                        
 
386 Ks. Tepora 2011; Kemppainen 2006. 
387 Koski 2003, 293. 
388 Pautola 1945, 19. 
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Avainasemassa oli koulun puitteissa tapahtuva harrastustoiminta. Näin samalla ero-
teltiin nuorisoa oppikoulutuksen saaneisiin ja muuhun nuorisoon – tuleviin johta-
jiin ja kansaan. 389  

Oppikoulujen kasvatusideologian ja teinitoiminnan suhdetta voisi kuvailla 
symbioottiseksi. Sekä koulutuksen, kasvatuksen että teinityön ensisijainen tavoite 
oli kasvattaa nuorisoa kansakunnan, yhteiskunnan ja isänmaan vastuuntuntoisiksi 
palvelijoiksi. Juuri tähän yhteiseen ideologiseen taustaan perustui 1940- ja 1950-
lukujen teinitoiminnan ja koko oppikoulujärjestelmän vastavuoroisuus. Koulujär-
jestelmän näkökulmasta toverikuntaperinteeseen pohjautuvat teinikunnat ylläpiti-
vät järjestystä ja hyviä harrastusmuotoja, ja vastavuoroisesti teinitoiminnan näkö-
kulmasta koulujärjestelmän suoma mandaatti ja luottamus sallivat toiminnan jär-
jestämisen suhteellisen vapaissa puitteissa. Oppikoulun ja teiniaatteen symbiootti-
nen suhde jatkui aina 1960-luvun radikaaleihin murroksiin asti, jolloin teinit alkoi-
vat ottaa ensimmäisiä harha-askeliaan yhteiseltä tieltä. 

3.3.2 Teiniliitto valtakunnallisena koululaisjärjestönä 

Teiniliitto perustettiin alun perin teinikuntien yhteistyön tukemiseksi, mutta 1950-
luvun kuluessa siitä kasvoi teinikuntien yhteinen kattojärjestö, joka vakiinnutti ase-
mansa koulunuorison edunvalvojana ja äänitorvena. Teiniliiton organisaatiora-
kenne noudatti yksinkertaista järjestömallia, jossa teinikunnat lähettivät edusta-
jansa vuosittaisille teinipäiville valitsemaan liitolle hallituksen. 

Koko teinitoiminnan ja Teiniliiton perustana olivat yksittäiset oppikoululaiset, 
teinit. Teinikuntien ja samalla Teiniliiton jäseneksi saattoivat liittyä suomenkielis-
ten oppikoulujen viidensien luokkien ja lukioluokkien oppilaat.390  Vuonna 1967 
Teiniliiton ja teinikuntien jäsenyys avautui myös kunnallisten keskikoulujen nel-
jäsluokkalaisille sekä suomenruotsalaisille oppilaille.391 Syksystä 1971 lähtien tei-

                                                        
 
389 Koski 2003, 286. 
390 Mallisäännöt eivät olleet täysin sitovia, sillä osa teinikunnista hyväksyi jäsenikseen myös keskikou-
lun neljäsluokkalaisia. Suurin osa noudatti kuitenkin Teiniliiton mallisääntöjä, jotka määrittelevät jä-
senkelpoisuuden alkavan viidenneltä luokalta. Lisäksi yhdeksänluokkaisissa tyttölyseoissa jäsenyys 
kattoi 5.–9. luokat. (Teinin kirja 1964, Liite 1. Mallisäännöt teinikunnalle.) 
391 Suomenruotsalaiset oppikoululaiset kuuluivat pääasiassa omaan järjestöönsä, Finland Svenska Sko-
lungdomsförbund r.f. (FSS) 



120 

nikuntaan sai liittyä kuka tahansa oppikoulussa, kunnallisessa keskikoulussa tai pe-
ruskoulun yläasteella opiskeleva koululainen. Alle 15-vuotiaat koululaiset tarvitsi-
vat kuitenkin holhoojansa suostumuksen jäseneksi liittymiseen.392 

Teinikuntien jäseneksi liityttiin syksyisin järjestettävissä nahkiaisissa, joissa 
uudet teinit kastettiin teineiksi. Jäsenyyden merkiksi jaettiin teinikortti, jonka saa-
miseksi tuli maksaa jäsenmaksu. Teinikunnat saivat määritellä itse oman jäsenmak-
sunsa, joka muodostui Teiniliitolle tilitettävästä perusosasta ja teinikunnan käyt-
töön jäävästä lisämaksusta. Vuosina 1965–1974 oppilasjäsenen Teiniliiton jäsen-
maksun perusosa oli neljä markkaa koko lukion osalta, kaksi markkaa keskikoulun 
viimeisen luokan osalta sekä kuusi markkaa keskikoulun viimeisen luokan ja lu-
kion osalta. 393  Teinikunnan ja Teiniliiton jäsenyys päättyi automaattisesti sinä 
vuonna, kun oppilas päätti keskikoulun viidennen luokan tai kirjoitti ylioppilaaksi. 

Teiniliiton järjestörakenteen toisen portaan muodostivat Teiniliiton perusyksi-
köt eli teinikunnat. Teiniliiton mallisääntöjen mukaan teinikunnan tarkoituksena oli: 

edistää jäsentensä vapaita harrastuksia, minkä toteuttamiseksi teinikunta yllä-
pitää keskuudessaan kerhoja, järjestää ohjelmallisia illanviettoja ja juhlia, 
keskustelu- ja esitelmätilaisuuksia sekä kulttuuri- ym. kilpailuja sekä harrastaa 
julkaisutoimintaa. 

Teinikuntien käytännön asioita hoiti ja toimintaa järjesti vuosittain valittava hallitus, 
johon valittiin yleensä yksi tai kaksi edustajaa jokaista jäsenkelpoista luokkaa koh-
den. Teinikunnan hallitukseen kuuluivat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, 
tiedotussihteeri, rahastonhoitaja, teinimestari sekä erikseen valittu joukko toimi-
henkilöitä. Teinikuntien toiminta oli lähtökohtaisesti jäsentensä itsensä järjestämää, 
mutta mukana oli myös teinien valitsema opettajaedustaja, kuraattori. Kuraattorin 
tehtävä ei niinkään ollut ohjata toimintaa, vaan toimia tukena ja apuna.394  

Teinikuntien kasvutarina liittyi olennaisesti 1950- ja 1960-lukujen mittaan ta-
pahtuneeseen koulutuksen laajentumiseen sekä suurten ikäluokkien lukumäärälli-
seen paineeseen. 1960-luvun kuluessa oppilasmäärät kasvoivat merkittävästi ja uu-
sia kouluja jouduttiin perustamaan runsaasti. Oppikoulujen määrän kasvu heijastui 
suoraan teinikuntien määriin: 

                                                        
 
392 Westlund 1970, 17; Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelle 1967. STL Db:1. KA. 
393 ”Teinikunnan tiedotussihteerille/sihteerille”, päiväämätön kiertokirje. OTY J:4. KA; ”Vuoden 1970 
toimintakertomus”. STL Db:1. KA. Neljän markan jäsenmaksu vastaa vuoden 2019 rahan arvossa noin 
5,8 euroa. (Rahamuseo.fi) 
394 Tulonen 1964, 52–75; Arrakoski 1964, 95; ”Liite 1. Mallisäännöt teinikunnalle”, Teinin kirja 1964. 
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Taulukko 7. Suomenkielisten oppikoulujen ja teinikuntien lukumäärät vuosina 1950–
1970. (SVT IX 68–87; Teiniliiton toimintakertomukset 1950–1970. STL Db:1. KA.) 

Lukuvuosi Oppikoulujen määrä Teinikuntien määrä 

1950/51 289 227 

1954/55 306 243 

1960/61 424 288 

1964/65 524 431 

1969/70 604 513 

Taulukko osoittaa, miten 1960-luvun kuluessa sekä oppikoulujen että teinikuntien 
määrä lähes kaksinkertaistui. Käytännössä melkein kaikissa suomenkielisissä op-
pikouluissa toimi oma teinikunta. Taulukkoa tulkittaessa on hyvä muistaa, että uu-
sissa oppikouluissa teinikunta perustettiin usein pienellä viiveellä, yleensä siinä 
vaiheessa, kun koulun ensimmäiset lukioluokkalaiset aloittivat opintonsa.395 

Teinikuntien rinnalla toimivat alueellisesti lähekkäin olevien teinikuntien pe-
rustamat teiniyhdistykset, jotka voidaan jakaa kaupunki- ja maaseutuyhdistyk-
siin.396 Suurissa koulukaupungeissa oli luontevaa perustaa teinikuntien välinen yh-
teistyöelin, kuten esimerkiksi Oulussa Oulun Teiniyhdistys. Maaseuduilla saattoi-
vat useamman kaupungin teinikunnat puolestaan perustaa maantieteellisesti laajan 
alueellisen teiniyhdistyksen. Esimerkiksi Ylä-Savon Teiniyhdistykseen kuuluivat 
Iisalmen, Pyhäsalmen, Pielaveden, Lapinlahden ja Sukevan oppikoulujen teinikun-
nat. Teiniyhdistykset eivät nimestään huolimatta olleet rekisteröityneitä yhdistyksiä 
tai Teiniliiton piirijärjestöjä, vaan lähinnä paikallisia yhteistyöelimiä, jotka kom-
munikoivat Teiniliiton ja teinikuntien välillä. Tärkeän osan teiniyhdistysten toimin-
nasta muodostivat lehden julkaiseminen sekä kurssi- ja koulutustoiminta. Kurs-
seista yleisimpiä olivat erilaiset teinivirkailijakurssit.397 

Varsinainen piirijärjestöorganisaatio toteutettiin vasta 1960-luvun lopulla, kun 
Teiniliitto pyrki tehostamaan toimintaansa maakunnissa. Piirijärjestöjen tarkoituk-
sena oli toimia koko maan kattavana alueorganisaatioverkostona, jonka vastuulle 
siirrettiin huomattava osa tiedonvälittämisestä ja toiminnan järjestämisestä. 398 

                                                        
 
395 Esim. Oululaisen Merikosken yhteislyseon ensimmäisiin lukiolaisiin kuulunut nainen kertoi, miten 
teinikunta perustettiin heti syyslukukauden alussa. (On2839.) 
396 Paikalliset teiniyhdistykset toimivat vielä 1950-luvulla teiniliitto-nimityksellä, mutta nimitys muu-
tettiin vaiheittain vuonna 1953 teiniyhdistyksiksi, jotta vältettäisiin sekaannukset kattojärjestön kanssa. 
397 Hyvärinen 1964, 39–41. 
398 Hassi 1970, 35. 
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Vuonna 1971 teiniyhdistysten pyörittämiseen palkattiin puolipäivätoimiset piirisih-
teerit.399  Vuoteen 1973 mennessä Suomessa oli yhteensä 18 maakunnallista tei-
niyhdistystä tai piiritoimistoa. Pohjois-Suomen alueella toimivat Lapin Teiniyhdis-
tys ja Pohjois-Pohjanmaan Teiniyhdistys sekä Savossa Pohjois-Savon Teiniyhdis-
tys ja Etelä-Savon Teiniyhdistys.400 

Teiniliiton ylimmällä järjestöportaalla oli vuosikokous ja siellä valittava halli-
tus. Teiniliiton hallitus koostui täysi-ikäisistä, Helsingissä opiskelevista ylioppi-
laista, jotka olivat entisiä aktiivisia teinikuntalaisia. Maakuntien teinejä luonnolli-
sesti kiinnosti ehdottaa hallitusjäseniksi oman seutunsa entisiä teinejä. Oululaisten 
haastateltavien mukaan 1950- ja 1960-luvun taitteessa Teiniliiton hallituksessa istui 
aina yksi oululainen edustaja.401 

                                                        
 
399 ”Hallituksen raportti toiminnastaan ajalta 1.1.–26.3.1971”. STL Db:1. KA. 
400 Suomen Teiniliiton toimintakertomus 1973. STL: Db:1. KA. 
401 On2245; On2839; Om3135. 
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Kuva 1. Teiniliiton väistyvän ja aloittavan hallituksen yhteiskuva 1960-luvun alusta. 
(Haastateltavan yksityiskokoelma.) 

Hallituksen tukena oli useita eri elimiä. Vuoteen 1967 asti Teiniliiton neuvoa-anta-
vana elimenä toimi teiniyhdistysten valitsemista edustajista koostuva maakunta-
neuvosto. Neuvoston roolina oli toimia lähinnä yhteydenpitokanavana teiniyhdis-
tysten kesken.402 Vuoteen 1969 asti Teiniliiton hallituksessa oli mukana kuraattori, 
joka valvoi toimintaa ja piti yhteyttä kouluhallitukseen ja teinikuntien kuraattorei-
hin. Hallituksen toimintaa valvoivat myös kuraattorineuvosto ja neuvottelukunta. 
Kuraattorineuvosto toimi neuvoa-antavana elimenä samalla edustaen teinitoimin-
nan eri tehtävissä olevia kuraattoreita. Sen tehtävänä oli myös edistää teinityön tun-
temusta ja tavoitteita nuorisokasvatuksesta kiinnostuneissa piireissä.403 Neuvotte-
lukunta koostui neljästä kutsutusta edustajasta sekä liiton kuraattorista. Molempien 
elimien toiminta lopetettiin 1960-luvun lopulla. Ainoa läpi Teiniliiton historian vai-
kuttanut ulkopuolinen toimielin oli arkkiteinit, jotka olivat Teiniliiton entisiä pu-
heenjohtajia ja kuraattoreita ja jotka kokoontuivat istuvan puheenjohtajan kutsusta 
neuvomaan ja antamaan mielipiteensä liiton toiminnasta. 

                                                        
 
402 Westlund 1970, 16. 
403 ”9. Kuraattorineuvosto”. Suomen Teiniliitto r.y:n toimintakertomus v. 1963. STL Db:1. KA. 
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Kuvio 4. Suomen Teiniliiton järjestörakenne vuonna 1965. (Suomen Teiniliiton organi-
saatio v. 1965 -moniste. ILA.)  
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Kuvio 5. Suomen Teiniliiton järjestörakenne vuonna 1971. (Westlund 1970, 16–21.) 

Teiniliiton vuosikokous järjestettiin vuosittaisilla teinipäivillä, jotka olivat järjestön 
tärkein julkinen jäsentapahtuma. 1950- ja 1960-luvuilla teinipäivät olivat arvok-
kaita juhlatilaisuuksia, joissa jumalanpalveluksen, kulttuuriohjelman ja teinitanssi-
aisten päätteeksi pidettiin lyhyehkö vuosikokous. 1960-luvun alun teinitoiminta-
aktiivi Erkki Tuomioja on kärkkäin sanoin arvostellut teinipäivien luonnetta ja to-
dennut, että käytännössä Teiniliiton johdossa olivat muutama vuosi aikaisemmin 
koulunsa päättäneet, itse itsensä liiton johtoon valinneet ylioppilaat. ”Kunniamerk-
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kien jako ansioituneille teinijohtajille vei enemmän kokousaikaa kuin eroavan hal-
lituksen laatiman uuden hallituslistan hyväksyminen”, Tuomioja arvosteli poliitti-
sessa elämäkerrassaan johtoportaan kapeaa toimintaa.404 

Tuomiojan huomautus saattoi hyvinkin pitää paikkansa vielä 1950-luvusta ja 
1960-luvun alkuvuosista. Teinipäiville osallistuttiin usein sankoin joukoin, mutta 
osallistujien mielenkiinto saattoi vuosikokouksen sijaan kohdistua muiden nuorten 
tapaamiseen ja hauskanpitoon. Teinipäivät olivatkin yhteisöllinen tapahtuma, sillä 
matka taitettiin yleensä suurella joukolla ja kokouspaikkakunnalla yövyttiin yhteis-
majoituksessa koulujen lattioilla. Esimerkiksi Oulun normaalilyseon teinilehdessä 
Pauhussa julkaistu nimimerkki Cezetan raportti Vaasan teinipäiviltä vuodelta 1960 
sisälsi lähinnä junamatkan jännityksen ja iltaohjelman kuvauksia. Vuosikokouksen 
hän mainitsi vain väsyttävänä aamuherätyksenä.405 

Kuva 2. Vakavaa kokousväkeä Vaasan Teinipäivillä 1946. (STL U:8. KA.) 

Kiinnostus ja osallistumisinto Teiniliiton toimintaan ja liittokokouksiin kasvoivat 
läpi 1960-luvun, ja kokouksia kehitettiin aktiivisesti virallisempaan ja demokraat-
tisempaan suuntaan. Hallitusjäsenet eivät enää valinneet itse itseään, vaan hallitus-
valinnoista käytiin selkeitä väittelyitä ja kiistoja. Lisäksi vuosikokousten ohjel-
massa alkoivat yleistyä erilaiset yleis- ja koulutuspoliittiset kannanotot. Vuonna 
                                                        
 
404 Tuomioja 1993, 62. 
405 Cezetta, ”Voi itku!”. Pauhu 1/1960. 
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1965 teinipäivien luonne muuttui, kun vuosikokoukselle annettiin suurempi paino-
arvo ja tilaisuudesta tehtiin kolmipäiväinen tapahtuma.406 

Teinipäivät jäivät historiaan, kun Teiniliitto alkoi vuodesta 1968 lähtien ko-
koontua kahdesti vuodessa kevät- ja syysliittokokouksiin. Keväällä hyväksyttiin 
toiminta- ja tilikertomus, päätettiin vastuuvapauden myöntämisestä sekä käsiteltiin 
sääntömuutokset, ohjelmakysymykset ja kannanotot. Syksyllä puolestaan valittiin 
tulevan kauden hallitus ja otettiin tarvittaessa kantaa tärkeisiin asioihin.407 Vuonna 
1973 siirryttiin säästösyistä takaisin yhden vuosikokouksen käytäntöön. 

Liittokokousten laajuudesta kertoo esimerkiksi se, että vuoden 1969 syysliitto-
kokouksessa oli läsnä peräti 310 teinikuntien valtuuttamaa virallista edustajaa, 57 
tarkkailijaa, kahdeksan Teiniliiton hallituksen jäsentä sekä 312 seuraajaa – siis lä-
hes 700 osallistujaa.408 Käsiteltävien asioiden, osanottajamäärän sekä valtakirjojen 
tarkistamisen vuoksi liittokokoukset venyivät varsinaisiksi maratonkokouksiksi: 
vuonna 1970 kolmipäiväisen syysliittokokouksen aikana kokoustettiin yhteensä 34 
tuntia 45 minuuttia.409 1970-luvun taitteessa liittokokouksista muodostuikin poli-
tiikkapelin harjoituskenttä, jossa poliittisia ja kokousteknisiä taitoja hiottiin äärim-
milleen. Teiniliiton 1970-luvun liittokokoukset olivat surullisenkuuluisia valtakir-
jafarsseista: valtakirjoja hylättiin kokouspäätösten varmistamiseksi. Junttauksesta 
ja valtakirjasotkuista jäi elämään muun muassa lausahdus ”Menohan on kuin Suo-
men Teiniliitossa”, jolla tarkoitetaan tehotonta päätöksentekoa ja sekavaa kokous-
menettelyä .410 

3.3.3 Oppikoululaiset Teiniliiton järjestövoiman takana 

Teiniliiton toiminta ja sen vaikutusvalta perustuivat laajaan jäsenpohjaan, yksittäi-
siin teinikuntalaisiin. Teiniliiton jäsenmäärät kasvoivat tasaisesti läpi 1950-luvun, 
ja jäsenmäärien huippuvuodet asettuivat 1960- ja 1970-luvun taitteeseen. Mutta 
kuinka suuri liiton vaikutusvalta todella oli? Teiniliiton järjestö- ja vaikutusvoimaa 

                                                        
 
406 Puro, Kari ”Suomen Teiniliitto tänään” -moniste, 23.10.1965. STL Ha:1. KA. 
407 Westlund 1970, 18.  
408 Liittokokouspöytäkirja 31.10.–2.11.1969. STL Ca:7. KA. 
409 Liittokokouspöytäkirja 30.10.–2.11.1970. STL Ca:8. KA. 
410 Teiniliiton nousu ja tuho -dokumentti, YLE Elävä arkisto; ks. myös Wahlroos, Björn ”Teiniliiton 
vuosikokous” kolumni, Libera 27.3.2013; Niemi, Ari, ”Teiniliiton haamu huhuilee” kolumni, Turun 
Sanomat 19.11.2016; Viialainen, Matti, ”Mainettaan parempi Teiniliitto” kolumni, Savon Sanomat 
11.11.2018. 



128 

voidaan arvioida tarkastelemalla jäsenmäärien suhdetta oppikoulujen oppilasmää-
riin eli niin sanottua järjestäytymisastetta. 

Teiniliiton sittemmin kadonnut jäsenrekisteri perustui teinikunnilta saatuihin 
jäsenilmoituksiin ja Postipankkiin tilitettyihin jäsenmaksuihin. Jäsenrekisteri ei 
kuitenkaan ollut ajantasainen tai muutenkaan luotettava. Teinikuntien tuli ilmoittaa 
uudet jäsenensä heti nahkiaisjuhlien jälkeen, mutta todellisuudessa jäsenilmoituk-
sia toimitettiin epäsäännöllisesti ja pitkällä viiveellä. Toinen ongelma koski kou-
lunsa päättäneitä teinejä, sillä teini poistui jäsenluetteloista vasta sen vuoden lo-
pussa, jona oli kirjoittanut ylioppilaaksi tai valmistunut keskikoulusta. Näin ollen 
Teiniliiton jäsenrekisterissä oli paljon päällekkäisyyksiä ja suoranaisia virheitä, 
minkä takia tarkan jäsenmäärän ilmoittaminen oli pitkään lähes mahdotonta. 1970-
luvun alusta lähtien jäsenilmoitukset toimitettiin tarkemman jäsenrekisterin ylläpi-
tämiseksi Suomen Postipankin hoidettavaksi reikäkorteilla. Jäsenrekisterille ajet-
tiin kerran vuodessa poistoajo, jolla pyrittiin siistimään jäsenluettelo haamujäse-
nistä.411 

Teiniliiton jäsenrekisteristä tai tarkoista jäsenmääristä ei ole kuitenkaan jäänyt 
juuri mitään varmaa tietoa. Reikäkortteja edeltänyt manuaalinen jäsenrekisteri on 
tiettävästi kadonnut, eikä reikäkorttien dataa ole Teiniliiton lakkauttamisen jälkeen 
talletettu minnekään. Teiniliiton omia jäsenarvioita on luettavissa vain toimintaker-
tomuksista. Viimeinen vuosikertomuksissa ilmoitettu jäsenmäärä on keväältä 1971, 
jolloin jäsenmääräksi ilmoitettiin 120 000 jäsentä. 

Paikallisten teinikuntien jäsenmääriä on lähes yhtä vaikea jäljittää, ja jäsentie-
tojen puuttuessa on mahdotonta tehdä tilastollista vertailua eri koulujen ja kaupun-
kien välisestä aktiivisuudesta. On kuitenkin varsin todennäköistä, että ainakin 
1950- ja 1960-luvuilla ne oppilaat, joilla oli mahdollisuudet osallistua toimintaan, 
myös liittyivät teinikunnan jäseniksi. Teinikunta oli niin vakiintunut instituutio, että 
siihen kuulumista pidettiin luonnollisena osana lukiolaisen elämää. Haastateltavani 
vahvistivat tämän näkemyksen ja kuvailivat lähes poikkeuksetta, miten teinikun-
taan liittyminen oli kyseenalaistamaton automaatio.412 

Ei kuitenkaan ole realistista olettaa, että jokainen oppilas olisi liittynyt jäse-
neksi. Esimerkiksi edellä esittämäni teinikuntien määrää kuvaava taulukko näyttää, 
että Suomessa oli vielä Teiniliiton huippuvuosinakin oppikouluja, joissa ei ollut 

                                                        
 
411 Liite 9. Selonteko Suomen Teiniliitto ry:n jäsenmäärää koskeneista havainnoista. Valtiontalouden 
tarkastusvirasto (VTTV), Ts. no. 36.7.75. Eduskunnan arkisto (EA). 
412 Esim. On2543; On2839; Im0547. 
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teinikuntaa lainkaan.413 Myös pitkät koulumatkat vaikeuttivat osallistumista yhtei-
siin harrastuksiin, joita varten kokoonnuttiin enimmäkseen ilta-aikaan koulujen ti-
loihin. Sekä kaupunki- että maalaisympäristöissä rajautuivat pitkämatkalaiset au-
tomaattisesti pois teinikunnan toiminnasta, ellei heillä ollut mahdollista yöpyä kort-
teerissa.414 Seuraavassa taulukossa esitettyihin jäsenmääriin on syytä suhtautua va-
rauksellisesti. Taulukon perusteella voidaan esittää karkeita arvioita teinitoiminnan 
järjestäytymisasteesta. 

Taulukko 8. Teiniliiton ilmoittamat jäsenmäärät suhteessa oppikoululaisten määriin 
vuosina 1943–1975. (SVT IX 62–90; Teiniliiton toimintakertomukset 1950–1975. STL: 
Db:1. KA; Teinin Kirja 1945.) 

Lukuvuosi Ilmoitettu jäsenmäärä 

(arvio) 

Suomenkielisten 

oppikoulujen 5.–9. 

luokkalaisten määrä

Kaikkien 

suomenkielisten 

oppikoululaisten 

määrä 

Järjestäytymisaste 

(arvio/oppilasmäärä)  

% 

1943/44 5 000 - 68 761 7 

1950/51 25 000 - 94 971 26,3 

1952/52 26 000 - 106 714 24,3 

1959/60 50 000 - 200 146 25,0 

1960/61 57 000 95 195 214 601 59,9 

1961/62 60 000 106 979 228 363 56,0 

1962/63 70 000 117 922 239 608 59,4 

1963/64 77 000 126 607 249 327 60,8 

1964/65 87 000 131 715 258 167 66,1 

1965/66 92 000 137 065 268 014 67,1 

1966/67 - 141 606 282 147 - 

1967/68 102 300 145 642 291 615 70,2 

1968/69 - 154 778 305 420 - 

1969/1970 - 164 720 315 710 - 

1970/71 110 000 172 813 323 615 63,6 

1971/72 120 000 179 616 331 946 36,1 

1972/73 130 000 174 448 319 016 40,7 

1973/74 60 000    

1974/75 12 626    

Vuosien 1973–1975 jäsenmäärät on annettu Valtiontalouden tarkastusviraston loppuraportista 

Postipankin jäsenrekisteristä saatujen tietojen pohjalta. (Liite 9. Selonteko Suomen Teiniliitto ry:n 

jäsenmäärää koskeneista havainnoista. VTTV, Ts. no. 36.7.75. EA). 

                                                        
 
413 Ks. taulukko 7. 
414 In1541; In1248; Im1348; Im3451; In0155; On 2354; On2457. 
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Taulukko on laadittu Teiniliiton virallisen jäsenmääritelmän mukaisesti, jossa tei-
nikuntien jäsenkelpoisiksi henkilöiksi on määritelty keskikoulun viidesluokkalaiset 
ja lukioluokkien oppilaat, tyttölyseoista myös yhdeksännen luokan oppilaat. 415 
Vuodesta 1971 alkaen jäsenmääriä tulee verrata kaikkiin oppikoululaisiin, sillä täl-
löin Teiniliiton toiminta avautui kaikille oppilaille luokka-asteesta riippumatta. Lu-
kuvuosien 1973–1975 osalta suoraa vertailua ei voi enää tehdä, sillä tähän aikaan 
suuri osa kouluista siirtyi jo peruskoulujärjestelmän piiriin. 

Olen verrannut Teiniliiton eri lähteissä ilmoittamia jäsenmääriä Suomen viral-
lisen tilastotiedon (SVT) tilastoista saataviin oppilasmääriin.416 Taulukossa ei ole 
huomioitu ruotsinkielisiä oppikoululaisia, sillä he järjestäytyivät pääasiassa omaan 
järjestöönsä. Taulukossa on aukkoja joidenkin vuosien kohdalla, sillä näiltä vuo-
silta ei ole saatavilla jäsenarvioita. 

Taulukosta on olennaista huomata, että Teiniliiton jäsenmäärät kasvoivat lähes 
samassa suhteessa kuin oppikoululaisten lukumäärät. Teinikuntien jäsenmäärien lä-
hes räjähdysmäinen kasvu on ainakin epäsuorasti sidoksissa sekä koulutuksen laa-
jenemiseen että suurten ikäluokkien sukupolveen. Suurten ikäluokkien ydinjoukko 
aloitti lukion vuosien 1960 ja 1965 välillä. Samoina vuosina Teiniliiton jäsenmää-
rissä on nähtävissä selvä hyppäys: viidessä vuodessa liiton jäsenmäärä lähes kak-
sinkertaistui 50 000 jäsenestä 92 000 jäseneen ja jatkoi kasvuaan aina 1970-luvulle 
asti. Samalla oppikoululaisten määrä kasvoi liki samassa suhteessa. 

Toinen olennainen huomio on, että teinikuntatoiminta näyttäisi olleen erityisen 
suosittua aina 1970-luvun alkuun asti: yli 60 prosenttia kaikista 5.–9. luokkalaisista 
kuului koulunsa teinikuntaan. On myös perusteltua olettaa, että vuoden 1971 jäsen-
kelpoisuuden uudistamisen jälkeen suurin osa jäsenistä oli edelleen lukioluokkalai-
sia. Jos esimerkiksi lukuvuoden 1971/72 jäsenarviota vertaa vanhoihin jäsenehtoi-
hin, olisi järjestäytymisaste edelleen lähellä 1960-luvun lopun huippuvuosia, jopa 
66,8 prosenttia. 

Keväällä 1975 heräsi julkisuudessa epäilyksiä, että Teiniliiton taloudenhoito 
olisi yhdistyslain vastaista ja sisältäisi suoranaisia väärinkäytöksiä. Sekä julkisuu-
dessa että Teiniliiton oppositiossa epäiltiin, että Teiniliitto olisi hakenut nuorisotyön 

                                                        
 
415 Taulukossa ei ole huomioitu sitä, että todellisuudessa osa teinikunnista hyväksyi jäsenikseen myös 
keskikoulun neljännen luokan oppilaita ja osa taas tiukasti vain lukioluokkien oppilaita. 
416 Teiniliiton itse ilmoittamia jäsenlukuja on saatavilla Teiniliiton vuosikertomuksista ja erilaisista ra-
porteista sekä Teinin kirjan painoksista. Koululaisten tilastot ovat Suomen Viralliset Tilastot taulukosta 
IX: Oppikoulut. SVT:n taulukoissa on eritelty eri luokka-asteiden oppilasmäärät vasta lukuvuodesta 
1952/53 alkaen. 
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tukemiseen tarkoitettua valtionavustusta väärin perustein. Toukokuussa 1975 Ope-
tusministeriö määräsi valtion tarkastuskonttorin tekemään tarkastuksen Teiniliiton 
valtionapujen käytöstä. Tarkastuskonttorin selvitys osoitti, että Teiniliitto oli mui-
den vakavien rikkeiden ohella hakenut avustusta väärien jäsenarvioiden perusteella. 
Teiniliitto oli ilmoittanut marraskuussa 1973 tehdyssä valtionapuhakemuksessaan 
henkilöjäsenmääräksi noin 100 000 jäsentä. Postipankin jäsenrekisteristä haetut to-
delliset jäsenmäärät olivat karua luettavaa: hakemushetkellä jäseniä oli ollut vielä 
60 100, mutta loppuvuodesta 1974 enää noin 21 800 ja tarkastushetkellä vuoden 
1975 kesäkuussa enää vaivaiset 12 600.417 

Yltiöoptimistisiin jäsenkasvuennusteisiin sekä eittämättä vilpillisiin pyrkimyk-
siin perustuneet jäsenarviot johtivat siihen, että Teiniliitto määrättiin maksamaan 
takaisin liikaa maksettuja valtionapuja. Konkurssikypsälle nuorisojärjestölle tämä 
oli kuolinisku, eikä toiminta enää käynnistynyt kunnolla ennen lopullista lakkaut-
tamista keväällä 1983. 

                                                        
 
417 Liite 9. Selonteko Suomen Teiniliitto r.y:n jäsenmäärää koskeneista havainnoista. VTTV Ts no. 
36.7.75. EA. Tarkemmin Teiniliiton lakkauttamisesta alaluvussa 7.3. 



132 

  



133 

4 Kulttuurin ja kiltteyden aika – Toinen 
teinisukupolvi (1950–1962) 

Tässä luvussa käsittelen järjestyksessä toista teinisukupolvea, jonka edustajien op-
pikouluaika ajoittui toisen maailmansodan jälkeiseen jälleenrakennusaikaan 418. He 
eroavat edellisestä, pioneerisukupolvesta, kokemusmaailmansa vuoksi: vaikka he 
ovat syntyneet pääasiassa juuri sodan kynnyksellä tai sen aikana, heillä ei ole hen-
kilökohtaisia kokemuksia sotaponnisteluista tai heti sodan jälkeisestä aatteellisesta 
jälleenrakennuksesta.419 Heille 1950-luku oli ennen kaikkea nuoruuden aikaa ja ar-
kista puurtamista muuttuvassa yhteiskunnassa. Tämän teinisukupolven edustajille 
teinikunnasta muodostui keskeinen osa kouluarkea ja koululaisten vertaistoimintaa. 

Oppikoululaisten omaleimainen toimintamuoto, teinikuntatoiminta, kehittyi 
vuosikymmenen aikana monipuoliseksi, yhteisölliseksi harrastukseksi, jota tässä 
luvussa tutkin kymmenen eri haastateltavan muistojen kautta. Toisen teinisukupol-
ven edustajiksi lukeutuvat haastateltavani ovat syntyneet vuosien 1936 ja 1944 vä-
lillä. Haastateltavien jakautuminen eri sukupolviin ei kuitenkaan ole suoraviivaista, 
sillä moni heistä sijoittui kahden eri sukupolven väliin. Etenkin 1950-luvun lopulla 
kouluaan käyneet haastateltavat samaistuivat voimakkaasti myös 1960-luvun alun 
henkiseen ilmapiiriin. Heidän narratiiveissaan on tulkittavissa keskeisiä piirteitä 
molemmista sukupolvista. Olen kuitenkin lukenut heidät ensi sijaisesti toiseen tei-
nisukupolveen sillä perusteella, että heidän oppikouluaikansa ajoittui pääosin 
1950-luvulle. 

1950-luku on saanut suomalaisten yksityisissä ja kollektiivisissa muistoissa 
nostalgisen leiman kultaisena vuosikymmenenä, jolloin katse suunnattiin tulevai-
suuteen ja elämä oli vielä yksinkertaista ja rauhallista, jopa viatonta.420 Viattomuus 
ja huolettomuus ovat piirteitä, jotka liitetään menneisyyden ja etenkin lapsuuden 

                                                        
 
418 J.P. Roosin rakentamassa suomalaisten 1900-luvun sukupolvien mallissa jälleenrakennusajan polvi 
on syntynyt 1920-luvun puolivälistä 1930-luvun lopulle. Niin sanottu suuren murroksen sukupolvi on 
syntynyt sodan aikana ja heti sen jälkeen 1940-luvun lopulla. Suuret ikäluokat ovat tämän sukupolven 
ytimessä. (Roos 1987, 54.) 
419 1950-luvun lapsuuteen liittyvissä muistelussa sota on kuitenkin läsnä, mutta ei henkilökohtaisena 
kokemuksen vaan lähinnä vanhempien ja aikuisten välityksellä puheissa ja käytöksessä. Esimerkiksi 
makuukamarissa painajaisiaan huutava isä on varsin yleinen muistikuva 50-luvun lapsuusmuistoissa. 
(Korkiakangas 2013, 19–20; Kivimäki 2015, 301.) 
420 Korkiakangas 2013, 19; Kaarninen 2006, 18. Myös amerikkalaisessa kulttuurihistoriassa sekä 50-
lukua että 60-luvun alkua on pidetty erityisenä kulta-aikana (golden age), jonka katsotaan päättyvän 
jotakuinkin Vietnamin sotaan, nuorisoradikalismiin ja viimeistään vuoden 1968 tapahtumiin. (Hobs-
bawm 1999.) 
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nostalgiseen muisteluun.421 Jälleenrakennusaikaa viattomuus ja huolettomuus ku-
vaavat varsin hyvin, sillä 1950-luku oli ennen kaikkea lasten ja nuorten vuosikym-
men, jolloin Suomessa oli lapsia enemmän kuin koskaan sitä ennen tai sen jäl-
keen.422 Suurten ikäluokkien ensimmäinen aalto aloitti koulutiensä vuosikymme-
nen alussa, ja koulumaailman näkökulmasta 1950-luku oli kasvavien oppilasmää-
rien, suurten luokkakokojen ja raskaan vuoroluvun aikaa. 

1950-luvun nuoriso on monella tapaa jäänyt suurten ikäluokkien varjoon. Vuo-
sikymmen kuvataan perinteisesti suurten ikäluokkien lapsuuden aikana, mutta kas-
vavasta elintasosta ja vapaa-ajan vapautumisesta nauttivat etenkin ennen sotia ja 
niiden aikana syntyneet lapset.423 Viimeistään amerikkalaisen populaarikulttuurin 
rantautuminen toi suomalaisen nuorison elämään ennen näkemättömiä mahdolli-
suuksia ja harrastusmuotoja. Jazz- ja rockmusiikki, elokuvatähdet sekä uudet pu-
keutumistyylit villitsivät nuorisoa ensin suurissa kaupungeissa ja lopulta myös 
maaseudun kauppaloissa ja kylissä. Sota-aikana asetettu tanssikielto kumottiin ja 
suomalaiset, nuoriso mukaan lukien, kansoittivat tanssilavoja iskelmien ja tangon 
tahtiin tanssien.424 Elämäntavan muutokset koskettivat erityisesti kaupunkilaisnuo-
risoa, joka omaksui nopeasti uudet kulttuuriset virtaukset. Nuorten elämä ei kuiten-
kaan muuttunut silmänräpäyksessä: koti, uskonto ja isänmaa olivat edelleen tär-
keitä elämän peruspilareita, kuten myös ahkera työnteko jo nuoresta pitäen.425 

Jälleenrakennusajan teinitoimintaa on aiemmassa tutkimuskirjallisuudessa ku-
vailtu hieman väheksyen ”mottitalkoiden” tai ”hippateinien” aikana.426 Myös myö-
hempien teinipolvien edustajat ovat kuvailleet 1950-lukua muun muassa tylsänä, 
isänmaallisaatteellisena ja värittömänä teinitoiminnan kautena – ikään kuin tällöin 
ei olisi tapahtunut mitään merkittävää.427 Määritelmissä tiivistyvät isänmaallinen 
jälleenrakennusajan henki ja nuorisokulttuurien esiinmarssi, mutta niistä myös nä-
kyy vahva kontrasti seuraavan vuosikymmenen radikaaleihin murroksiin. 

1950-luvun teinitoiminta ei suinkaan ollut väritöntä ja tylsää. Vuosikymmen 
oli keskeinen käännekohta teinitoiminnan historiassa: oppikoulutuksen yleistymi-
nen ja oppilasmäärien kasvu heijastuivat suoraan teinikuntien toimintaan ja niiden 

                                                        
 
421 Ks. Lasch 1990, 19. 
422 Hytönen 2013, 17. 
423 Vehkalahti 2013, 57; Malinen & Tamminen 2017; Haapala 2003, 71. 
424 Häggman (toim.) 2006; Nurmela 2005, 64; Jouhki 2014b, 58, 65. 
425 Rahikainen 2003, 175; Koski 2003, 285–286. 
426 Harmo, Maunu, ”Teiniliitto elää vielä I”, Teinilehti 11/1966; Tuominen 1991, 267; Blåfield & Vuo-
rinen 1983a; 1983b. 
427 Esim. Arrakoski, Olli, ”Teinitoiminnan ajankuvia”, Teinilehti 18/1964; Tuomioja 1993. 
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suosion kasvuun. Lukuvuonna 1950/51 suomenkielisissä kouluissa toimi 227 tei-
nikuntaa ja niissä oli jäseniä noin 25 000. Kymmenen vuotta myöhemmin teinikun-
tia oli jo 326 ja niissä jäseniä noin 57 000.428 Jäsenmäärän kasvun myötä Teiniliiton 
toiminta monipuolistui ja vahvistui. Uuden teinisukupolven toiminta haluttiin 
suunnata kohti aatteellisia ja kulttuurisia ihanteita sekä hyviä harrastuksia. Teini-
kuntien kautta pyrittiin kehittämään oppilaiden kansalaisvelvollisuuksien ja yhteis-
kunnan tuntemusta ja urheilutoimintaa sekä tarjoamaan nuorille alustavasti maan-
puolustusvalmennusta sekä taiteellisia ja tieteellisiä harrastuksia. 429  Toiminnan 
keskiössä oli yhdessä toimiva koululaisyhteisö, joka kehitti aktiivisesti niin henki-
siä kuin fyysisiäkin valmiuksiaan. 

4.1 ”Sielunne terveillä, puhtailla harrastuksilla täyttäen” –
Teinikunta hyvien harrastusten kehtona 

Meidän on kehitettävä itseämme monipuolisesti hyvillä harrastuksilla ja siten 
kasvettava yhteiskuntamme hyviksi ja vastuuntuntoisiksi kansalaisiksi ja joh-
tajiksi.430 

Valtakunnallisen Teini-lehden päätoimittaja Mikko Pohtola tervehti lehden lukijoita 
näillä sanoilla keväällä 1951. Teinitoiminnan ja koko oppikouluideologian perus-
ajatuksena oli kasvattaa teineistä yhteiskuntaa edistäviä, vastuuntuntoisia kansalai-
sia, ja hyvät harrastukset olivat tässä avainasemassa431. Mutta mitä nämä nuorisoa 
kasvattavat hyvät harrastukset oikein olivat? 

1950-luvun kuluessa koulutuspolut alkoivat pidentyä, yleinen elintaso kohosi 
nopeasti ja nuorisolla oli yhä enemmän aikaa ja rahaa käytettävissä vapaa-ajan har-
rastuksiin. Tarjonta vastasi kasvavaan kysyntään, ja kaupunkeihin ja kauppaloihin 
nousi nopeaan tahtiin elokuvateattereita, kahviloita ja tanssipaikkoja.432 Nuorison 

                                                        
 
428 Tarkemmin oppikoulujen oppilasmäärien kasvusta sekä teinikuntien ja Teiniliiton jäsenkehityksestä 
on kuvattu alaluvussa 3.3. 
429 Pautola 1945, 41. 
430 Pohtola, Mikko, ”Kansallinen tehtävämme”, pääkirjoitus. Teini 2/1951. 
431 Koski 2003, 287. Kappaleen otsikon lainaus on suora sitaatti Poijärven juhlapuheesta Teiniliiton pe-
rustamiskokouksessa 1943. (Ks. alaluku 3.3.) 
432 Kaarninen 2006, 15–16; Koski 2003, 303. 
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suuren lukumäärän ja omaleimaisen kulttuurin myötä nuorison vapaa-ajassa alet-
tiin kuitenkin nähdä ongelmia. Etenkin nuorten yleistyvä joutilaisuus ja niin kut-
suttu sakkiutuminen herättivät huolestunutta keskustelua.433 

Sosiologit Erik Allardt, Pentti Jartti, Faina Jyrkilä ja Yrjö Littunen julkaisivat 
vuonna 1958 nuorisotutkimuksen klassikoksi nousseen tutkimuksen Nuorison har-
rastukset ja yhteisön rakenne, jossa tarkasteltiin kyselyaineistojen perusteella 
1950-luvun nuorison suosituimpia vapaa-ajanviettotapoja.434 Tutkimus osoitti, että 
nuoret harrastivat aktiivisimmin erilaisissa yhdistyksissä ja järjestöissä, useimmi-
ten urheiluseuroissa tai partiossa. Lähes yhtä suosittuina harrastusmuotoina mainit-
tiin toveriporukoissa tapaaminen elokuvien, kahviloiden ja tanssien merkeissä.435 

Varhaisen nuorisotutkimuksen tavoitteena oli tutkia nuorisoa sosialisaation ja 
nuorisotyön näkökulmasta.436 Allardtin tutkimusryhmä lausui huolensa siitä, että 
nuoret viettivät aiempaa vähemmän aikaa ohjatun järjestö- ja harrastustoiminnan 
piirissä, jota tutkimusryhmä piti parhaana ja kehittävimpänä harrastusmuotona. 
Nuorten ryhmätoiminta nähdään yhteiskuntatieteiden alalla vakiintuneesti joko for-
maalina tai informaalina toimintana. Karkeasti jaoteltuna formaaleja ryhmiä ovat 
muun muassa urheiluseurat tai muiden aikuistahojen ylläpitämät järjestöt, infor-
maaleja ryhmiä ovat puolestaan koulukavereista tai naapureista muodostuvat eri-
laiset vapaamuotoiset ryhmät.437 Tutkijat katsoivat koulunuorisolle huonoiksi har-
rastuksiksi käytännössä lähes kaiken järjestöjen, koulun ja kodin ulkopuolella ta-
pahtuvan toiminnan, kuten kahviloissa istumisen, alkoholin käytön, liiallisen elo-
kuvissa käymisen sekä ”jännäreiden ja sarjakuvien” lukemisen. 438 

Nuoriso on tunnetusti aina vähät välittänyt kasvattajien ja asiantuntijoiden suo-
situksista, ja haastateltavillani ja muilla tutkimusmateriaalini kattamilla muisteli-
joilla olikin hyvin erilaiset näkemykset 1950-luvun nuorille sopivista harrastuksista 

                                                        
 
433 Rafael Helangon Turun poikasakit – sosiologinen tutkimus 9–16-vuotiaitten poikien spontaanisista 
ryhmistä vv. 1944–1951 oli ensimmäisiä nuorten ryhmätoimintaa ja yhteisöjä tarkastelevia tutkimuksia 
Suomessa. (Helanko 1953.) Ks. myös Helanko 1960; Allardt et al. 1958; Vuori 1971; Heiskanen & 
Mitchell 1985.) 
434 Allardt et al. 1958. 
435 Allardt et al. 1958, 4, 25. 
436 Varsinaisia tutkimuskohteina eivät kuitenkaan olleet normatiivisen elämän ulkopuolelle jääneet nuo-
ret tai nuorten omaehtoiset ryhmät. Vasta vuonna 1971 ilmestyneessä Nuoret tänään -raportissa Lea 
Vuori nosti spontaanit nuorisoryhmät erityiseksi tutkimuskohteeksi. (Salasuo & Suurpää 2014, 115; Sa-
lasuo & Poikolainen 2016, 567.) 
437 Puuronen 2003, 374; Allardt & Littunen 1964, 42. 
438 Allardt et al. 1958, 72. 
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kuin asiantuntijoilla. Esimerkiksi Katarina Eskolan ja Satu Marttilan henkilökoh-
taisiin päiväkirjoihin ja kirjeenvaihtoon perustuvissa kirjoissa kahden Helsingin 
tyttönorssilaisen arki koostui juuri liiallisesta elokuvissa käynnistä ja kouluhipoista, 
mutta myös seurakuntanuorten kerhoista, lukemisesta ja ulkoilusta.439 Myös haas-
tateltavani kuvailivat laajan kirjon erilaisia harrastusmuotoja urheilu ja partio mu-
kaan lukien. Muistoja yhdisti yksi keskeinen nuorison harrastusmuoto: kaupungilla 
käveleminen440. 

Kaupungilla kävely ja korttelin kiertäminen olivat kaupunkilaisnuorison oma-
leimaisia sosiaalisen kanssakäymisen muotoja. Maaseututaajamissa kahvilat tai 
baarit olivat harvinaisempia, eikä maalaisnuorilla ollut kaupunkilaisten tavoin 
mahdollisuutta viettää aikaa limonaatin äärellä.441 Esimerkiksi oululaiset haastatel-
tavat muistelivat, että oululaisnuorison suosiossa oli Kirkkokatu, jonka edestakai-
sin kulkemisessa oli tiettyjä sosiaalisia konventioita.442 ”Siellä oli markan ja hili-
kun puoli, joka oli semmonen vanha, [- -] että se rannemman puoleinen oli se op-
pikoululaisten ja toinen oli muitten”, oululainen Helena täsmensi kävelykierroksen 
käytänteitä. 443  Kävelykierros päättyi, jos rahatilanne salli, Antellin kahvilaan, 
jossa ”älymystö” vietti aikaansa väitellen ja keskustellen.444 Korttelikierros oli sa-
maan aikaan sekä nuorison yhteinen harrastus että koulu- ja sosiaalitaustaan sidottu 
erotteleva käytäntö. Nuorison erottelu oppikoululaisiin ja kouluakäymättömiin oli 
syvään iskostunut vallitsevaan oppikouluideologiaan ja myös koululaisten ajatus-
maailmaan.445 

Sopivien ajanviettopaikkojen puute sekä nuorten luontainen halu viettää aikaa 
vertaistensa kanssa ohjasi nuorison vapaa-aikaa informaaleihin ympäristöihin, ku-
ten kahviloihin ja kaduille. Teininuoriso oli kuitenkin poikkeuksellisessa asemassa, 
sillä teinikunta tarjosi heille paikan ja tilan viettää aikaa yhdessä kouluopetuksen 

                                                        
 
439 Eskola & Marttila 1992; 1994. 
440 On2839; Om2744; In1038; Im1139. 
441 Olen pro gradu -tutkimuksessani tulkinnut, että kortteliralli kosketti kaiken ikäisiä nuoria, mutta kah-
viloihin ja baareihin siirtyminen oli lukiolaisten etuoikeus. Eri ryhmille ja porukoille muodostui myös 
omia kantapaikkoja ja -pöytiä. (Jouhki 2014b, 62–63. Ks. myös Vehkalahti & Jouhki (toim.) 2014; 
Koski 2003, 291–292.) 
442 On2543; Om2743; On2839; On2943. 
443 On2543. 
444 Om2744. 
445 Ks. Koski 2003, 293. 
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ulkopuolella. Teinikunnat järjestivät oppilaille monenlaista kultivoivaa koulunjäl-
keistä toimintaa: luontokerhoja, raamattupiirejä, kuoroja, keskustelukerhoja ja eri-
laisia harrastuskerhoja. 

Teinikuntatoiminta voidaankin katsoa formaaliksi järjestötoiminnaksi, sillä se 
oli järjestäytynyttä, valvottua ja säännöllisesti tapahtuvaa – ja mikä parasta, kaikki 
järjestettiin kokonaan koulujen tiloissa opettajien valvovan silmän alla. Toisaalta 
teinikuntatoiminta oli lähtökohtaisesti itseohjautuvaa ja nuorten omaan aktiivisuu-
teen perustuvaa. Aikuisten valvonta oli vain nimellistä, ja teinit saivat käytännössä 
toimia keskenään. Teinikunnat eivät toisin sanoen olleet täysin formaaleja järjestöjä, 
vaan niiden toiminnassa yhdistyi molempia piirteitä. 

4.1.1 ”Alla kasvon Kaikkivallan” – Kristillinen teinitoiminta 

Teinijulistuksen ensimmäinen velvoittava kappale käsitteli Jumalaa. Teinitoiminta 
oli sopusoinnussa kristillis-luterilaisen oppikouluideologian kanssa, ja kristinusko 
oli tärkeä ja luonnollinen osa valtakunnallista teinitoimintaa aina 1960-luvun alku-
puolelle asti. Teiniliitto otti kristillisen teinityön osaksi virallista ohjelmaansa jo 
vuonna 1946. Sen vuoden kesällä järjestettiin myös ensimmäiset Kristilliset teini-
päivät, jotka sisälsivät oppikoulunuorisolle suunnattuja niin sanottuja evankelioivia 
kokouksia. Näiden ohjelmassa oli seurakuntatoimijoiden puheita, raamattutunteja, 
keskustelutilaisuuksia sekä jumalanpalvelus. Viikonlopun yli kestäviä teinipäiviä 
järjestettiin toistakymmentä kertaa vuodessa eri puolella Suomea, jotta mahdolli-
simman moni teini pystyisi osallistumaan.446 

Oppikouluissa kristillistä teinityötä toteutettiin teinikuntien yhteydessä toimi-
vien kristillisten teinikiltojen kautta sekä yhteistyössä seurakuntien nuorisotyön ja 
Suomen Kristillisen Ylioppilasliiton (SKY) kanssa. Teinikiltojen keskeisintä ohjel-
maa olivat teiniseurat sekä raamattu- ja rukouspiirit.447 Isoissa kaupungeissa toimi 
myös erikseen nimetty teinipastori, joka ohjasi teinikiltojen toimintaa.448 

                                                        
 
446 Rintala 1962, 55–56, 62. Oulun Teinissä kerrottiin syksyllä 1960 Pohjois-Suomen kristillisistä teini-
päivistä, jotka oli järjestetty Oulun tyttölyseolla. (”Tie, totuus, elämä”, Oulun Teini 1/1960.) 
447 Rintala 1962, 7, 11, 21. 
448 Oulussa vihittiin vuonna 1960 teinipastoriksi teologian kandidaatti Arvi Seppänen, joka hoiti vir-
kaansa Oulun tuomiokirkkoseurakunnan palveluksessa 1960-luvun puoliväliin asti. Seppänen oli itse 
Oulun lyseon entinen oppilas ja aktiivinen teinikuntalainen. (”Arvi. Teinipastorimme”, Oulun Teini 2–
3/1960.) 
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Teiniliiton syksyllä 1959 toteuttamassa teinikuntakyselyssä koululaiset nime-
sivät suosituimmaksi kerhomuodokseen teinikillat.449 Koulujen ja teinien kristilli-
nen arki ei kuitenkaan noussut erityisen merkittäväksi haastatteluaineistossani. 
Haastateltavat muistivat kyllä teinikiltojen olemassaolon, mutta vain kaksi haasta-
teltavaa muisteli omaa osallisuuttaan kristillisessä teinityössä. Toinen heistä oli ii-
salmelainen Erkki, joka oli tehnyt elämäntyönsä pappina. Hän muisteli yhdessä 
vaimonsa Kaarinan kanssa, miten kristillisellä teinityöllä oli ollut suuri vaikutus 
hänen ammatinvalintaansa: 

Erkki: Minä kävin aina silloin tällöin kristillisessä teinikerhossa. Luettiin Raa-
mattua ja keskusteltiin ja laulettiin hengellisiä lauluja. 

Kaarina: Kerro mistä se johtu, että menit siihen. 

Erkki: No sitten seitsemännen luokan syksyllä oli tuota... Kristilliset teinipäivät 
Kiuruveden kirkossa. Ja sillä oli kyllä sitten suuri vaikutus minun ammatin va-
lintaan, ja koko maailmankatsomukseen. Semmonen vanha lähetyssaarnaaja 
ja lähetysseuran toiminnanjohtaja Tuure Vapaavuori tuli sinne, hän oli hirveen 
hauska mies. Teki kyllä minuunkin aika syvän vaikutuksen. 

Kaarina: Jänniä juttuja kyllä! 

Erkki: Kertoi jänniä juttuja Afrikasta. Ja olinhan mä sitten koko lukioajan, mä 
säestin virren aamuhartauksissa. Siihen aikaan pidettiin aina aamuhartaus. 
Marssittiin rivissä juhlasaliin joka aamu, ja siellä pidettiin aamuhartaus ja 
laulettiin virsiä, ja minä säestin ne virret joka aamu. 

Kaarina: Uskonnollisuutta arvostettiin sillon. 

Erkki: Ja uskontotuntihan oli ensimmäisenä joka aamuna lähes. Ja se oli oi-
keen tunnustuksellista opetusta se. 

Kaarina: Sodasta oli niin vähän aikaa, että se oli, se toi semmosta rakennetta 
siihen.450 

Pariskunnan yhteinen taival oli alkanut jo teinikunta-aikoina, ja heidän elämäntari-
noistaan oli muodostunut ikään kuin yhteinen kertomus. Kaarina esimerkiksi jakoi 
miehensä henkilökohtaisen kokemuksen teinipäivien merkityksestä ja kannusti ja 

                                                        
 
449 Iisalo 1960, 75. 
450 In1038 & Im1139.  
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muistutti puolisoaan kertomaan siitä tarkemmin. Varmaankin Erkin pappisammatin 
takia pariskunta muisteli 1950-luvun kristillistä teinitoimintaa ja koulujen kristil-
listä arvomaailmaa hyvällä. He muistivat 1950-luvun uskonnollisuuden jollain ta-
paa hartaampana ja arvostetumpana kuin nykypäivänä. He eivät pitäneet koulun 
uskonnollisia perinteitä kielteisinä, toisin kuin osa muista haastateltavista. Samoi-
hin aikoihin Iisalmen tyttölyseota käynyt Eila muisti uskonnollisuuden hyvin toisin: 

Eila: No uskonnollistahan se oli sillä tavalla, et kouluissa oli aamuisin aamu-
hartaudet. Mä en tiedä millon ne on lopetettu, eihän niitä enää ole? 

Haastattelija: Ei, ei taida olla.  

Eila: Ne oli ainakin useimmille välttämätön paha, pakkopulla. Seisottiin, siis 
meidät marssitettiin seisomaan riveissä juhlasaliin, jossa se aamuhartaus pi-
dettiin. Siinä monta kertaa joku saatto pyörtyä siinä seistessä liian kauan. [tau-
koa] Oli kyllä joku kristillinen teinikerho olemassa… mut siitä mä en tiiä pal-
joa.451 

Myös Oulun lyseota käynyt mies kertoi, kuinka seurakuntanuorten toiminta oli Ou-
lussa varsin vilkasta, mutta kaikkien motiivina ei ollut niinkään uskonnollisuus 
vaan yhteisöllisyys.452  Suurimmalle osalle oppilaista kouluarjen uskonnollisuus 
merkitsi kuitenkin lähinnä pakollisia aamuhartauksia sekä varsin tunnustuksellista 
uskonnonopetusta. Osalla haastateltavista oli jopa hyvin negatiivisia muistoja op-
pikoulujen luterilaiskristillisestä hengestä. Oulun normaalilyseota käynyt Annikki 
parahti uskonnonopetuksesta: ”Tunnustuksellista joo! Aivan hirvittävä semmonen 
tulta ja tulikiveä puhuva nuorisopappi, jonka piti opettaa kirkkohistoriaa eikä tun-
nustuksellista uskontoa.”453 

Uskonnollisuus on loppujen lopuksi hyvin subjektiivinen kokemus, ja haasta-
teltavat tekivät omien henkilökohtaisten näkemystensä kautta tulkintoja myös mui-
den koululaisten ajatus- ja kokemusmaailmasta. He saattoivat olettaa, että myös 
muut kokivat asiat samalla tavoin. Haastateltavat esimerkiksi muistelivat osallistu-
neensa Oulussa pidettyjen kristillisten teinipäivien järjestelyihin, vaikka eivät muu-
ten tuoneet esille omaa uskonnollisuuttaan. 454  Eräänlainen tapakristillisyys oli 
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luonnollinen osa koulujen arkea, ja uskonnollisuus ja kristilliset arvot olivat tiiviisti 
rakentuneet sisään 1950-luvun koulujärjestelmään ja yhteiskuntaan. 

Kristillisillä teineillä oli kuitenkin ristiriitainen suhde uusiin nuorisokulttuurei-
hin, jotka keskittyivät maallisiin huvituksiin. Esimerkiksi Katarina Eskola ja Satu 
Marttila kuvailivat teinivuosien päiväkirjaotteissan seurakuntanuoren ja hippatei-
nin välistä ystävyyttä ja sen rakoilua. Teini-ikäinen Marttila kirjoitti päiväkirjaansa 
syksyllä 1956 ystävänsä tanssi-innosta: 

Minulla on ollut suuri suru viime päivinä. Kata on nimitäin aikonut hyvin in-
nokkaana mennä ensi lauantaina Norssiin kouluhippoihin. [- -] Olen monta 
kertaa pyytänyt Jumalalta, että Hän estäisi Kataa jollakin tavalla menemästä 
niihin hippoihin. Uskon, että Kata ei tule sinne menemään. On oikeastaan jän-
nittävää nähdä, miten Jumala järjestää asian. Sillä olen varma, että hän ha-
luaa saada Katan pois siltä pahalta tieltä.455 

Teini-ikäinen Marttila poti moraalista kriisiä ystävänsä sielun puolesta, mutta ru-
kous ei vaikuttanut tehonneen Katan tanssi-intoon. Kata itse kipuili ystävänsä tie-
tämättä oman tanssi-intonsa ja vakaumuksensa kanssa. Hän pohdiskeli omassa päi-
väkirjassaan samoihin aikoihin: ”tahdon elää samanlaista elämää kuin ennenkin, 
siis käydä seurakunnassa ja tanssia. Mitä minun on tehtävä?456” Uskonnollista tei-
ninuorisoa askarrutti Eskolan ja Marttilan tavoin erityisesti synnin suhde tavan-
omaisen nuoren elämään: Mikä oli sallittua ja mikä ei? 

Hengellisten moraalikysymysten kanssa käännyttiin usein teinipappien tai us-
konnonopettajien puoleen, jotka yrittivät parhaansa mukaan opastaa nuoria. Oulun 
tyttölyseota käynyt Helena muisteli hassua sattumusta uskonnonopettajan tunnilla: 

Meillä tuli kerran uus uskonnon opettaja, joka tuli jostain muualta. Ja tota, 
hänelle sai panna jotakin tärkeitä kysymyksiä laatikkoon, ja hän oli kuolla nau-
rusta, kun hän mietti, että mitä tää voi tarkottaa: ”Onko Kirkkokadulla käve-
leminen syntiä?” Se ei tienny tätä, että se oli omatekosta nuorisokulttuuria, 
että sitä kulettiin edes takasi. [nauretaan]457 

Polttavin kysymys teinien hengellisissä tilaisuuksissa koski seurustelua ja tanssia 
ja niiden syntisyyttä. Kirkon nuorisolle asettamat käyttäytymismallit olivat pitkään 
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varsin ehdottomia. Suomalainen luterilainen kirkko ylläpiti perinteistä, puritaa-
niskristillistä tapakulttuuria ja taisteli seksuaalimoraalin höltymistä vastaan. Käy-
tännössä suomalaisten tapakulttuuri oli kuitenkin jo murroksessa, ja se heijastui 
myös suomalaisten uskonnollisuuteen ja arvomaailmaan.458 

Kristilliset teinikillat olivat lähtökohtaisesti osa teinikuntaa, mutta teinikiltalai-
set muodostivat oman formaalin ryhmänsä, jota yhdistivät kristillinen usko ja kris-
tilliset arvot. Tämä johti herkästi kärjistymisiin ja osapuolten välisiin ristiriitoihin. 
Oulussa muodostui loppuvuodesta 1961 selkeä juopa teinikiltalaisten ja huvittelun-
haluisempien teinien välille. Nimetön lukija kirjoitti kriittisesti Oulun Teinissä, että 
teinit ja seurakuntanuoret olivat ajautuneet kiistoihin ja riitoihin. Oulun lyseon tei-
nikunta järjesti teinipastorin kanssa keskustelutilaisuuden, jossa puitiin nuorten 
suhteiden tulehtumista. Kirjoituksen perusteella teinit kokivat, että seurakuntanuo-
ret käyttäytyivät epäasiallisesti ja syrjivästi heitä kohtaan. Keskustelutilaisuuden 
puheenvuoroissa teinit muun muassa moittivat seurakuntanuoria kaksinaamaisuu-
desta: nämä paheksuivat teinitansseissa käyviä teinejä, mutta kuitenkin itse osallis-
tuivat samoihin huvituksiin salaa. Keskustelutilaisuus oli varsin hedelmätön ja jätti 
entistä syvemmän juovan ryhmien välille.459 

Oulun esimerkki ei kuitenkaan tarkoita, että teinien ja uskonnollisuuden suhde 
olisi ollut ongelmallinen kaikkialla. Esimerkiksi Iisalmessa kristillisen ja yleisen 
teinityön suhde oli varsin harmoninen. Yhteinen teinikilta oli suosituin teinikunnan 
kerho, ja keväällä 1963 lyseon ja tyttölyseon teinit järjestivät yhdessä kristilliset 
teinipäivät. ”Teinipäivät ovat osoituksena siitä, että nuoret haluavat kokoontua yh-
teen keskustelemaan ja saamaan itselleen virkistystä koulutyön lomassa”, kirjoitet-
tiin Iisalmen Sanomissa teinipäivien jälkeen.460  

Näihin hyvin erilaisiin suhtautumistapoihin todennäköisesti vaikuttivat kau-
punki- ja maaseutuyhteisön eroavaisuudet. Teiniaktiivi Marianne kuvaili Iisalmea 
vanhaksi körttiläisseuduksi, jossa raskas uskonnollisuus leimasi kaikkea: ”Et se oli 
tää syntikäsitys iskostunut tänne hirvittävän syvälle.”461 Uskonnollisuus oli läsnä 
arkielämässä myös Oulussa, jossa oli jo 1950-luvulla laaja lestadiolaisyhteisö. Ou-
lulaiset haastateltavat eivät kuitenkaan juuri nostaneet muistoissaan esiin lestadio-

                                                        
 
458 Lauha 2004, 202. 
459 Jälkikirjoituksena kerrottiin, että keskustelutilaisuuden jälkeen tuomioseurakunnan papisto oli kiel-
tänyt tulevan lauantain yhteislyseossa pidettävät teinitanssit. ”Lukijoilta”, Oulun Teini 5/1961. 
460 ”Kristilliset teinipäivät Iisalmessa”, Iisalmen Sanomat (IS) 8.4.1963. 
461 In1645. 
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laisuutta tai sen vaikutusta. Oulun yhteislyseon rehtori Annikki Hulkko oli lesta-
diolaistaustainen, mutta yhteislyseota käyneet haastateltavat muistelivat häntä var-
sin vapaamieliseksi.462 Yksi haastateltava mainitsi myös 1960-luvun alussa jonkin 
aikaa vaikuttaneen heinoslaisuudeksi kutsutun uskonnollisen lahkon. 463 

1950- ja 1960-luvuilla alkanut koko länsimaista kulttuuripiiriä hallinnut seku-
larisaatiokehitys linkittyi voimakkaasti kaupungistumiseen sekä yleistyvään ja li-
beralisoituvaan koulutukseen.464 Maaseuturepresentaatioon on perinteisesti liitetty 
vahva mielikuva tiiviistä yhteisöstä, määrätyistä luokkasuhteista ja patriarkaalisuu-
desta.465 Kaupunkiympäristöstä sen sijaan on rakennettu kuvaa individualistisena,  
sekularisoituneena yhteisönä, jossa ei ole yhtä vahvaa sijaa uskonnolle tai laajoille 
yhteisöverkostoille. On siis jossain määrin ymmärrettävää, että Oulussa, kasva-
vassa yliopistokaupungissa, kristillinen teinityö ei koskettanut yhtä laajasti kaikkia 
nuoria, ja näin syntyi näkyviä ryhmäeroja. Maaseudulla kristillisyys oli sen sijaan 
koko teinitoiminnan taustavire ja tiivis osa koko yhteisöä. Kristilliset arvot olivat 
tärkeä osa koko teiniaatetta, ja niitä vahvistettiin ja tuettiin liiton tasolta näkyvästi 
aina 1960-luvun alkuun asti: Teiniliiton vuosittaiset teinipäivät ja muut viralliset 
tilaisuudet aloitettiin lipunnostolla ja jumalanpalveluksella. Teinivalassa seisottiin 
edelleen Alla kasvon Kaikkivallan.466 

4.1.2 Kehittävää kerhotoimintaa 

Teinijulistus asetti juhlavia tavoitteita ja päämääriä valtakunnalliselle teinityölle, 
mutta teinikuntien arkipäiväisessä toiminnassa painotettiin ennen kaikkea moni-
puolista kerhotoimintaa. Teiniliiton syksyllä 1959 toteuttaman kyselyn mukaan ky-
seisenä vuonna oli 189 koulussa toiminut yhteensä 750 teinikunnan kerhoa, siis 
keskimäärin 3,4 kerhoa koulua kohden. Valtakunnallisesti suosituimpia kerhomuo-
toja olivat – suosituimmuusjärjestyksessä – liikunta- ja näytelmäkerhot, kristilliset 

                                                        
 
462 On2354; On2457; Om1951. 
463 On2543. Heinoslaisuus oli Oulun alueella vaikuttanut uskonnollinen liike, jonka keulahahmona oli-
vat sisarukset Laila ja Aune Heinonen. Laila Heinonen profetoi lopun ajan ennustuksen, jonka mukaan 
Suomen kansaa kohtaa katastrofi, ellei vuoteen 1962 mennessä 800 000 ihmistä tee parannusta. (”Oulun 
profetia”, Pohjoista kirjallisuutta, Oulun kaupungin kirjasto.) 
464 McLeod 2007, Huhta 2013, 77–78; Lauha 2004, 202. 
465 Leino & Viitanen 2003, 193; Valentine 2001, 257; Lauha 2004, 202. 
466 Tuomioja 1993, Rentola 2012. 
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teinikillat, musiikkikerhot, yhteiskunnalliset kerhot sekä valokuvaus-, luonnon-
tiede-, kieli-, kirjallisuus- ja tanssikerhot.467 Kerhotoiminnan monipuolisuus johtui 
Teiniliiton määrätietoisuudesta kerhotoiminnan kehittämisessä mutta myös pitkästä 
toverikuntaperinteestä. 

Muisteluaineistossani teinikuntien toiminnasta mainittiin ensimmäisenä kerho-
toiminta. Osa muistelijoista paljastui varsinaisiksi kerhoaktiiveiksi, kuten Oulun 
lyseon entinen teini Markku T. Hyyppä, joka omakustanne-elämäkerrassaan kuvaili 
1950-luvun teinitoimintaa: 

Aktiivisena lyseolaisena toimin kirjallisuuskerhon ohella Esikkokerhossa, Va-
lokuvauskerhossa, Nuorison Punaisessa Ristin Oulun jaostossa, Oulun Pyrin-
nössä, Luonto Liitossa, Oulun Teinien Elokuvakerhossa, Oulun Seurakunta-
nuorissa, ja toimitussihteerinä Oulun oppikoulujen yhteisessä lehdessä Oulun 
Teinissä, jonka perustajiin kuuluin. Kaikkea mainittua tein samaan aikaan, kun 
kävin Lyskan lukioluokilla. Etenkin Oulun Teinin lehtityö ja Oulun Lyseon Kir-
jallisuuskerho ohjasivat kirjallisen minäni kehitystä ja vaikuttivat pysyvästi 
mielenmaisemaani.468 

Hyypän luettelemista harrastuksista kirjallisuuskerho, luontokerho Esikko, valoku-
vauskerho sekä lehtityö olivat teinikunnan alaista toimintaa ja loput muuta formaa-
lia harrastustoimintaa. Oulun lyseon teinikunta oli 1950-luvulla erityisen tunnettu 
monipuolisesta, tasokkaasta kerhotoiminnastaan, ja teinikunta voitti jopa Teinilii-
ton myöntämän kerhotyöpalkinnon vuonna 1952.469 Kerhotoiminnan pysyvyyttä ja 
monipuolisuutta pidettiin tärkeänä, ja teinikuntien pöytäkirjaotteissa on nähtävissä, 
miten teiniaktiivit keskustelivat vanhojen kerhojen uudelleen herättämisestä ja uu-
sien kerhomuotojen käynnistämisestä.470 

Iisalmen ja Oulun teinikuntien toimintakertomusten sekä haastateltavien muis-
tojen perusteella olen ryhmitellyt teinikuntien kerhotarjonnan kahteen päämuotoon, 
aineopetuksellisiin kerhoihin ja harrastekerhoihin. Harrastekerhot ryhmittelin li-
säksi ajattelua ja taiteellisia ominaisuuksia kehittäviin intellektuaalis-taiteellisiin 

                                                        
 
467 Iisalo 1960, 75. 
468 Hyyppä 2015, omakustanne. 
469 ”Paras palkittiin. Kerhotyön kiertopalkinto Ouluun.”, Teini 4–5/1952.  
470 Esimerkiksi Oulun yhteislyseon teinikuntaan perustettiin syksyllä 1955 saksan, musiikin, pingiksen, 
retkeilyn, englannin kielen ja tanhun kerhot. (Oulun yhteislyseon teinikunnan hallituksen kokous 
11.11.1955. Oulun yhteislyseon arkisto (OYL) Ca:8. KA.) 
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kerhoihin471 sekä jonkin erityisaiheen ympärille rakentuviin aihekerhoihin. Teini-
kunnan kerhot toimivat lähtökohtaisesti kouluopetuksen rinnalla ja sen tukena. Ai-
neopetukselliset kerhot perustuivat kouluaineisiin ja olivat pääasiassa opettajave-
toisia, kun taas harrastekerhoissa hyödynnettiin enemmän oppilaiden omia mielty-
myksiä ja erityisosaamista. Taulukossa on listattu esimerkkeinä Iisalmen ja Oulun 
oppikoulujen yleisimpiä kerhomuotoja vuosilta 1950–1964. 

Taulukko 9. Teinikuntien kerhomuodot. (Iisalmen lyseon, Iisalmen tyttölyseon, Oulun 
lyseon, Oulun normaalilyseon, Oulun yhteislyseon toimintakertomukset; Oulun Teini) 

Aineopetukselliset kerhot Harrastekerhot 

Intellektuaalis-taiteelliset kerhot Spesifit aihekerhot 

Luonnonhistorialliset kerhot Keskustelukerhot Tähtitieteen kerhot 

Luonnonopilliset kerhot Kirjallisuuskerhot Valokuvauskerhot 

Kielikerhot Yhteiskunnalliset (keskustelu)kerhot Radiotekniikkakerhot 

Kuvataidekerhot Näytelmäkerhot ja teiniteatterit Lennokkikerhot 

Kristilliset kerhot eli Teinikillat Elokuvakerhot Vanhojen tanssien kerhot, käy-

töskerhot 

Musiikkikerhot, kuorot, orkesterit  Shakki- ja pingpong -kerhot 

Luonnonopilliset ja -historialliset kerhot olivat oppikoulujen perinteisimpiä ja pit-
käikäisimpiä kerhomuotoja, ja ne mainittiin lähes kaikissa haastatteluissa. Esimer-
kiksi Oulun lyseon luontokerho Esikko oli perustettu jo vuonna 1889472. Luonto-
kerhoissa harrastettiin muun muassa lintujen tarkkailua, eläin- ja kasvituntemusta 
sekä erätaitoja. Luonnonharrastajien kerhot olivat useimmiten nimetty varsin osu-
vasti luontoa mukaillen, kuten oululaiset Esikko, Lumikko, Reput, Kiurut, Kullero, 
Suopunki ja Toukka sekä iisalmelaiset Saperda ja Natura473. Luontokerhot eivät 
kuitenkaan aina toimineet suoraan teinikunnan yhteydessä, sillä ne kuuluivat myös 
Luonto-Liittoon ja osallistuivat liiton tapahtumiin. Samalla tavoin koulujen urhei-
lukerhot olivat useimmiten seuramuotoisia ja toimivat pääasiassa valtakunnallisen 
Suomen Oppikoulujen Urheilijoiden paikallisosastoina.474 
                                                        
 
471 Leena Koski on kirjoittanut, että kerhoilla oli sekä virkistykseen että älylliseen ja emotionaaliseen 
kehittymiseen tähtääviä päämääriä (Koski 2003, 29.) 
472 Hautala 1958, 102. 
473 ”Oulun koulujen kuulumisia”, Oulun Teini 1/1959; Tallgren 1996. 
474 Varsinaisen urheiluseuratoiminnan lisäksi koululaiset olivat järjestäytyneet jo vuosisadan alusta en-
sin Suomen Lyseoiden Urheilijoihin (SLU), ja vuodesta 1926 Suomen Oppikoulujen Urheilijoihin 
(SOU). SOU sulautui vuonna 1973 nykyiseen Koululiikuntaliittoon. 
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Olen luokitellut intellektuaalis-taiteellisiksi kerhomuodoiksi sellaiset kerhot, 
joiden päämääränä oli konkreettisten taitojen sijaan kehittää oppilaiden omaa ajat-
telua, päättelyä ja sosiaalisia taitoja. Näistä kerhomuodoista haastateltavat mainit-
sivat itselleen läheisimmiksi erityisesti näytelmäkerhot sekä keskustelu- ja kirjalli-
suuskerhot. Henkilökohtaisen taitojen kehittämisen lisäksi kerhojen tarkoituksena 
oli tuottaa näkyvää sisältöä muiden oppilaiden iloksi. Esimerkiksi näytelmien har-
joittelu ja esittäminen olivat tärkeä osa teini-iltojen ohjelmistoa. Kirjallisuuskerhot 
puolestaan toimittivat usein teinikunnan lehteä. Iisalmen tyttölyseon entinen oppi-
las Eila kertoi, kuinka teinikuntien yhteisessä näytelmäkerhossa jokainen sai osal-
listua omien taitojensa mukaan: toiset näyttelivät, toiset olivat vastuussa lavasteista 
tai muuten osallistuivat järjestelyihin. Vaikka teatterikerhon varsinaisena ohjaajana 
toimi kuvaamataidon opettaja, kyse oli oppilaiden omasta innostuksesta lähtevästä 
taitoaineita painottavasta harrastekerhosta. Näytelmäharrastuksen lisäksi Eilalla 
riitti aikaa muihinkin kerhoihin: 

Haastattelija: No tää muu kerhotoiminta, niin olitko näissä teinikunnan ker-
hoissa enemmän?  

Eila: Siis mää en tiedä oliko ne virallisesti teinikunnan, mut mää kuuluin siihen 
valokuvauskerhoon ja tähtitieteenkerhoon. Mm... minun mielestä, voi olla, että 
teinikunnalla oli jotain tälläsii, jotain uskonnollissävytteisiä kerhoja, muisteli-
sin että oli.  

Haastattelija: Näitä teinikiltoja?  

Eila: Joo, mut mää en kuulunu siihen koskaan. Ja sit siihen teatterikerhoon, 
sehän vei aika paljon aikaa ja energiaa, kun mää olin myös se kulissien maa-
lari.475 

Monille haastateltaville oli Eilan tavoin ajoittain vaikeaa hahmottaa, mikä kerho-
toiminta oli teinikunnan ja mikä oli koulun muuta toimintaa.476 Oppikoulut pitivät 
nimittäin yllä myös itsenäisiä, teinikunnasta erillisiä kerhoja. Tavalliselle koululai-
selle oli tuskin kovin merkityksellistä, oliko kerho koulun, teinikunnan vai Luonto-
Liiton järjestämä. Nuorille kyse oli ennen kaikkea mukavasta vapaa-ajan harras-
tuksesta. 
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Teiniaktiivien oppaaksi tarkoitetussa Teinin kirjassa kerhotoiminnan tärkeyttä 
perusteltiin sen yleishyödyllisyydellä. Kerhot edistivät ennen kaikkea yhteisölli-
syyttä, sillä niiden toiminta opetti tulemaan toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Yk-
sittäinen teini saattoi myös syventää osaamistaan, löytää kokonaan uusia harrastuk-
sia tai jopa ammattikutsumuksen. Teinin kirjassa korostettiin myös koulun ja ker-
hojen yhteistyösuhdetta: kerhon puitteissa saattoi harrastaa aineita, jotka eivät kuu-
luneet varsinaiseen opetusohjelmaan.477 Esimerkiksi Oulun lyseon Esikossa pereh-
dyttiin ydinfysiikkaan ja orgaanisiin synteesisarjoihin, epäorgaanisiin analyyseihin 
sekä paperikromatografiaan.478 Teinikuntien kerhot toimivat toisin sanoen eräänlai-
sina kouluaineiden erikoiskursseina, jotka monipuolistivat opetustarjontaa. 

Koulun omien opettajien rooli kerhojen johtajina oli erityisen tärkeä. Aineosaa-
mista tarvittiin esimerkiksi kieli- ja matematiikkakerhoissa sekä luonnontieteelli-
sissä ja -opillisissa kerhoissa. Eila muisteli vielä koulunsa innostavaa opettajaa ja 
hänen kerhojaan: 

Siis mä en vieläkään tiedä, että saiko ne opettaja yhtään mitään korvausta siitä, 
että pitivät näitä kerhoja. Vaikuttaa vähän siltä, että eivät. Se oli hyvää hy-
vyyttä, koska niillehän ois kuulunu joku palkka siitä, että ne illalla piti niitä. 
Ne oli kauheen kivoja. Minun lemppareita oli, siis matikan opettaja piti ainakin 
kahta kerhoo: valokuvauskerhoo, jossa oikein tehtiin valokuvia itse, ja sitten 
tähtitieteen kerhoo. Talvisaikaan, kun oli kirkkaita öitä, niin mentiin sinne kirk-
kopuistoon, joka oli vähän pimeempi paikka, katselee tähtiä. Ne oli tosi ki-
voja.479 

Monesti kerhot perustuivat opettajien harrastuneisuuteen, ja haastateltavien mu-
kaan erityisesti nuoret opettajat olivat innostuneita kerhotoiminnan järjestämisestä. 
Kerhotyö antoi opettajille itselleen uudenlaisia mahdollisuuksia syventää opetus-
taan ja oppilastuntemustaan. Entinen Iisalmen lyseon opettaja analysoi teinikuntien 
kerhotyön merkitystä oman opettajaidentiteettinsä vahvistumiselle: 
  

                                                        
 
477 Iisalo 1960, 76. 
478 Oppilaiden vapaat harrastukset. Oulun lyseon vuosikertomus 1957/58. OLY: KA. 
479 In1541. 
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Että tää on ollu mullekin tällanen etsikkoaika, ja kun pääsin tutustumaan nuo-
riin jossakin muussa asemassa kuin pelkässä siinä, että he istuu pulpetissa ja 
minä oon suuri auktoriteetti siellä korokkeella enimmäkseen. Ja sitten tasaver-
tasesti kohdattiin näissä, ja kiinnostusta vahvistettiin puolin ja toisin. Et kyllä 
tää on itsellekin ollu erittäin tärkeä asia.480 

Teinikuntien kerhot mahdollistivat oppilaiden ja opettajien vapaamuotoisen koh-
taamisen ja purkivat vanhoja, syvään juurtuneita auktoriteettisuhteita. Haastatelta-
vat esimeriksi kuvailivat kerhojen ohjaajaopettajia ylistävin ja kiittävin sanoin – he 
olivat todella taitavia työssään ja osasivat kohdata nuoret oppilaat kannustavasti ja 
vastaanottavasti481. 

4.1.3 Korkeaa ja matalaa kulttuuria 

Olihan siinä tietysti tätä ammatillistakin puolta, joku ehkä ajatteli, että tarvit-
see fysiikkaa tai kemiaa. Mutta isossa kuvassa kyllä se oli kulttuuripainotteinen. 
Aivan selvästi. Ja siihen liittyivät nämä jokavuotiset kulttuurikilpailut. Ne oli-
vat suuri tapahtuma, [- -] Mutta kulttuurikilpailut oli kova sana, ja kaikki oli 
kiinnostunu siitä. Lyseon juhlasalissahan ne pidettiin. 482 

Oulun lyseon kasvatti Pentti arvioi, että monipuolisesta kerhotoiminnasta huoli-
matta koko teinitoiminnan pohjavireen muodosti kulttuuri. Edellä esitelty kerho-
toiminta oli varsin tasokasta ja tähtäsi jäsentensä taitojen hiomiseen niin kuvatai-
teissa kuin suullisessa ja kirjallisessa ilmaisussa ja esiintymissäkin. Kulttuurihar-
rastusten helmiä esiteltiin puolestaan teinien kulttuurikilpailuissa. 

Teiniliitto järjesti jo 1940-luvulta lähtien vuosittaisia valtakunnallisia kulttuu-
rikilpailuja, joissa eri puolelta Suomea tulevat teinit kilpailivat kulttuuri- ja taide-
lajeissa. Yleisimmät kategoriat olivat eri soittimet, kuoro- ja yksinlaulu, kuvaama-
taide, puhetaito sekä kirjalliset työt. Valtakunnallisten kulttuurikilpailujen lisäksi 
paikalliset teiniyhdistykset ja teinikunnat järjestivät omia kulttuurikilpailujaan, 
joita Penttikin muisteli. Vuodesta 1954 lähtien oululaisten teinien kulttuurikilpailut 
järjestettiin Oulun lyseon tiloissa483. Kulttuurikilpailujen laajuudesta kertoo se, että 

                                                        
 
480 Im2139; Myös toinen haastattelemani opettaja (Om3135) jakoi saman käsityksen kerhotyön merki-
tyksestä. 
481 In1541; Om3042; Om3337. 
482 Om3337. 
483 Hallituksen kokouspöytäkirja 25.1.1954. OYL; Oulun Teiniyhdistyksen arkisto (OTeY) Ca:3.  KA. 
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sekä paikallislehdet että teinilehdet uutisoivat kilpailujen tuloksista. Oulun Teini-
yhdistys sai vuosina 1952 ja 1962 järjestettäväkseen myös valtakunnalliset kulttuu-
rikilpailut, joiden järjestelyihin osallistui runsaasti teinejä eri kouluista.484 

Kulttuurikilpailut elivät kukoistustaan 1950-luvulla, mutta vuosikymmenen 
loppuun mennessä teinien kulttuuri-innostus oli laantunut huomattavasti. Oululai-
nen Helena muisteli, kuinka hänen luokanvalvojansa oli mielivaltaisesti perustanut 
koko luokasta lausuntakuoron, joka joutui esiintymään koulun tilaisuuksissa ja 
myös teinien kulttuurikilpailuissa. Hän muisteli julkista esiintymistä lähes olemat-
tomalle yleisölle nöyryyttävänä kokemuksena: 

Ja me lausuttiin aina, ja just saatiin teinien kulttuurikilpailuissa täydet pisteet, 
kun ei siellä muut juuri lausuneetkaan. Jotkut makas vaan penkeillä ja röhnötti 
ja nauro ja me vaan lausuttiin!485 

Myös Oulun Teinin palstoilla tuotiin esiin oululaisten teinien laimea kulttuuri-in-
nostus. Lehden kesänumerossa 1960 kirjoitettiin tympäännyttävistä kulttuurikilpai-
luista: ”Karvain mielin taas kerran todettiin, että palkintojenjakotilaisuudessa vei-
vät lyseolaiset suurimman osan palkinnoista. Mutta eihän muista kouluista ole juuri 
osanottajiakaan.”486 Muualla numerossa nimetön toimittaja kuvaili, miten yleisö oli 
koostunut lähinnä kilpailijoista ja muutamista luokkatovereista, jotka olivat tulleet 
seuraamaan ystäviensä epäonnistumista. Hän väitti, että pääsyynä kilpailujen lai-
meuteen olevan ”oululaisten henkisen tason alamittaisuus”.487 

Vaikka kulttuurikilpailuihin ei enää riittänyt väkeä, se ei tarkoittanut, etteivätkö 
teinit olisi silti harrastaneet kulttuuria. Kulttuuria vaalittiin myös ilman kilpailu-
ulottuvuutta, jota ei kenties enää nähty tarkoituksenmukaisena. Miksi kulttuurista 
pitäisi kilpailla, kun siitä voi keskustella muiden asianharrastajien kanssa. 

Etenkin oululaisille haastateltaville kollektiivisesti tärkein kerhomuoto vaikutti 
olleen kirjallisuuskerho. Useimpien kerhojen elinkaari oli varsin lyhyt ja riippuvai-
nen muutamista aktiivisista jäsenistä, mutta kirjallisuuskerhot olivat toimineet lä-
hes yhtäjaksoisesti toverikuntavuosista asti. Oulun lyseon kirjallisuuskerhossa oli 
jo 1930-luvulta asti perehdytty kotimaiseen ja ulkomaiseen kirjallisuuteen, teatte-
riin ja näytelmäkirjallisuuteen ja sanomalehtityöhön. Kirjallisuuskerhon aktiivi 
Pentti arvioi kirjallisuuskerhon suosion taustoja: 

                                                        
 
484 Teiniyhdistyksen hallituksen pöytäkirja 7.2.1952. OTeY Ca:3. KA. 
485 On2543. 
486 ”Kulttuurikilpailut – rikka rokassa”, Oulun Teini 4/1960. 
487 ”Kulttuuripurnausta”, Oulun Teini 4/1960. 
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Ja sitten tuo kirjallisuuskerho teetarjoiluineen, se eli hirveen voimakasta aikaa. 
Varmaan siksi, että näitä harrastuneita oli aina. Ei koskaan puuttunu sellasia 
opiskelijoita, jotka eivät ois harrastaneet kirjallisuutta.488  

Lyseolaisille haastateltaville teinikunnan kirjallisuuskerho on tärkeä ja merkityk-
sellinen vielä tänä päivänäkin. Kirjallisuuskerho on myös mielenkiintoinen esi-
merkki kollektiivisesta tai sosiaalisesta muistamisesta.489 Lyseon kirjallisuuskerho 
oli eksklusiivinen ”lyseolaispoikien” kerho, jota kuitenkin myös muiden koulujen 
oppilaat muistelivat. Haastateltavaksi ilmoittautui lukuisia entisiä kerholaisia, 
mutta myös kerholaisten puolisoita ja tuttavia.490  

Esimerkiksi eräs Oulun tyttölyseota käynyt nainen vastasi haastattelukutsuuni 
ja halusi kertoa nimenomaan lyseon kirjallisuuskerhon vaiheista. Hän kertoi, että 
hänellä oli ollut tärkeä rooli siinä, että kerho kokoontuu edelleen säännöllisesti. 
Hän kertoi olleensa kouluaikoina hyvä ystävä kerhon keskeisten jäsenten kanssa ja 
seuranneensa sivusta kerhon toimintaa. Hän kertoi varsin yksityiskohtaisesti, miten 
lyseon tunnettu entinen oppilas Peter von Bagh oli 2000-luvun alussa kehottanut 
häntä kutsumaan kirjallisuuskerhon uudelleen koolle. Nuoruusmuistojen innoitta-
man hän oli etsinyt kaikkien silloisten kerholaisten yhteystiedot ja järjestänyt ta-
paamisen. ”Mut mä en oo koskaan ollu niissä kokouksissa muuta, kun siinä ensim-
mäisessä”, hän kuitenkin totesi. Hän oli tunnistanut kirjallisuuskerhon merkityksen 
sen jäsenille ja halunnut auttaa entiset aktiivit jälleen yhteen.491 Vaikka hän ei itse 
koskaan ollutkaan kerhon jäsen, oli siitä muodostunut osa hänen nuoruuskokemus-
taan. Kollektiivisessa muistamisessa jokin perheen tai yhteisön kautta jaettu muisto 
voikin tuntua henkilökohtaiselta.492 
  

                                                        
 
488 Om3337. 
489 Assman 2008; Halbwachs 1992. 
490 On2943; On2839; On2543. Haastattelukutsuani jaettiin kirjallisuuskerhon sähköpostilistalla sekä 
siitä kerrottiin kerhon tapaamisissa. 
491 On2943. 
492 Abrams 2010, 96; Assman 2008, 112–113. 
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OTEK – Oulun Teinien Elokuvakerho 

Kirjallisuuskerhojen toimintaa voisi luonnehtia perinteiseksi korkeakulttuuriksi, 
jonka asema oli 1950-luvun lopulla muutoksessa. Ajan kulttuurikeskustelussa 
peistä taittoivat korkea ja matala kulttuuri, joista varsinkin jälkimmäiseen lukeutui-
vat nuorison suosima elokuva ja muu kevyt viihde.493 Elokuvan suosio oli Suo-
messa suurta ja kenties suurimmillaan 1950-luvun aikana. Suomalaisten vapaa-aika 
ja varallisuustaso olivat kasvaneet, mutta televisio ei vielä ollut yleistynyt. Tavalli-
set suomalaiset kävivät katsomassa ulkomaalaisia, lähinnä amerikkalaisia viihde-
elokuvia sekä kotimaista elokuvaa, joka eli kukoistuskauttaan 1950–60-luvuilla.494 
Suuremmissa kaupungeissa perustetut elokuvakerhot toivat nähtäväksi myös eu-
rooppalaista ja neuvostoliittolaista taide-elokuvaa.495 

Teinit ylittivät omaperäisellä tavalla korkean ja matalan kulttuurin välisen kui-
lun ja ottivat elokuvakerhot omikseen. Oulussa perustettiin alkuvuodesta 1959 Ou-
lun teininuorison elokuvakerho OTEK. Kerhon alullepanijana oli lyseon ruotsin 
kielen lehtori, mutta hyvin pian kerho alkoi elää omaa elämäänsä elokuvavimmais-
ten teinien käsissä. OTEK:n vetäjäksi ja valovoimaiseksi keulahahmoksi nousi ly-
seon teiniaktiivi Peter von Bagh496, josta tuli myöhemmin yksi Suomen tunnetuim-
mista kulttuuripersoonista ja elokuvahistorian ja -taiteen asiantuntijoista. 

Peter von Bagh on kertonut Muisteja-omaelämäkertateoksessaan, että hän oli 
lapsesta asti innostunut elokuvista, mutta Oulun teinien elokuvakerho oli hänen 
nuoruutensa ja cinefilian tärkein vaikuttaja497. Eikä OTEK jäänyt vain muutaman 
elokuvahullun harrastukseksi, vaan kerhoformaatissa – tai kerhon vetäjässä henki-
lönä – oli jonkinlaista taikaa, joka yhdisti teinejä Oulun jokaisesta koulusta. ”Ko-
koonnuimme joka lauantai Oulun suurimmassa ja komeimmassa elokuvateatterissa 
Hovissa, joka oli viimeistä paikkaa myöten täynnä”, von Bagh kirjoitti muistelmis-
saan.498 OTEK:ista muodostui niin keskeinen osa oululaista teinitoimintaa, että se 

                                                        
 
493 Peltonen (toim.) 1996. 
494 ”Suomalaisen elokuvan vuosikymmenet”, Suomen kansallisfilmografia, Elonet.fi. 
495 von Bagh 2014, 114. 
496 Peter von Bagh (1943–2014) oli tunnettu elokuvakriitikko, -historioitsija, -ohjaaja ja -käsikirjoittaja, 
tietokirjailija ja keskeinen suomalaisen kulttuurielämän vaikuttaja. Parhaiten hänet muistetaan laajamit-
taisesta työstä elokuvien ja elokuvataiteen parissa. von Baghia on luonnehdittu ”renessanssi-ihmiseksi” 
ja kulttuurimodernismin lipunkantajaksi. Hänen viimeiseksi työkseen jäi omaelämäkerrallinen doku-
mentti Muisteja, joka sijoittuu hänen lapsuuteensa ja nuoruuteensa 1950- ja 1960-lukujen Ouluun. (Peter 
von Bagh in memoriam, KAVI.) 
497 von Bagh 2014, 98, 108. 
498 von Bagh 2014, 108. 
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jatkoi toimintaansa samalla konseptilla aina 1970-luvun alkuun asti. Kulttuuripii-
reissä ja OTEK:in toiminnassa viihtynyt Martti selvensi elokuvakerhon toiminta-
periaatetta: 

Martti: Mut olihan täällä, aattelee nytten, niin Baghin Petteri ja tää OTEK:ki, 
eli Oulun teinien elokuvakerho oli..  tiedätkö sä miten se systeemi pelas? 

Haastattelija: Joo kyllä mä tied… 

Martti: Joo eli siis Petteri ennen ku näytös alko, niin Petteri selvitti tän ohjaa-
jan muita töitä ja sen elokuvan tematiikan ja sit katottiin leffa, ja ne jotka halusi 
ni jäi vielä keskustelemaan siitä. Siinä oli keskustelutilaisuus vielä. Tämmöstä 
painettiin! Mä en nyt muista kuin monta kertaa niitä oli esimerkiksi syksyn ai-
kana, mutta ainakin neljä viis kertaa mä kuvittelisin. Ja sama keväällä. 

Haastattelija: Melkein kerran kuussa. 

Martti: Et kyllä se Petteri oli jo haka siihen aikaan, se oli hänen intohimonsa. 
Samalla tavalla tulenleiskuvalla meiningillä se veti sitä!499 

Myös oululainen Helena kuvaili OTEK:in näytösten ohjelmaa ja von Baghin into-
himoa. Hän puhui kouluaikaisesta ystävästään tuttavallisesti Petterinä: 

Petteri on aina kauheen viisaan näkösenä puhu siellä edessä, ja sitten me ka-
tottiin niitä elokuvia, joista ei välttämättä kaikki aina ees ymmärtäny. Enkä 
väitä, että mäkää oisin. Kerrankin siellä oli yks saksalais-ranskalainen elokuva, 
jonka nimi mahtoi olla Ystävyys, tai jotain. Ja sit kun se leffa päätty, se oli 
jotenkin varmaan ensimmäinen maailmansota ja jotain tapahtu siinä rajalla, 
ja nämä viholliset rupes pelastaa toisiansa siinä rajalla, ja siitä se ystävyys 
tuli. Ja sitten kun se elokuva loppu, se oli hyvin sekava se, niin Petteri ilmoitti, 
että ”Varmaan kenellekään ei jäänyt mikään epäselväksi tässä, vaikka nämä 
kelat esitettiinkin väärässä järjestyksessä.” [nauretaan] Että semmosia siellä-
kin sattu. Ja se oli semmonen, että sinne todellakin mentiin.500 

OTEK:n toiminta sijoittui elitistiseen elokuvaharrastuksen perinteeseen, sillä ker-
hon tilaisuuksissa ei katsottu viihteellisiä Hollywood-elokuvia. von Bagh valitsi 
elokuvakerhon ohjelmistoon kansainvälisesti arvostettuja klassikoita ja myös uusia, 
nousevia moderneja eurooppalaisia filmejä. Muistelmateoksessaan hän arvioi, että 
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vaikka he oululaisina olivat kaukana kaikesta sivistyksestä, ei se tarkoittanut, ett-
eikö heillä olisi ollut mahdollisuutta nähdä ”täsmälleen yhtä hyviä elokuvia kuin 
maailman suurkaupunkien ihmiset näkivät.”501 

OTEK:in ohjelmisto edusti korkeakulttuurista elokuvataidetta, mutta siitä huo-
limatta elokuvanäytökset vetivät kaupungin suurimman elokuvasalin täyteen lau-
antai toisensa jälkeen. Eräs oululaisnainen kuvaili, että ei ollut aktiivinen teinikun-
nan jäsen, mutta teinihipat ja OTEK:in elokuvaillat saivat hänetkin liik-
keelle. ”Mulla on muun muassa vanhoissa kalentereissa lueteltu vain elokuvien ni-
miä! Että meillä oli tosi kova elokuvakoulutus”, hän kertoi ylpeänä.502  OTEK:n 
kultturelli ja jopa hieman snobbaileva ohjelmisto ei tietenkään miellyttänyt kaikkia 
teinejä, ja muun muassa Oulun Teinin sivuilla purnattiin kerhon ohjelmistosta ja 
toivottiin myös viihteellisempiä filmejä503. 

OTEK ei ollut kerhona ainutlaatuinen, vaikka se olikin yksi ensimmäisistä tei-
nien omista elokuvakerhoista. Samaa teinien elokuvakiihkoa elettiin myös muualla 
Suomessa, ja von Bagh mainitsee muun muassa Kajaanin ja Lahden virkeinä elo-
kuvakaupunkeina.504 Elokuvakerhon konsepti levisi myös Iisalmeen, kun elokuva-
harrastajaksi tunnustautunut nuori uusi opettaja aloitti Iisalmen lyseossa: 

Tämmöisenä elokuvakerhoihmisenä tulin perustaneeks tämmösen elokuvaker-
hotoiminnan, johon rekrytoitiin sitten sekä lyseosta että tyttölyseosta opiskeli-
joita. Ja se sai hyvin innostuneen vastaanoton, sillosen toimintakaavan sai Pe-
ter von Baghin viitoittama tyyli, se oli valistushenkinen ohjelma. Saimme pal-
jon hyviä elokuvia käytettäväksemme sinne. [- -] siellä [Iisalmessa] on yks 
semmonen elokuvateatteri, joka kai siellä vieläkin on, mut iso näyttämö. Niin 
sitten tämän teatterin omistajan kanssa päästiin aika hyvin yhteistyöhön ja so-
pimukseen, että voidaan sitten näitä kerhofilmejäkin näyttää. Ja sitten se oli 
elokuvakerho… keskuksen vai oliko se joku tämmönen yhteisö, joka sitten toi-
mitti meille niitä elokuvia.505 

Tulenleiskuvasta Petteristä oli muodostunut haastateltavien keskuudessa eräänlai-
nen messiaaninen hahmo. Viisi eri haastateltavaa nimesi Peter von Baghin yhdeksi 
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teinivuosiensa merkittävimmistä henkilöistä, ja myös kaksi myöhemmän teini-
sukupolven edustajaa tunnisti von Baghin merkityksen oululaiselle teinitoimin-
nalle.506 Toinen, lähes yhtä usein mainittu oululainen kulttuuripersoona ja aikanaan 
tunnettu teiniaktiivi oli Jukka Kajava. Kajava oli Suomen tunnetuimpia teatteri- ja 
elokuvakriitikoita ja uursi pitkän uran eri sanomalehtien ja aikakauslehtien toimi-
tuksissa. 

En kiistä, etteivätkö aikansa teiniaktiivit olisi olleet monella tavalla näkyviä ja 
vaikuttavia persoonia, mutta voimakkaan henkilömuistelun taustalla on myös 
muistamiseen liittyvää tematiikkaa. Keskeisten avainhenkilöiden tai kellokkaiden 
myöhempi, näkyvä ura saattoi helpottaa muistelijoiden muistelutyötä. He pystyivät 
sitomaan omat muistonsa julkisuuden henkilön elämänvaiheisiin. He halusivat 
osoittaa olleensa osa merkittävän ihmisen elämää ja kenties tätä kautta perustella 
oman muistonsa kertomista. Esimerkiksi von Baghin merkitys oli haastateltavilleni 
niin suuri, että he olettivat automaattisesti myös itseään yli neljäkymmentä vuotta 
nuoremman haastattelijan tuntevan hänen vaiheensa. 

4.2 ”Hippateinien” vuosikymmen 

1950-luvun koululaisella oli valittavanaan lukuisten harrastusten kirjo: koulutyön 
ohella tarjolla oli kerhoja, partiota, urheilua ja elokuvia. Oli kuitenkin yksi harras-
tus, joka yhdisti lähes kaikkia oppikoululaisia: teinikunnan järjestämät tanssiaiset 
eli hipat, jotka olivat teinitoiminnan näkyvin toimintamuoto läpi sen historian. Tei-
nien pidättelemätön tanssi-into johti siihen, että jo omana aikanaan toisen teini-
sukupolven edustajat saivat kantaakseen ”hippateinin” tittelin.507 

Hippateini-nimityksellä oli sekä positiivisia että negatiivisia konnotaatioita, 
kuten oululainen teini Esa Vehkaperä kirjoitti Oulun Teinissä: 
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Sen sijaan, että keräisimme itsellemme hyviä ja kehittäviä harrastuksia, me 
menemme tanssisaleihin ja hikisinä liimaudumme toisiamme vasten ja koe-
tamme soluttautua tanssiparien, tupakansavun ja rock-and-roll-rytmien se-
kaan. ”Ketkuta, vetkuta, lannetta retkuta” on tunnuslause, joka hyvin kuvaa 
rentoa aikaamme.508  

Vehkaperä teki varsin tarkan huomion koko 1950-luvun teininuorison hengestä. 
Vaikka teinikunnat yrittivät parhaansa mukaan perustaa erilaisia kerhoja, ei taval-
lista teiniä tuntunut kiinnostavan mikään muu kuin tanssiminen. Toisaalta huonoja 
harrastuksia eivät jaksaneet murehtia enää kuin Vehkaperän kaltaiset perinteiset tei-
niaktiivit. Enemmistö teineistä äänesti jaloillaan – vaatien tanssia. 

Teinihippojen suosion kasvu liittyi olennaisesti sotien aikaisen tanssikiellon 
purkamiseen vuonna 1948. Kiellon purkaminen merkitsi ennen näkemätöntä 
tanssi-innostusta ja suomalaiselle maaseutukuvalle olennaisen lavatanssikulttuurin 
ja ohjelmallisten iltamien nousua. 509  Aiheesta tehdyt lukuisat tutkimukset ovat 
osoittaneet, että tansseissa käyminen oli keskeinen osa 1950-luvun nuoruutta. Esi-
merkiksi suomalaista lavatanssikulttuuria tutkinut Johanna Nurmela on todennut, 
että lavatanssit toimivat 1950-luvun nuorison kohtaamispaikkoina ja sosiaalisen 
elämän keskuksina.510 

Kasvattajien ja nuorisojärjestöjen näkökulmasta uudenlainen viihdekulttuuri 
ravintoloineen, tansseineen ja elokuvineen näytti kuitenkin kasvavalle nuorisolle 
vaaralliselta. Valtiovalta pyrki suitsimaan tanssi-intoa ja sen pelättyjä lieveilmiötä 
asettamalla tanssitilaisuuksille ohjelmallisia iltamia huomattavasti korkeamman 
huviveron: 50 prosenttia lipputuloista.511  Oppikoulunuorison paheksuttu tanssi-
vimma kanavoitui nopeasti koulujen sisäiseen toimintaan. 

Erilaiset koululaisjuhlat olivat tärkeä osa koululaisten arkea läpi oppikoulujär-
jestelmän historian. Niin sanotut juhlakonventit tai konvat olivat vanhojen toveri-
kuntien peruja, mutta nurkkatanssien ja vanhojen juhlakonventtien yhteen sulautu-
masta muodostui 1950-luvulla erityiset teinitanssiaiset eli teinihipat. Hipat olivat 

                                                        
 
508 Oulun Teini 1/1959. Vehkaperän ironinen kirjoitus liittyi Oulun Teinissä loppuvuodesta 1959 käy-
tyyn keskusteluun oululaisten teinien passiivisuudesta. 
509 Pesola 1996, 105, 112. 
510 Nurmela 2005, 73. Ks. myös Jouhki 2014a; Vehkalahti 2014. 
511 Pesola 1996, 119–120, 122–123, 125; Nurmela 2005, 61. Sakari Pesola on todennut, että etenkin 
nuorisoseurat vastustivat tanssikulttuuria siveellisyyssyistä, vaikka tanssia sisältävät huvitilaisuudet oli-
vatkin hyvä tulonlähde. Työväentaustaiset järjestöt puolestaan näkivät valtiovallan rajoitusyrityksiä pro-
vosoivina ja suosivat tanssi-iltoja. 
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oiva keino taivuttaa nuorisoon ja tanssimiseen kohdistuneita moraalisääntöjä, sillä 
kasvattajat näkivät kaiken teinikuntien puitteissa tapahtuvan toiminnan lähtökoh-
taisesti hyvänä. Koulun tansseihin oli huomattavasti helpompi saada vanhempien 
lupa kuin muihin tansseihin, sillä teinihipat järjestettiin koulujen liikuntasaleissa tai 
auloissa opettajien valvovien silmien alla. 

4.2.1 ”Teiniys on ihanaa!” – Nahkat parkitaan teineiksi 

Siihen [teinikuntaan] ei päässy ennen kun vasta lukiossa. Mä en tiiä oliko se 
jossain lakipykälässä, mutta keskikoulussa me oikein kaihottiin, että ”voi että, 
nuo on siinä teinikunnassa ja pääsee kaikkiin juhliin ja juttuihin” ja sitä oikein 
odotettiin. Tai mä ainakin odotin. Ja teinikuntaanhan pääs jokainen, joka halus. 
Syyslukukauden alkupuolella oli nahkiaset, jolloinka hyväksyttiin nämä nahkat 
teinikuntaan. Ja sen jälkeen oli teini.512 

Iisalmelaisen Eilan kuvailu teinikuntaan liittyvistä odotuksista ja toiveista kiteyttää 
sen, miten teiniksi pääseminen oli erityinen tapahtuma oppikoululaisen koulutiellä. 
Jo keskikoululaisella oli jonkinlainen käsitys siitä, mitä teininä oleminen merkitsi: 
ensinnä teiniksitulo oli eräänlainen siirtymäriitti ja selkeä eriytyminen isompiin lu-
kiolaisiin ja pienempiin keskikoululaisiin, toisena jäsenyyden merkiksi saatu hen-
kilökohtainen teinikortti avasivat pääsyn eksklusiivisiin teinijuhliin.513  50-luvun 
teinit -teoksen toiselle toimittajalle Katarina Eskolalle teiniksi pääseminen ja kortin 
saaminen oli niin merkittävää, että hän kirjoitti siitä päiväkirjaansa lyhyesti ja tii-
viisti: ”Teiniys on ihanaa!!”514 

Teiniksi pääseminen oli monella tapaa tärkeä tapahtuma, mutta tästä huoli-
matta kaikille haastateltaville siitä ei ole jäänyt yhtä tarkkoja muistikuvia.  Osa ku-
vaili teinikuntaan pääsyä ikään kuin itsestäänselvyytenä, asiana, joka vain tapahtui 
mutkattomasti keskikoulun viidennellä tai lukion ensimmäisellä luokalla.515  Osa 
puolestaan muisti hyvinkin tarkasti teinikunnan jäsenyyteen liittyvät rituaalit ja rii-
tit eli nahkiaiset.516 Vanhojen perinteiden mukaisesti uusia teinikokelaita kutsuttiin 

                                                        
 
512 In1541. 
513 Eskola & Marttila 1994; Tuomioja 1993. Eskolan ja Marttilan päiväkirjoissa on runsaasti esimerk-
kejä siitä, miten ”alaikäinen” ja teinikortiton nuoriso livahti usein sisään teinihippoihin väärennetyillä 
tai lainatuilla teinikorteilla. (Katarinan päiväkirjamerkintä, 5.11.1955.) 
514 Eskola & Marttila 1994, 29. 
515 On2543; On2839; Im0547. 
516 Im1139; In1541; In1645; In1745. 
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nahkoiksi, jotka parkittiin nahkiaisissa oikeiksi teineiksi. Keskustelimme vielä Ei-
lan kanssa teinikuntaan pääsystä ja nahkiaisista: 

Haastattelija: Muistatko omalla kohalla niitä rituaaleja? 

Eila: Joo no, nehän oli aina jonkin teeman ympärillä. Se oli hauska juhla, vä-
hän niin kuin pilailuhomma. Se edellinen luokka aina järjesti sen sille tulevalle 
nahkaluokalle. Ne oli aika suuren vaivan nähneet, etsineet jokaisesta ihmisestä 
jotakin taustatietoja. Näyttämö oli laitettu jonkinlaiseks kiirastuleks tai helve-
tin esikartanoks ja nämä meidän kiduttajat oli jonkinlaisia inkvisiittoreja. 
Niillä oli tällasia hurjia hattuja ja mitä kaikkee. Ne luki jokaisesta syytekirjel-
män, mitä kaikkee hän on tehnyt, ja siitä seuras rangaistus, joka suoritettiin 
heti. Minulla ja yhdellä tytöllä oli tämmönen syytös, että me ollaan häiritty 
ympäristöömme soitolla. Ja me tosiaan soitettiin, et hän soitti pianoo ja minä 
nokkahuilua. Ja siitä rangaistukseks meidät pantiin johonkin... hetkinen nyt... 
siellä oli sellanen suuri pata, johon mahtu... ei se kai ollu pata, mut näytti pa-
dalta, niin siihen pantiin kiehumaan ja sitten juotettiin semmosta taikajuomaa, 
joka näytti siis pissalle ja kakalle. [nauretaan] 

Haastattelija: Siinä ei ollu mitään nöyryyttävää? 

Eila: No, ne oli erilaisia, et tää oli kyllä aika kiltti. 

Haastattelija: Muistatko minkälaiset nahkiaset järjestitte sille seuraavalle luo-
kalle? 

Eila: Vähän samantapaset, et me oltiin puettu semmosiks pikkupiruiks ja meillä 
oli hiilihangot. Kyllä, vastaavanlaiset.517 

Eila muisteli kokemiaan nahkiaisriittejä varsin positiivisesti, mutta hän antoi rivien 
välistä ymmärtää, että kokemus ei välttämättä ollut kaikille yhtä positiivinen. Jo-
kaisella teinikunnalla oli omat perinteiset kasteriittinsä, joista monet juontuivat jo 
vuosisadan alun toverikuntatoiminnasta. Esimerkiksi Oulun lyseon teinikunnan 
nahkiaisissa syksyllä 1950 uudet teinit joutuivat muun muassa nauttimaan ”vahvis-
tavia teinitippoja ja -ryyppyjä”.518 Oulun normaalilyseon teinikunnan nahkiaisissa 
taas kokelaat joutuivat kiipeämään puolapuita ja leikkimään ”käkikukkoa” sekä 

                                                        
 
517 In1541. 
518 Hallituksen kokouspöytäkirja 26.1.1950, OLT Jac:5. KA. 
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työntämään nenillään kananmunia pitkin liikuntasalin lattiaa.519 Nahkiaiset saattoi-
vat olla hyvinkin säälimättömiä, nöyryyttämiseen perustuvia tilaisuuksia ja sisältää 
erilaisia kidutus-, juottamis- ja syöttämisrituaaleja. 

Osa teineistä suhtautui rituaaleihin huumorilla, kun taas osalle ne aiheuttivat 
epämukavan olon. Iisalmelaiset ystävykset Marianne ja Suvi edustavat seuraavaa 
teinisukupolvea, mutta heidän muistelunsa Iisalmen tyttölyseon nahkiaisperinteistä 
kuvaavat myös 1950-luvun henkeä ja perinteitä: 

Marianne: Muistat sä meijän piti kulkee, siis syksyllä monot jalassa koulussa? 
Siis monojahan käytettiin ihan talvella normaalistikin, mutta että syyskuussa! 

Suvi: Syyskuussa joo. 

Marianne: Mä muistan vieläkin, kun mun isä paheksu sitä, että miten tuhlataan 
niitä, menee pahaks ne monot. 

Suvi: Ja mä muistan miten mä ootin monot jalassa linja-autoo siinä, kun olin 
kouluun menossa. Niin siinä oli joku tuttu ja mä sanoin, että nämä monot tässä, 
niin se koitti olla, kattoo muuhun päin ja oli ihan että ”niiiin, eihän sitä voi 
muuten, pittää kulukee semmosissa kun on.” [nauretaan] Sit oli niitä hirveitä 
törkyjuomia, mitä kaikkee siinä oli, joku kamala kidutusmenetelmä siinä nah-
kiasjuhlassa oli. 

Marianne: Sitä mä en muistakaan, mutta sit mulla on yks semmonen kuva, 
missä annettiin siis jotain tehtäviä. Mun piti käydä pesemässä Iisalmeen kes-
kustassa yhdessä risteyksessä olevia liikennemerkkejä, missä kerrottiin mistä 
mennää Ouluun ja mistä Kuopioon. Siinä mä pesen niitä ja puhdasta tuli.  
[nauretaan] 

Suvi: No sitä mä en taas muista, mut ne monot on jääny. 

Marianne: Kai ne hauskoja oli, joitakin kuvia… 

Suvi: Sadistisia! Siis ihan oikeesti, se niin kuin… tavallaan... 

Marianne: Niin… fuksiaiset tavallaan. Mä en näitä juomia muista, mutta hyvä, 
että sä muistat.520 

                                                        
 
519 Tutka, ”Nahka on tollo”, Pauhu 4/1958. 
520 In1645; In1745. 
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Naisten kokemukset kertovat muistamisen henkilökohtaisuudesta ja siitä, miten eri 
ihmisille jää hyvin erilaiset muistijäljet samastakin tapahtumasta. Mariannelle ko-
kemus oli ollut kaikin puolin positiivinen. Suville ”nahkojen parkitseminen” oli 
puolestaan ollut selvästi ahdistava, ja hän reagoi haastattelutilanteessa yllättävän 
voimakkaasti. Mukava yhdessä muistelutilanne muuttui äkkiä yllättävän tunteen-
purkauksen ja negatiivisen muiston noustessa. Marianne ikään kuin lohdutti ystä-
väänsä ja toi epäsuorasti esiin, että rituaalien kääntöpuolikin oli hyvä muistaa. 
Ikävä muisto ei kuitenkaan vaikuttanut loppuhaastattelun kulkuun, vaan jatkoimme 
keskustelua naisille tärkeästä teinilehden toimittamisesta. 

Teiniliitosta näihin negatiivisiin, ikäviin kokemuksiin reagoitiin jo varhain, ja 
vanhoista nöyryytysperinteistä haluttiin eroon. Teini-lehdessä käsiteltiin useam-
pana vuonna nahkiaisten muutostarvetta ja muistutettiin, että kidutus-, syöttämis- 
ja juottamistavat voivat olla ikäviä seurauksiltaan.521 Nahkiaisperinteissä haluttiin 
korostaa teiniaatteen jalkauttamista ja siirtämistä uusille sukupolville. Liitto laati 
lukuisia ohjeita ja suosituksia niin sanotun nahkakoulutuksen toteuttamiseksi: uu-
sille teineille tuli selvittää teinikuntien toimintaa, teinityön tarkoitusta ja päämääriä 
sekä Teiniliittoa organisaationa.522 Nahkiaiset kehittyivätkin paikkakunnasta riip-
puen hyvin erilaisiin suuntiin. Joissain teinikunnissa rituaalit suunnattiin hyödylli-
sempään toimintaan kuten lähiympäristön siistimiseen tai hyväntekeväisyystem-
pauksen järjestämiseen. 

4.2.2 Huvittelunhaluiset teinit 

1950-lukua voidaan todella sanoa hippateinien ajaksi, jos tarkastellaan teinikuntien 
ohjelmakalentereja. Jo pelkästään Oulun yhteislyseon teinikunnan kevään 1958 ka-
lenterissa oli sukkahipat koululla, kolmet teinitanssit sekä teinikunnan lipun vih-
kiäisjuhla.523 Kun yhteislyseon ohjelmakalenteriin lisätään vielä kaupungin muiden 
teinikuntien sekä Oulun Teiniyhdistyksen järjestämät teinitanssit, voidaan sanoa, 
että Oulussa oli teinihipat lähes kouluvuoden jokaiselle viikonlopulle. Tämän li-
säksi teininuoriso viihtyi myös yleisillä tanssilavoilla ja -paikoilla. Sini Kuha on 
pro gradu -tutkielmassaan tehnyt saman suuntaisia huomioita jyväskyläläisten op-

                                                        
 
521 ”Nahkiaiset, kappale keskiaikaa”, Teini 5/1953; ”Uudet kasvot – uudet tuulet…”, Teini 4/1959.  
522 Tapaninen 1960, 71–73. 
523 Teinikunnan hallituksen kokouspöytäkirja 16.1.1958. OYL Ca:8. KA.  
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pikoululaisten hippateiniydestä. Myös Jyväskylässä teinit koordinoivat teinitans-
seja, jottei samana lauantaina olisi järjestetty kahta hippatilaisuutta – parhaimmil-
laan lukuvuoden aikana Jyväskylässä järjestettiin yli 20 teinitanssitilaisuutta. 524 

Teinitansseilla oli monia eri nimityksiä, teini-ilta, teinijuhla, konventti tai 
konva. Nimestä riippumatta ohjelmaan kuului perinteisesti teinien valmistama oh-
jelmaosuus, jonka jälkeen oli puolitoista tuntia tanssia. Kyse ei kuitenkaan ollut 
perinteisestä paritanssista, vaan kuten oululainen Helena naurahti: ”oli sitä piiri-
leikkiä, joka oli ihan pöljä, että siellä oltiin ja käveltiin. Ei siinä tanssittu tai pyöritty 
piiriä. Joku kylläkin haki vähän samalla tavalla tanssiin.”525 

Piirileikkijuhlissa tyttö-poikaparit kiersivät käsikynkässä juhlasalia tai koulun 
käytäviä perinteisiä kansanloruja rallatellen. Teinihipat tai piirileikkijuhlat olivat 
luonteva osa teininuorison kanssakäymistä vastakkaisen sukupuolen kanssa. Nimi-
merkki Veikko muisteli vuonna 2013 sanomalehti Kalevan Juttutupa-keskustelu-
palstalla teinien piirileikkeihin kuuluvia traditioita ja käyttäytymismalleja: 

60 vuotta vanha todellinen frustraatio palautuu mieleeni lyseon illanvietosta 
silloin 50-luvulla. Lähdin suurin odotuksin mielessäni käsikädessä-kontakti 
Keskuskentällä rusettiluisteluissa ihastumaani tyttöön. Toisen kerroksen käy-
tävällä - uusissa golffareissa ja brylcreemiä hiuksissa - jännittyneenä odotte-
lin ”kaappaustilaisuutta”. No, sieltä hän tuli pojan kanssa laulaen neidon pu-
napaulaa. Korrektisti läpsäytin kavaljeerinsa olalle ja olin ojentamassa kät-
täni, kun tyttö säntäsi pakoon ja jäin hölmönä ja pettyneenä seisoskelemaan 
käytävälle.526 

Mahdollisuus läheiseen ja luvalliseen kontaktiin vastakkaisen sukupuolen kanssa 
oli mitä todennäköisimmin syy sille, että lapsellisen tuntuisissa piirileikkijuhlissa 
kuitenkin käytiin. Etenkin erillisille tyttö- ja poikalyseolaisille teinikunnan iltamat 
olivat oikeastaan ainoa paikka, missä pääsi edes tanssia imitoivaan kontaktiin toi-
sen sukupuolen kanssa – eihän alle rippikouluikäisenä ollut vielä asiaa tanssila-
voille tai muille tanssipaikoille527. 

Piirileikkijuhlat olivat erityisesti tyypillisiä konservatiivisissa kouluissa, kuten 
lyseoissa ja tyttölyseoissa, joissa suhtauduttiin tyttöjen ja poikien kanssakäyntiin 
kriittisesti moraalivalvonnan näkökulmasta. Yhteiskouluissa kanssakäyminen oli 

                                                        
 
524 Kuha 2002, 49–50. 
525 On2543. 
526 Veikko, Satutkos muistamaan Oulusta? -ketju, s. 117. Kalevan Juttutupa-keskustelupalsta. 
527 Markkola 2003, 147–148. 
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luontevampaa ja sallitumpaa ja niissä järjestettiin useimmiten joko pelkkiä teinihip-
poja tai kaikille koulun oppilaille tarkoitettuja konventteja. Teinikortti toimi ikään 
perustuvana erottelijana: alkuillasta tanssittiin piirileikkejä, mutta loppuillasta vain 
teinit saivat jäädä ”hippaamaan” levymusiikin tahtiin528. Alaluokkien oppilaille jär-
jestettiin myös piirileikkien ympärille rakentuvia omia ipanajuhlia, jotka antoivat 
kevyttä esimakua tulevista teinijuhlista. 

1950-luvun kouluhipoissa tyydyttiin pääasiassa kävelemään käsikynkkää ja 
laulelemaan neidon punapaulaa. Tämä kansamusiikkiin pohjaava piirileikki- ja lau-
luperinne oli keskeinen osa konventtien ohjelmaa vuosikymmenen loppuun saakka, 
jolloin uudentyyppinen populaarimusiikki ja tanssikulttuuri alkoivat saada vah-
vempaa sijaa myös teini-illoissa.529 Esimerkiksi Iisalmen lyseon ja tyttölyseon yh-
teisissä teinijuhlissa oli  paritanssi sallittua, mutta sitä sai olla enintään kaksi tuntia 
ohjelmallisen osuuden päätteeksi.530 Osa valvovista opettajista oli kuitenkin val-
miita joustamaan säännöistä, ja koulujen historiikkiin kirjatun kaskun mukaan 
erään teini-illan päätteeksi olivat valvovat kuraattorit yksissä tuumin kääntäneet 
rannekellojansa tunnilla taaksepäin.531 

Oulussa teinitanssien järjestäminen oli sallittua vain normaalilyseossa ja yh-
teislyseossa – niissäkin vain sukkasillaan aulatiloissa ja opettajien valvovan silmän 
alla.532 Lyseossa sai järjestää vain juhlalliset teinitanssiaiset kerran lukuvuodessa. 
Edes opettajien läsnäolo ei riittänyt kaikille rehtoreille. Oululaiset haastateltavat 
muistelivat, että tanssikieltoa perusteltiin muun muassa sillä, että ”koulun lattiat 
eivät kestäisi tanssia”.533 Koulujen omien sääntöjen lisäksi tanssiminen oli kiellet-
tyä rukouslauantaisin, joita oli neljä kertaa vuodessa. 534 

Teinitanssien kiellon taustalla olivat oppikoulujen tiukanpuoleiset moraali-
säännöt sekä tanssikiellon purkamisen aiheuttamat uhkakuvat. Etenkin uudet tans-
silajit, kuten lähiotteessa tanssittavat valssi ja tango, aiheuttivat kitkaa koulujen 
moraalisääntöjen tulkintaan. Iisalmelainen Henri tokaisi osuvasti, että vielä 1960-
luvun alussa naapurin tyttölyseon kuri oli niin tiukkaa, ettei siellä saanut tanssia 

                                                        
 
528 Ks. Jouhki 2014b, 56. 
529 Poikolainen 2015, 85; Eskola & Marttila 1992; Koski 2003. Ks. ruotsalaisista koulutansseista ja -
juhlista 1960- ja 1970-luvuilla Södergård et al. 2011. 
530 Remes 1996, 117. 
531 Kovalainen 1996, 180. 
532 Eräs VII B-luokkalainen, ”Teinikunnan tempauksesta”, Pauhu 1–2/1958; Toope, ”Illanvietto 25.10.”, 
Pauhu 3/1958. 
533 Om2049; Om2744; On2245; On2543. 
534 Lindfors, Jukka, ”Nuoriso kapinoi rukouslauantain huvikieltoa vastaan”, Yle Elävä Arkisto. 
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lähekkäin kuin siivouskomerossa. ”Sitten nekin loppu, kun ne löyti jonkun parin 
harjakomerosta”, hän tuhahti.535 

Eivät oululaiset teinit näet tyytyneet konservatiivisiin moraalisääntöihin. Tei-
nitanssikieltoa kierrettiin järjestämällä tansseja julkisilla tanssipaikoilla. Normaa-
lilyseon teinilehdessä Pauhussa nimimerkki Maru raportoi Teiniyhdistyksen tans-
seista Pyrinnöltä: 

Saliin alkoi tulvia ”maksaneita”, ja ohjelma alkoi. Tipalan teinit lukivat mel-
kein suoraan papereistaan, mutta eihän se suuria haitannut. Aploodeja. Yh-
teislyseo soitteli gramofonia paremman puutteessa ja odoteltiin illan paukkua. 

BLUE-KVINTET saapui! Mikä valtava riemu salissa! 

Minä ennätin katsella vähän ympärillenikin pienen tauon aikana. Saliin oli 
kertynyt väkeä (varotoimenpiteistä huolimatta: vain 50 lippua joka koululle) 
aivan liikaakin. [- -] Sitä kestikin aina 24.00 saakka. Blue-Kvintet soitti niin 
kuin se vain osaa soittaa, tanssittiin ja juotiin välillä punaista limonaadia.536 

Tanssien siirtäminen julkisille tanssipaikoille oli kannattavaa myös siksi, että suu-
rempien lipputulojen ansiosta oli mahdollista palkata oikea orkesteri soittamaan. 
1950-luvun kuluessa nuorisoa villitsi esimerkiksi rautalankamusiikki, ja monissa 
kouluissa syntyikin oppilaiden omia orkestereja, jotka pääsivät viihdyttämään tei-
nikansaa tansseihin.537 Vaikka teinihippoja saatettiin järjestää julkisilla paikoilla, 
ne olivat luonteeltaan hyvin eksklusiivisia. Teinitanssien sisäänpääsyä valvottiin 
teinikortteilla, mikä automaattisesti sulki ulkopuolelle alaluokkien nuoremmat op-
pilaat sekä oppikoulua käymättömän nuorison. 

Nimetön lukija problematisoi Oulun Teinissä teinitanssien eksklusiivisuutta ja 
tiedusteli, miksi teinitansseihin ei voisi päästää muitakin nuoria. Toimituksen vas-
tauksessa korostui teinitoiminnan elitistinen luonne: teinikunta oli tiivis, etuoikeu-
tettu yhteisö, jolla oli erityinen vastuu muun, alemmin kouluttautuneen nuorison 
joukossa. Lehden toimitus kysyi, miksi ulkopuoliset edes haluaisivat mukaan tei-
nitoimintaan, olihan työläisnuorisolla omat tanssipaikkansa.538  Etenkin suurissa 
kaupungeissa, kuten Oulussa, nuorisolle oli tarjolla useita eri tanssipaikkoja, joista 
kustakin muodostui tietyn sosiaalisen tai yhteiskunnallisen ryhmän kantapaikka. 

                                                        
 
535 Im1449. 
536 Maru, ”Olin siellä minäkin”, Pauhu 6/1957. 
537 Kaarninen 2006, 21; Om2744. 
538 ”Ajattelin vain kysyä”, Oulun Teini 1/1960. 
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Oululaiset haastateltavat kertoivat, kuinka oppikoululaiset viihtyivät teinitanssien 
ulkopuolella Tetralla ja työläisnuoriso Pyrinnön tansseissa. Raja-aitaa ei oikeastaan 
edes haluttu ylittää.539 

4.2.3 Sukupuolisuhteet ja moraalinen paniikki 

Nuorten huonoiksi katsotut harrastukset nähtiin perinteisesti suoraan porttina si-
veettömyyteen. 1950-luvun moraalisessa huolipuheessa huonot harrastukset ja si-
veettömyys liittyivät ennen kaikkea tanssiin ja sukupuolten liian läheiseen kanssa-
käyntiin. Teinikunta nähtiin hyvänä harrastuksena, mutta senkin sisällä saatettiin 
nähdä moraalisia ongelmia. Keskustelimme oululaisen Lailan kanssa teinirientojen 
ja vanhempien odotusten välisestä suhteesta: 

Haastattelija: Mietiskelin vielä tätä, sitä kulttuuriasiaa ja sitä aikaa, että oliko 
sitten koulun tai kodin suunnalta jotakin vastustusta? Että mitenkä tähän kult-
tuuri-innostukseen suhtauduttiin? 

Laila: No ainakin siis vanhemmathan kustansi mulle Oulun Teini -lehden ja 
mä sain käydä elokuvissa. [- -] Mutta tota, ei siinä. Sitten se oli se tiivis seu-
rustelu ja mahdollisesti se semmonen teini-iässä myöhemmin tanssiminen, niin 
sitä ei katsottu mun kotona hyvällä. Mutta vanhemmathan makso kausikortit ja 
teatterissa sai käydä ja lehtiä tuli. Ei siihen… se oli vaan se, jos on liian tiivistä 
seurustelua. Pelättiin tietysti, että tytölle käy niin sanotusti hullusti. Ja sitä piti 
sitten vahtia. 

Haastattelija: Suitsia vähän. 

Laila: Joo! Vaikka pojathan oli ihan hirveän ujoja. Että sillonkin kun mä sen 
[poikaystävän] kanssa seisoin hautausmaan seinää vasten illan pimeässä ja 
odotin koko ajan, että hän uskaltais antaa mulle suukon, niin ei hän uskaltanu. 
Ja sitä tyttöä, ainakin mua kunnioitettiin. Ei mitään väkivaltasta, hyvin runol-
lista ja romanttista. Annettiin itse kirjoitettuja aineita tai runoja. Ja sitä tyttöä 
jotenkin, musta tuntu oikein, että jotenkin palvottiin. [- -] Et kyllä se oli hirveän 
arkaa. Mutta rakkautta tunnettiin tietysti, ja kiinnostusta. 540 

                                                        
 
539 On2943; Om2744. 
540 On2943. 
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Seksuaalinen ja moraalinen huolipuhe ei suinkaan koskettanut tasaveroisesti mo-
lempia sukupuolia. Nuorten seksuaalisuuden tulkinnassa on perinteisesti valinnut 
kaksinaismoralismi, jossa tyttöjen seksuaalinen käyttäytyminen on tuomittu her-
kemmin kuin poikien.541 Lailan muiston perusteella näytti kuin tytöt olisivat olleet 
varsin rohkeita, tai ainakin heillä oli salaa toiveita, joita heillä ei vallitsevan suku-
puolimoraalin mukaan olisi saanut olla. Poikien oli sen sijaan sallittua osoittaa aja-
tuksensa ja halunsa julkisesti. Tytön kunnioittaminen ja palvonta olivat kaukana 
Oulun normaalilyseon Pauhu-lehdessä julkaistussa Oulun tanssipaikkoja käsittele-
vässä kertomuksessa, jonka kirjoittaja kuvaili ja arvosteli hyvin rehvakkaaseen ja 
halventavaan sävyyn kaikkia illan aikana tanssittamiaan tyttöjä: 

Kävin pokkaamassa eräälle mustaverikölle, joka todella herätti huomiota. Hä-
nellä oli polvien yläpuolelle ulottuva hame sekä rohkeasti uurrettu musta jump-
peri. Minulla tuli heti mieleen kuinka mukava olisi pudottaa lumipallo tai tu-
pakantuhkaa kauluksesta sisään. Hän oli pulska ja lämmin.542 

Teinipojan kirjoittama teksti saattoi perustua vain löyhästi tositapahtumiin ja sisäl-
tää nuoruusaikaan liittyviä toiveita ja rehvakkaita fantasioita ennemmin kuin tosi-
asioita. Sen sijaan eläkeiässä tehdyissä haastatteluissa ei tällaisia rehvakkaita ker-
tomuksia tai ajatuksia tuotu esiin. Useimmat muistelivat Lailan tavoin tyttöjen ja 
poikien välistä kanssakäymistä varsin araksi ja kiltiksi.543 

Suomalaisten sukupuolielämä ja seksuaali-ilmapiiri olivat 1950-luvulla vielä 
monella tapaa viattomia. 1950-luvun teinit kuuluivat lähtökohtaisesti seksuaalisen 
pidättyväisyyden sukupolveen, jonka edustajien nuoruudessa seksuaalisuuteen liit-
tyvistä asioista ei saanut keskustella julkisesti, ja jonka seksuaalikäyttäytyminen oli 
varsin säänneltyä. Sekä henkilökohtaiset asenteet että julkinen keskustelu seksuaa-
likysymyksistä, kuten esiaviollisesta seksistä, abortista ja naisten seksuaalisista oi-
keuksista muuttuivat vasta seuraavalla vuosikymmenellä.544  Oululainen Markku 
Hyyppä kuvaili osuvasti omaelämäkerrassaan nuorten pidättyviä ihmissuhteita: 

                                                        
 
541 Aapola 1999, 196; Kontula et al. 1997, 15. 
542 ”Kierros Oulun tanssipaikoissa”, Pauhu 1/1960. 
543 In1038; Im1139; On2943. 
544 Osmo Kontula ja Elina Haavio-Mannila ovat tehneet sukupolvijaottelun suomalaisten seksuaalisuu-
delle: ennen vuotta 1937 syntyneet edustavat pidättyvyyden sukupolvea, vuosina 1937–1956 syntyneet 
seksuaalisen vallankumouksen sukupolvea ja vuosina 1957–1974 syntyneet tasa-arvoistuvaa sukupol-
vea. (Kontula & Haavio-Mannila 1995, 57; Kontula et al. 1997, 15–17.) 
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Viisikymmenluvulla ei suudeltu, ei hyväilty, ei halattu, eikä edes kosketeltu, 
mutta oltiin hengenheimolaisia, rakkaita ystäviä, käytiin elokuvissa ja kirjoi-
teltiin kirjeitä.545 

Ystävyyttä, kiintymystä ja rakkautta oli sallittua tuntea, ja monet pariskunnat myös 
ilmaisivat rakkauttaan monenlaisin elein. Hyvätapainen nuori ei kuitenkaan näyt-
tänyt seurusteluaan tai kiinnostustaan julkisesti, ja tästä pitivät huolen tiukka tun-
neilmasto ja sitä säätelevät instituutiot kuten kirkko ja koulu. 

Tunteiden historiaa tutkinut William M. Reddy on todennut, että jokaisessa 
ajassa ja yhteisössä vallitsee erityinen tunneregiimi (emotional regime), joka mää-
rittelee sen, miten yksilöt saavat ilmaista tunteitaan. Reddy on tulkinnut, että on 
olemassa voimakkaita perustunteita, kuten seurankaipuu tai rakkaus, jotka usein 
johtavat tiukkojenkin tunneregiimien sortumiseen. Esimerkkinä hän pitää kirkon 
tiukkaa asennetta seksuaalisuutta kohtaan.546 Pauhu-lehden aikalaisteksti on hyvin 
erilainen verrattuna siihen, miten haastateltavat muistelivat ajan nuorison käyttäy-
tymistä ja seksuaalisuutta. Kirjoituksessa onkin nähtävissä merkkejä tiukan tun-
neregiimin haastamisesta. Lailan muistossa näkyy puolestaan tunneregiimien ajal-
linen muutos: hän muisteli menneisyyden tiukkoja tunnesääntöjä nykypäivän salli-
vammasta näkökulmasta. 

Oppikoululaisten sijoittaminen erillisiin tyttö- ja poikakouluihin oli äärimmäi-
nen tapa toteuttaa koululaitokselle annettua moraalinvartijan tehtävää. Iisalmen ly-
seo ja tyttölyseo ovat erityisen hyvä esimerkki erilliskoulujen välisestä valvonnasta: 
nämä kaksi koulua sijaitsivat vierekkäisillä tonteilla, joiden välissä seisoi niin fyy-
sinen kuin henkinen aita. Tyttölyseota kutsuttiin myös vitsikkäästi ”tyttömuseoksi”, 
jonka henkinenkin ilmapiiri nähtiin liikanimen mukaisena. 547  

Teinikuntien yhteisissä teini-illoissa koeteltiin ajoittain tyttölyseon vanhan 
opettajakunnan moraalikäsitysten rajoja. Iisalmelainen pariskunta Erkki ja Kaarina 
muistelivat ensitapaamistaan koulujen yhteisessä teini-illassa: 
  

                                                        
 
545 Hyyppä 2015. 
546 Reddy 2001; Rosenwein & Riccardo 2018, 37–38. 
547 Remes 1996, 117. 
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Kaarina: Sitten siinä oli se, että [puoliso] oli pianisti ja se näissä teinikunnan 
juhlissa soitti. Me ei muisteta mikä se oli se klassinen kappale, mutta siinä oli 
paljon fortea. 

Erkki: No se oli Kuulan preludi tai joku semmonen, jossa on kolme forte merk-
kiä siinä lopussa. Ja se tyttölyseon rehtori oli aivan kalpea siellä penkissä 
[nauraa], että tuo poika särkee meidän pianon. [nauretaan] Se nyt oli aivan… 
[- -] 

Kaarina: Mutta tämän takia tapahtu niin, että kun me oltiin voimistelutunnilla, 
niin rehtori käski meidät, minun ja toisen tytön, astumaan siitä rivistä ja se piti 
meille pitkän ja ankaran puhuttelun, että kun me seurustellaan poikalyseon 
poikien kanssa. Se oli sitä 50-lukua, eikä se ollut 50-lukua, se oli 1800-lukua! 
Hän oli syntynyt 1800-luvulle [sic]. 

Haastattelija: Aivan... Se on kyllä eri aika vähän… 

Kaarina: Muut opettajat olivat hyvin innoissaan kuraattoreina ja tukivat 
sitä.548 

Teini-illasta alkanut nuorten lähentyminen oli ollut liikaa tyttölyseon rehtorille, 
mutta lyseolaiselle Erkille tapauksesta ei koitunut mitään seurauksia. Pariskunta 
kuvaili, miten lyseon opettajat olivat paljon myötämielisempiä nuorten kanssakäy-
miselle ja tukivat teinien toimintaa. 

Iisalmessa teinien ja tyttölyseon rehtorin moraalikäsitykset ristesivät aluksi lä-
hinnä pienissä asioissa, mutta seksuaalimoraalinen ristiriita kiteytyi lopulta ke-
väällä 1958 niin sanottuun mustan lipun episodiin. Syyslukukauden lopussa teini-
kuntien yhteisessä iltamassa esitettiin reippaamman puoleinen Villin lännen kaba-
ree -näytelmä, joka sisälsi kovaäänistä pianonsoittoa, juopumisen näyttelemistä ja 
paljastavia hameenhelman heilahduksia. Yleisö oli näytelmästä haltioissaan, 
mutta ”seksi, viina, huonot naiset, rivot laulut ja pyssynpauke” olivat liikaa tyttö-
lyseon rehtorille. Voimaan astui välittömästi kielto: teinikuntien moraalisesti arve-
luttava yhteistoiminta piti lopettaa. Tyttölyseolaisille rangaistus oli erityisen kova, 
sillä koulun ensimmäiset abiturientit olivat odottaneet yhteisiä penkinpainajaisjuh-
lia lyseolaisten kanssa.549 

                                                        
 
548 In1038 & Im1139. 
549 In1038; Im1139; In1541; Remes 1996, 115; Kämäräinen 1996, 131. 
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Kiista jäi hiertämään teinien ja tyttölyseon rehtorin välejä, ja penkinpai-
najaisaamuna tyttölyseon lippusalkoon oli ilmestynyt musta merirosvolippu, joka 
maasta käsin näytti erehdyttävästi naisten alushameelta. Episodiin suhtauduttiin yl-
lättäen hyvin eri tavoin. Tyttölyseon rehtori vaati syyllisiä tunnustamaan ja uhkaili 
koulusta erottamisella ja jopa kouluhallituksella, kun taas lyseon rehtori tai opetta-
jat eivät reagoineet tempaukseen juuri lainkaan. Lyseon näkökulmasta teinikuntien 
yhteistyössä ei ollut mitään pahaa. Lopulta tempauksesta vastuussa olleet teinit lä-
hettivät anteeksipyyntödelegaation tyttölyseon rehtorin luokse. Sovun myötä myös 
teinikunnat saivat jälleen jatkaa yhteistyötään seuraavana lukuvuotena.550 

1950-luvulla nuorten ja aikuisten väliset auktoriteettisuhteet olivat vielä huo-
mattavan selkeät ja niitä myös kunnioitettiin. Mustan lipun episodissa oli kuitenkin 
nähtävissä ensi askeleita kohti auktoriteettisuhteen kyseenalaistamista. 1950-luvun 
kontekstissa ja kouluyhteisössä moraalikoodien murtuminen oli tulkittavissa 
uhaksi koko vanhalle koulutusideologialle ja sukupuolirooleille. Mustan lipun epi-
sodi liittyi ennen kaikkea muuttuvaan moraalikäsitykseen ja eräänlaiseen paikalli-
seen moraaliseen paniikkiin. Moraalisella paniikilla tarkoitan Stanley Coheniin vii-
taten yksinkertaistettuna sitä, että jokin ilmiö tai jonkin ryhmän käytös nähdään 
yhteiskunnan tai yhteisön vallitsevien arvojen kannalta uhkaavana551. Iisalmen ta-
pauksessa aiemmasta linjasta radikaalisti poikennut rietas näytelmä herätti huolen 
teinien moraalin ja siveellisen käytöksen murtumisesta. Jos koulun siunaamassa 
teinitoiminnassa sallitaan rivot näytelmät, niin mitä siitä seuraa? Kun samaan yh-
teyteen lisätään nuorison yleistyvä vapaa-aika sekä seurustelukuviot, oli pienimuo-
toinen moraalinen paniikki valmis. 

4.3 Narratiivi kiltteyden ja viattomuuden ajasta 

Haastateltavani muistelivat pääasiassa kouluvuosiansa, mutta heidän narratiivinsa 
heijastelivat laajemmin ajan henkeä ja 1950-luvun yhteiskunnallisia muutoksia. 
1950-lukulaiseen teinisukupolveen lukeutuvien haastateltavien muistot ovat henki-

                                                        
 
550 Remes 1996, 115; Kämäräinen 1996, 131; In1441. 
551 Cohen 2002[1972], 9. Moraalisen paniikin käsitteen on esittänyt sosiologi Stanley Cohen jo 1970-
luvulla tutkiessaan englantilaisia nuorison alakulttuurimuotoja, etenkin mods ja rockers -tyylejä, sekä 
niiden aiheuttamaa yhteiskunnallista ja moraalista pahennusta. Moraalisen paniikin käsitettä on sittem-
min sovellettu ja kritisoitu monella tapaa (ks. Niemi 2017, 194–195), mutta tässä yhteydessä termi kuvaa 
varsin hyvin, miten jonkin ryhmän tai yhteisön poikkeava käytös herätti ympäröivässä yhteisössä mo-
raalista hätää tai paniikkia. 
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lökohtaisia kokemuksia omasta nuoruudesta, mutta samaan aikaan heidän muisto-
jensa taustalla on jaettu, koko ajan henkeä kuvaava narratiivi kiltteyden ja viatto-
muuden ajasta. Yhteinen narratiivi tiivistyy hyvin oululaisen Helenan muistossa: 

Se henki [tyttölyseolla] oli vielä semmonen niin kuin sitä toista maailmansotaa 
ei ois käytykään. Että siellä oli se 30-lukulainen isänmaallinen henki olemassa. 
Että vapaussotakin oli vapaussota eikä mitään muuta termiä voinut käyttää-
kään. Ja kaikki vasemmistolaisuus oli, et jos jollakin luokalla oli joku pioneeri 
ja oli pioneeriviikko, niin varmaan pani jonkun villatakin, että ei varmaan nä-
kyny se. Mutta partioviikolla kaikki oli näissä [vaatteissa]. Että se henki oli 
vielä 50-luvulla tyttölyseolla, sen koko hemmetin viattomuuden ajan, [- -].552 

Haastateltavien muistoissa 1950-luvun viattomuus tarkoitti ennen kaikkea isän-
maalliskristillistä, konservatiivista arvomaailmaa sekä nuorison kilttiä ja auktori-
teetteja kunnioittavaa käytöstä. Myös suomalaista nuoruutta tutkinut Mervi Kaar-
ninen on luonnehtinut 1950-luvun nuorison elämää viattomuuden ajaksi. Hänen 
tulkinnassaan viattomuuteen kuuluvat edellä mainittujen – konservatiivisen arvo-
maailman ja auktoriteettien kunnioituksen – lisäksi populaarikulttuurin rantautu-
minen ja sen eri muotojen omaksuminen, tunnollinen koulunkäynti ja hyväksi kat-
sotut harrastukset.553 Suurin osa muistelijoista korostikin 1950-lukua hauskana, ki-
vana tulevaisuususkon aikana. He eivät kuitenkaan muistaneet ummistaneensa sil-
miänsä yhteiskunnallisilta muutoksilta, vaan valppaan oppikoululaisen tavoin he 
tunnistivat muuttuvia virtauksia. Helenan tavoin he viittasivat usein 1950-luvun 
poliittiseen ilmastoon, jota he kuvailivat vielä puhtaan valkoiseksi.554 

Haastateltavieni muistoissa on paljon ajan ja myöhempien elämänkokemusten 
tuomaa jälkiviisautta ja refleksiivistä uudelleentulkintaa. Valtaosa tämän sukupol-
ven edustajien koulumuistoista sijoittui aikaan, jolloin suomalaisen historiankerto-
muksen ja esimerkiksi toisen maailmansodan uudelleentulkinnat eivät olleet vielä 
alkaneet.555 Haastateltavani olivat todennäköisesti omaksuneet oppikouluaikanaan 
silloisen historianopetuksen ja koulun isänmaallisen hengen kyseenalaistamatta. 
Sen sijaan 1960-luvulla voimistuneen menneisyyden uudelleen arvioinnin ja kriit-

                                                        
 
552 On2543. 
553 Kaarninen 2006, 19–22. 
554 On2543; Im1139. 
555 ks. sota-ajan historiakuvan ja muistikulttuurin muutoksista Kivimäki 2012; Kinnunen & Jokisipilä 
2012. Yhteiskunnan ja isänmaallisuuden uudelleenarvioinnista 1960-luvun taitteessa ks. Kolbe 1996. 
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tisemmän historiakuvan myötä he saattoivat nähdä koulun ja opetuksen hengen hy-
vin erilaisena. Pioneereihin tai partiolaisiin kuuluneiden luokkatovereiden toimin-
taa saatettiin arvioida hyvin eri näkökulmasta. 

4.3.1 Ikkuna raollaan yhteiskuntaan 

Haastateltavani ovat muistelleet 1950-luvun teinitoimintaa pääasiassa kulttuurihar-
rastusten ja viattomien teinihippojen aikana. Tästä yhteisestä narratiivista on sul-
jettu lähes kokonaan ulos nuorten yhteiskunnallinen ja poliittinen toiminta, joka 
haastateltavien muistoissa liittyi eksplisiittisesti myöhempiä teinisukupolvia mää-
rittäväksi piirteeksi. Haastateltavat halusivat tietoisesti tehdä pesäeron myöhempiin 
politisoituneisiin teineihin tulkitsemalla omaa aikaansa ”epäpoliittiseksi”. 

Esimerkiksi iisalmelaispariskunta koki tarpeellisena korostaa, ettei ajan teini-
toimintaan liittynyt poliittisuutta: 

Erkki: Sitten se ei ollut ollenkaan poliittisesti värittynyttä, niin kuin se oli 60-
luvulla. Sehän oli ihan kuin sodan ajan sinivalkoista Suomea, jossa itsenäi-
syyspäivät ja sankarihaudan käynnit oli kovasti arvostettuja. Ei tämmöinen va-
semmistolainen järjestäytyminen, Teiniliiton myöhempi politisoituminen ei 
koskettanut meitä teinejä. Ei meitä kiinnostanu siihen aikaan yhtään. 

Kaarina: Täytyy muistaa, että sodasta ei ollut vielä niin kauan aikaa kulunu. 
Se oli sitä kylmän sodan aikaa, pahinta kylmän sodan aikaa. Amerikassa oli 
paljon näitä väestönsuojeluharjoituksia. Se oli hyvin hyvin kriittistä aikaa, suo-
malaiset pelkäs kovasti. 

Erkki: Ehkä se oli sitten politisoitumista, mutta se oli hyvin länteen päin suun-
tautunutta. Amerikkaa ja länsimaita ihailtiin ja sillä tavalla.556 

Haastateltavat käsittivät poliittisuuden puoluepolitiikkana, ennen kaikkea vasem-
mistolaisena puoluepolitiikkana. Oppikoulujen oikeistoisänmaallisuutta he sen si-
jaan kuvailivat eräänlaisena vakiona tai yleishenkenä, vaikka se oli yhtä lailla, tai 
enemmänkin, poliittista.557 Haastateltavat eivät kuitenkaan suoraan muistelleet va-
semmistolais- tai työläistaustaisten oppilaiden toimintaa. Tätä selittää osittain se, 

                                                        
 
556 In1038; Im1139. 
557 Politiikan käsitteen määrittelystä Heywood 2007, 3–5; Ks. tarkemmin teinitoiminnan ja poliittisuu-
den suhteesta luvusta 6. 



170 

että työläistaustaisten oppilaiden määrä oli oppikouluissa vielä suhteellisen pieni ja 
oppikoulumaailmaa hallitsi korostetun porvarillinen ideologia. 

Muistikuvat kiltteyden ajasta ja sen epäpoliittisuudesta ovat monella tapaa nos-
talgisia, sillä niissä rakennetaan kuvaa menetetystä ”vanhasta hyvästä ajasta”, jol-
loin perinteiset arvot olivat vielä kunniassa.558  Etenkin sukupolven alkupäähän 
kuuluville haastateltaville koulumaailman myöhempi politisoituminen näyttäytyi 
radikaalina perinteiden murtumisena, joka muutti asioita huonompaan suuntaan. 
Sukupolven jälkipuolisko puolestaan näki muutoksessa askelia kohti jotain parem-
paa. 

Yhteiskunnallinen toiminta ei missään nimessä ollut vierasta sukupolven alku-
puolenkaan edustajille, toiminta vain oli usein naamioitu kristillisen lähimmäisen-
rakkauden kaapuun. Teinikunnissa tehtiin esimerkiksi paljon hyväntekeväisyys-
työtä ja osallistuttiin erilaisiin keräyksiin Suomen Punaisen Ristin ja Invaliidiliiton 
kautta. 559  Teinit ottivat osaa myös paikallisiin ja kansallisiin suurkeräyksiin ja 
hankkeisiin, joita jälleenrakennusajan Suomessa riitti. Oululaiset teinit osallistuivat 
Oulun yliopiston perustamistalkoisiin keräämällä Lohkare-kampanjalla rahaa opis-
kelija-asuntolan rakentamista varten.560 Iisalmessa teinit olivat puolestaan mukana 
keräämässä rahaa Suomen Kulttuurirahaston Pohjois-Savon maakuntarahaston pe-
rustamiseksi.561 Valtakunnallinen suuri keräyshanke oli myös Sibelius-monumen-
tin rahoittamiseen liittynyt kansalaiskeräys, johon teinit eri puolella Suomea osal-
listuivat konserteilla ja liikekeräyksillä.562 

Teinityön yhteiskunnallinen vastuuntunto kattoi aluksi vain kansalliset kohteet 
ja tarpeet, mutta 1950-luvun lopun maailmanpoliittisessa tilanteessa teininuoriso 
halusi tukea hädänalaisia myös muualla maailmassa. Unkarin kansannousu loka-
marraskuussa 1956 ja sitä seurannut humanitäärinen kriisi koskettivat suomalaisia 
laajasti. Kansannousun etenemistä seurattiin tiiviisti sekä radiossa että sanomaleh-
dissä.563 Myös koululaisnuoriso halusi osoittaa tukensa heimokansalle ja kansan-

                                                        
 
558 Halbwachs 1992, 48–51; Boym 2001. 
559 Suomen Teiniliitto r.y:n toimintakertomus v. 1962. STL Db:1. KA. 
560 Sarviaho 2019. 
561”Lyseon teinit aloittavat maakuntarahaston keräyksen huomenna”, Salmetar 4.12.1962. 
562 Monumenttihankkeen rahoittamiseksi jouduttiin järjestämään vuonna 1962 laaja kansalaiskeräys, 
jonka keräämisen hoitivat pääasiassa koululaiset. (Sibeliusseura.fi.) 
563 Opiskelijoiden ja työläisten mielenosoituksesta syttynyt Neuvostoliiton vastainen väkivaltainen kan-
sannousu aiheutti liki 200 000 pakolaisen tulvan sekä tuhansia kuolonuhreja ja haavoittuneita. (Halmes-
virta & Nyyssönen 2006.) 
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nousun uhreille. Oulun lyseossa ja tyttölyseossa järjestettiin loppuvuodesta listake-
räykset oppilaille ja opettajakunnalle. Tammikuussa 1957 kansannousun jälkimai-
ningeissa kaikki oululaiset teinikunnat päättivät vetää yhtä köyttä ja osallistua 
SPR:n jätepaperi- ja lumppukeräykseen.564 

Teiniaatteen näkökulmasta teinien yhteiskunnallinen vastuuntunto sisälsi hy-
vätekeväisyystyötä ja kiinnostusta yhteisiin asioihin ja niiden hoitamiseen. Teini-
lehden toimituskunta kritisoi 1950-luvun puolivälissä koulujen yhteiskuntaopin 
opetusta suppeudesta: ”Koska Suomen akateeminen sivistyneistö kulkee Teinilii-
ton kautta, on tärkeää, että se saa kiinnostuksen ja alkusysäyksen yhteisten asioiden 
hoitoon jo teini-aikana.” Teiniliiton edustajina lehden toimittajat asettivat vastuun 
teinikuntien harteille ja kehottivat niitä edistämään jäsentensä yhteiskunnallista 
vastuuntuntoa ja laajentamaan näiden näköpiiriä yhteiskunnallisen kerhotyön 
kautta.565 

Yhteiskunnallisuuden esiinmarssi näkyi selvästi paikallisten teinilehtien kir-
joittelussa. Oulun Teinissä nimimerkki K–a L–ri rinnasti yhteiskunnallisuuden po-
litiikkana ja patisteli oululaisia teinejä kiinnostumaan myös politiikasta, jonka 
osalta ”me teinit nukumme vielä talviunta”.566  Teini Irma Jerkkola puolestaan 
osoitti syyttävän sormensa Teinin toimittajien tavoin kohti koulujärjestelmää. Hän 
kirjoitti kitkerään sävyyn, miten koulujen historian opetus oli retuperällä ja teinien 
yhteiskunnallinen valveutuminen sen tähden heikkoa.567 Lehden toimitus pyrkikin 
selvästi tekemään parhaansa teinien yhteiskuntataitojen kohottamiseksi ja julkaisi 
runsaasti erilaisia yhteiskunnallisia ilmiötä ja politiikkaa käsitteleviä juttuja. 

Yhteiskunnallisen kiinnostuksen myötä rantautui teinikuntiin uudenlainen kes-
kustelukulttuuri, ja ne alkoivat perustaa Teiniliiton kehotusten mukaisesti erilaisia 
keskustelukerhoja. Iisalmen lyseon ja tyttölyseon teinikuntien kesken aloitti ke-
väällä 1960 yhteiskunnallinen keskustelukerho, jota pidettiin niinkin merkittävänä, 
että sen perustamisesta kirjoitettiin Iisalmen Sanomissa ilmestyneellä Teini-pals-
talla. Kerhon ensimmäiset keskustelunaiheet tosin käsittelivät yhteiskunnan sijaan 

                                                        
 
564 ”Oulun lyseon pojat työssä unkarilaisten auttamiseksi”, Kaleva 29.10.1956; ”Keräys Unkarin hy-
väksi Oulun tyttölyseossa”, Kaleva 31.10.1956; ”Unkarin hyväksi: Teinit keräävät paperia ja lumppuja”, 
Kaleva 13.1.1957. 
565 Esim. Koponen, Paavo, pääkirjoitus, Teini 2/1959; Huovinen, Pentti, ”Politiikka ja teinityö”, Teini 

4/1958. Ks. vuosikerrat 1959–1961. 
566 K–a L–ri, ”Miksi pelätä politiikkaa”, Oulun Teini 2/1952. 
567 Jerkkola, Irma, ”Tietämättä mistään”, Oulun Teini 5/1961. 
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enemmän koululaisten välisiä teemoja: ”tyttöjen käyttäytyminen ja poikien ritaril-
lisuus”.568 Myös Oulun lyseon perinteisen kirjallisuuskerhon rinnalle perustettiin 
vuosikymmenen lopulla yhteiskunnallisia aiheita käsittelevä keskustelukerho Ci-
cerot.569 Naapurissa sijainneen tyttölyseon kirjallisuuskerholaiset kutsuttiin silloin 
tällöin mukaan kerhon kokoontumisiin.570 Ilmeisesti tyttölyseolaisia ei kuitenkaan 
innostanut yhteistyö lyseon poikien kanssa. Vastaperustetun Lukioliisojen jäsenet 
esittelivät Oulun Teinissä syitään liittyä mukaan oman kirjallisuuskerhon toimin-
taan: 

kouluaikana luokassa aina niin kova meteli, etten saa siellä suunvuoroa; mei-
dän luokallamme ei taas keskustella mistään; olen utelias, tulen siksi; tahdon 
osoittaa politiikasta pöyhistelevälle miesjoukolle, että ymmärrän sitä minäkin; 
haluan kuulla toisten mielipiteitä minua askarruttaneista asioista.571 

Tyttölyseolaisten keskeisimpänä motiivina oli saada harjoitella keskustelutaitoja 
oikeanlaisessa ympäristössä. Heidän mielestään kouluopetus ei tarjonnut riittäviä 
mahdollisuuksia keskustelutaitojen kohentamiseen. Valveutuneet teinit tunnistivat 
hyvin tulevan työelämän vaatimukset ja halusivat valmistautua. 1950-luvun loppu-
puolella teinitoiminnan erikoisuudeksi muodostuivat erilaiset puhetaidon ja ko-
koustekniikan kurssit, joilla perehdyttiin pöytäkirja- ja äänestystapoihin sekä toi-
mihenkilöiden rooleihin.572  Kokoustekniikan harjoittelulla oli kaksinaisia tavoit-
teita; toisaalta haluttiin valmistella teinejä tulevaisuuden työelämän tarpeisiin ja 
toisaalta tuoda teinikunta- ja järjestötoiminta lähemmäksi ja helpommin lähestyttä-
väksi. Haastateltavat muistelivat, että halu oppia kokoustekniikkaa ja järjestötaitoja 
ei johtunut vain ulkoa tulleista paineista, sillä heille itselleenkin oli tärkeää oppia 
järjestöelämän ja esiintymisen taitoja.573 

                                                        
 
568 Pupu, ”Uusi kerho”, IS 13.1.1960. 
569, ”Harrastustoimintaa”, Valon terho 1968. 
570 On2543. 
571 ”Oulun koulujen kuulumisia”, Oulun Teini 1/1959. 
572 ”Opeteltiin kokoustekniikkaa”, Oulun Teini 1/1959. 
573 On2245; Om2744. 
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4.3.2 ”50-luvun nälkä” – Valveutunut teininuoriso 

1960-luvun alussa heijastuivat suomalaisen yhteiskunnan ja elämäntavan moderni-
soituminen, liberalisoituminen ja yksilöllistyminen muutoksina sekä kasvatusihan-
teisiin että nuorten tapoihin tulkita maailmaa.574 Nuorten katse oli ennen kaikkea 
tulevaisuudessa. Kasvavan yhteiskunnallisen kritiikin ja uudenlaisen yhteiskunnal-
lisen ajattelun esittäjien etujoukoissa marssivat nuoret ylioppilaat, joiden esimerk-
kiä nuoremmat oppikoululaiset seurasivat tiiviisti.575 1950-lukulaisen teinisukupol-
ven loppupäähän kuuluva oululainen Annikki kuvaili osuvasti vuosikymmenen lo-
pulla tapahtunutta henkistä käännettä: 

Annikki: Näytelmäkerho, yhteiskunnallinen keskustelukerho, justiisa siinä olin 
sen [ystävän] kanssa. Kaikki juu, saksan, englannin, lennokki... Juu.  

Haastattelija: Monipuolisesti oli ainakin kerhoja teillä. 

Annikki: Kyllä! Sillon alko siis just se pahin 50-luvun nälkä, ja semmonen et 
nuoret innostu puhumaan yhteiskunnallisista asioista. Aikasemmin politiikka 
oli vain aikuisten ihmisten, se oli Paasikivi ja ryssäviha ja kaikki.576  

Haastattelun loppupuolella Annikki vielä palasi uudelleen 50-luvun nälkään: 

60-luvun alku alko olla sellasta, että muutkin kiinnostu siitä, että Suomi on 
muutakin kuin sotavelat ja Venäjän painostus, Kekkonen oli tullut! Kekkonen-
Paasikiven linja, kyllä yritämme elää sovussa. Ja kato Hrutshevin aika. Stalin 
kuoli, sen mä muistan lapsuudesta. Marskin kuolema, Stalinin kuolema. Se 
suhde Venäjään muuttu aivan toisenlaiseksi. Mutta sillon seurattiin, joutu seu-
raamaan tätä politiikkaa ihan pikkulapsesta lähtien. Ja kaikki nämä keskuste-
lukerhot ja politiikka, mitä maailmalla tapahtuu.577 

”50-luvun nälällä” Annikki viittasi siihen, miten nuorison suhtautuminen yhteis-
kuntaan, politiikkaan ja myös omaan kansalliseen historiaan oli hänen kouluaika-
naan käymistilassa. Koululaisnuoriso havahtui pikkuhiljaa yhteiskunnan läsnä-
oloon: yhteiskuntaa pystyi käsittelemään ja sitä täytyi käsitellä, ja teinikunta tarjosi 

                                                        
 
574 Koski 2003, 304; ks. myös Kolbe 1995, 37–38. 
575 Kolbe 1995. 
576 On2245. 
577 On2245. 
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tähän oivallisen kanavan. Lukiolainen ei voinut ummistaa silmiään ympärillään ta-
pahtuvilta muutoksilta, ja näistä oli pystyttävä keskustelemaan avoimesti. 

Annikin huomio yhteiskunnan muutoksista ei ollut vain jälkiviisautta, vaan ne 
havaittiin jo omassa ajassa. Vuosikymmenen taitteessa koettu ajan hengen muutos 
kosketti suomalaisten suhdetta Neuvostoliittoon, mutta myös omaa kansallista 
menneisyyttä. Vuonna 1956 presidentiksi valitun Kekkosen rooli oli tärkeä Suomen 
ja Neuvostoliiton välisen suhteiden tasapainon luomisessa ja ylläpitämisessä. Ki-
reimmillään maiden välit olivat vuoden 1958 yöpakkasissa ja 1961 noottikriisissä. 
Poliittisten kriisien raukeaminen vahvisti presidentti Kekkosen asemaa Suomen si-
säpolitiikassa.578  Kekkosen uudelleenvalinta presidentiksi luotsasi Suomea kohti 
positiivisemman neuvostokuvan ja ”suomettumisen” aikaa – siitäkin huolimatta, 
että kriisit jättivät suureen osaan suomalaisista syvään juurtuneen Neuvostoliiton 
ja kommunismin pelon.579 

Ulko- ja sisäpoliittisten käänteiden lisäksi 1960-luvun alku toi mukanaan kan-
sallisen historian uudelleenarvioinnin. 1950-luvun alussa kirjallisuuden ja taiteen 
aloilta alkunsa saanut keskustelu kansallisesta historiasta levisi nopeasti nuoren yli-
oppilasväen keskuuteen ja akateemisiin piireihin. Ylioppilaskuntatoiminnan histo-
riaa tutkinut Laura Kolbe on todennut, että akateemisella väellä ja ylioppilasyhdis-
tyksillä oli tradition murtamisessa keskeinen rooli. Kolbe on tutkimuksellaan osoit-
tanut, että 1960-lukua leimanneen opiskelijaliikkeen juuret olivat jo 1950-luvulla. 
Vuosikymmenten taitteessa akateemisissa piireissä alettiin arvioimaan suomalaista 
yhteiskuntaa ja politiikkaa vanhan suurpolitiikan sijaan kansainvälisyysvaatimus-
ten kautta. Oli alkamassa sellaisen kansallisen kritiikin aika, jonka toteuttamiseen 
kykeni vain luova nuoriso.580 

Mitä ylioppilaat tekivät edellä, sitä valpas teininuoriso teki perässä hyvin no-
peasti. Esimerkiksi Oulussa teiniaktiivien etujoukko pyrki osallistumaan yhteis-
kunnalliseen ja poliittiseen keskusteluun ajan hengen mukaisesti. Maailmantapah-
tumista ja omasta historiasta haluttiin keskustella ja oltiin valmiita keskustelemaan 

                                                        
 
578 Vesa 1998, 113; Rentola 2010, 301–303. 
579 Rentola 2010, 304; ks. myös Vares 2010. 
580  Akateemisilla foorumeilla alettiin keskustella kriittisesti muun muassa Mannerheim-myytistä ja 
muista suurmiehistä, 30-luvun oikeistolaispolitiikasta sekä vuoden 1918 tapahtumista. Ylioppilaslehden 
kirjoituksissa suhtauduttiin kriittisesti esimerkiksi 30-luvun maanpuolustushenkeen ja Saksan ihailuun 
ja pidettiin koko ajanjaksoa ”erehdysten vuosikymmenenä”. (Kolbe 1995, 37–38, 54.) 
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kriittiseenkin sävyyn. Esimerkiksi Oulun Teinissä kirjoitettiin huolestuneena kyl-
män sodan hengessä Neuvostoliiton ja länsimaiden välisestä atomipommikiis-
tasta.581 

Teini Antero Hulkko kirjoitti vuonna 1961 Oulun Teinissä teininuorison kiitet-
tävästi aktivoituneen politiikan harrastamiseen. Hän oli huomannut, että teininuo-
rison poliittinen harrastuneisuus oli laajentunut ja esimerkiksi kommunismiin liit-
tyvät asenteet olivat lieventyneet. ”Tunnekuohuisen pyhän vihan tilalle on tullut 
objektiivisempi asenne”, hän kirjoitti.582  Nuori sivistyneistö ei kuitenkaan vielä 
suhtautunut kommunismiin ja neuvostovaltaan kritiikittömästi, mikä näkyi ke-
väällä 1962, kun Neuvostoliiton tukema kommunistinen Nuorisofestivaali järjes-
tettiin Helsingissä. Helsingin nuorisofestivaalien järjestelyjä ja kulkua seurattiin tii-
viisti julkisessa keskustelussa, ja tapahtumaa vastustivat niin lehdet ja poliitikot 
kuin nuoriso- ja ylioppilasjärjestötkin.583 

Teinien havahtuminen yhteiskunnallisiin asioihin ei kuitenkaan tapahtunut sa-
manaikaisesti kaikkialla. Esimerkiksi Iisalmen 1960-luvun alun muistiaineistot tai 
sanomalehdet eivät vielä anna viitteitä tällaisen yhteiskunnallisen aktiivisuuden li-
sääntymisestä. 1960-luvun taitteessa teinimaailman virtaukset olivat heikkoja ja 
ulottuivat lähinnä suurimpiin kaupunkeihin, kun taas maakuntien pienissä kou-
luissa teinit yhä keskittyivät kerho- ja hippatoimintaan. 

4.3.3 Teiniaatteen ja teinijulistuksen kriisi? 

Valtakunnallisessa ja paikallisessa teinitoiminnassa on havaittavissa selvä aatteel-
linen käänne 1950- ja 1960-lukujen taitteessa. 1950-luvun loppuun sijoittuvat tei-
nikuntamuistot enteilivät kiltteyden ajan loppua. Jumalaan, työhön, velvollisuuteen 
ja itsetuntoon perustunut teinijulistus ei enää elähdyttänyt kovin monia, vaikka siitä 
pyrittiinkin muistuttamaan tavallista teinikansaa. Valpasta, vireää teininuorisoa ei 
voinut sitoa menneisyyteen, sillä nuoriso kaipasi ja vaati muutosta. 

                                                        
 
581 Hulkko, Antero, ”Atomipommin varjossa”, Oulun Teini 1/1961. 
582 Hulkko, Antero, ”Koulunuoriso ja politiikka”, Oulun Teini 2/1961. 
583 Kansainvälinen nuorisofestivaali perustettiin toisen maailmansodan jälkimainingeissa yhdistämään 
maailman nuoria rauhan ja ystävyyden nimissä. Jaloista tavoitteista huolimatta festivaalista tuli kylmän 
sodan hengessä puhtaasti Neuvostoliiton tukema nuorison kommunistinen propagandafestivaali. Festi-
vaalia järjestettiin etenkin 1950–1980-luvuilla pääasiassa sosialistisissa maissa, muutamia poikkeuksia 
lukuun ottamatta. Suomessa festivaalin koettiin tuoneen lähinnä kiusallista kansainvälistä huomiota, 
varsinkin vastapäättyneen noottikriisin vuoksi. (Krekola 2009, 28–29; Koivunen 2013.) 
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Itsenäisyyden ja isänmaan kunnioittaminen ei kuitenkaan loppunut yhtäkkiä 
uuden vuosikymmenen koittaessa. Vuosittaiset teinipäivät aloitettiin vielä Suomen 
lipun juhlallisella sisääntulolla, kunniakäynnillä sankarihaudoilla ja jumalanpalve-
luksella. Teinikuntien suosituin kerhotoimintamuoto oli edelleen kristillinen Teini-
kilta. Iisalmen lyseon ja tyttölyseon teinikuntien puheenjohtajat puolustivat tei-
niaatteen merkitystä Iisalmen Sanomien haastattelussa keväällä 1960: 

Jokainen teini on omalta osaltaan vastuussa sävystä, jonka nimi ”teini” saa. 
[- -] Ilman vastuuntuntoa teini ei ole teini, sillä vastuuntietoisuus tekee massan 
osasta yksilön ja juuri yksilön kasvattamiseen teinitoiminta pyrkii. [- -] Tei-
niaate ja -ihanteet eivät ole tarkoitetut vain harvojen valioiden omaksuttaviksi. 
Ne ovat tarkoitetut jokaiselle teinille.584 

Teininuoriso ei iisalmelaisten teinijohtajien mielestä ollut suinkaan aatteetonta, 
sillä korkealentoisten puheiden sijaan aatteita voitiin parhaiten ilmaista toiminnalla. 
Haastattelun tarkoituksena olikin esitellä iisalmelaisten teinikuntien monipuolista 
toimintaa ja tulevaisuudensuunnitelmia. 

Kun Iisalmessa iloittiin paikallisten teinien aktiivisuudesta, oli Oulussa teini-
toiminta päässyt samana keväänä lipsumaan kohti aatteettomuutta, sikäli kuin aat-
teettomuus ymmärretään kehittävän teinitoiminnan laimenemisena. Oulun Teinissä 
ongelmaan puututtiin näyttävillä etusivun otsikoilla: ”Teinikunta – Harvain yhdis-
tys”, ”Juhliva järjestö” ja ”Oululaisten teinien passiivisuudesta”. Lehden sivuilla 
käytiin kiihkeää vuoropuhelua aktiivisten teinitoimijoiden ja muiden teinikunta-
laisten välillä. Tapahtumia järjestävät aktiivit syyttivät oululaisia riviteinejä muun 
muassa velvollisuudentunnottomiksi ja yksinkertaisesti laiskoiksi, tyhmiksi ja vel-
toiksi. Teinikuntien rivijäsenet vastasivat syyttämällä teinikuntien hallituksia kup-
pikuntaisiksi ja saamattomiksi. Osapuolten välillä oli outo ristiriita, sillä jäsenet 
kaipasivat muutakin toimintaa kuin teinihippoja, mutta teinikuntien hallitusjäsenet 
kuitenkin näkivät, että jäseniä ei kiinnostanut muu kuin hipat.585 

Kävimme oululaisen teiniaktiivin Martin kanssa läpi Oulun Teinin ristiriitaisia 
kirjoituksia, mutta hänellä ei ollut muistikuvia lehden osoittamista epäkohdista. 
Hän tosin tunnusti, että kirjoituksissa saattoi olla perää, sillä teinikunta-aktiivit 
muodostivat hyvinkin tiiviin ystäväryhmän.586  Kiistalla saattoikin olla piristäviä 

                                                        
 
584 ”Teinitoiminta tarjoaa monipuolisen kehittymisen edellytykset – katsaus teinien toimintaan Iisal-
messa 1959–60”, IS 1.6.1960. 
585 Oulun Teini 4/1960. 
586 Om2744. 
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vaikutuksia, sillä ainakin Oulun normaalilyseon teinikunnan kerhotoiminta aktivoi-
tui näkyvästi heti seuraavana lukuvuonna: keväällä 1961 teinikunnan alaisena toimi 
peräti yksitoista kerhoa, kun edellisenä lukuvuonna kerhoja oli ollut vain neljä.587 

Iisalmen ja Oulun tilanteiden vertailu osoittaa, miten kaupunki- ja maaseu-
tuympäristö vaikuttivat teinikuntatoiminnan vireyteen. Iisalmelainen Marianne 
muisteli, miten pienellä paikkakunnalla teinitoiminta oli suorastaan henkireikä: 

Niin ei siellä oikein ollu mitään muuta, nuorisoseuratoiminta oli ehkä ole-
massa, vähän niin kuin kouluakäymättömille nuorille, niin kuin maaseudulla. 
[- -] Ja sitten se kerhotoiminta… että kun ei siellä ollu sitä tarjontaa. Et mel-
kein mitä vaan keksittiin, tai en nyt mitä vaan, mutta omia juttuja pysty niissä 
kerhoissa tekemän ja oli tila tehdä. Koulu anto tilan, et siitäkinhän oli puutetta, 
kun ei kellään ollu niin isoja koteja, että siellä ois voinu mitään suurempia 
juttuja järjestää. Siis varmaan tärkeetä sen ajan teini-ikäsille oli just se, että 
varsinkin kun oli tyttö- ja poikakoulut, et pysty tapaamaan poikia ja tyttöjä 
niissä kerhoissa.588 

Marianne korosti, että pienessä kaupungissa ei yksinkertaisesti ollut nuorille tar-
jolla harrastusvaihtoehtoja. Teinikunnasta muodostui luonnollinen harrastuspaikka 
oppikoulunuorisolle, kun taas muu nuoriso sai etsiä harrastuksensa informaaleista 
sakeista ja seurakuntien, urheiluseurojen tai partion toiminnasta. Suurissa kaupun-
geissa nuorison vapaa-ajan täyttivät uudet harrastukset: elokuvat, kahvilat ja baarit. 
Kasvavassa yliopistokaupungissa Oulussa teinikunnat saivat toden teolla kilpailla 
muiden harrastusmuotojen kanssa. 

Aikalaiskeskustelu teinitoiminnan tilasta osoittaa, että 1960-luvun alun teinit 
eivät enää olleet aatteellisesti samalla viivalla vuosikymmenen takaisten toverei-
densa kanssa. Teinikuntien haasteena olikin tarjota kasvavalle jäsenistölleen mie-
lekästä tekemistä ja toimintaa. Edellisen vuosikymmenen vakavamielinen, isän-
maallisuutta korostanut teinitoiminta ja teiniaate alkoivat jo näyttää vieraalta. 

Teinihippojen valtaisa suosio oli johtanut myös siihen, että monissa teinikun-
nissa painittiin teinitoiminnan sisällöllisen kriisin kanssa. Teinikuntien hallituksissa 
oltiin aiheellisesti huolissaan siitä, että teinejä ei kiinnostanut enää muu kuin tans-
siminen ja teinihipat.589 Oulun Teinissä epäiltiin keväällä 1961, että huviteollisuus 

                                                        
 
587 Prisma, ”Teinitoiminnan kuvastimessa”, Pauhu 1/1961; Oulun normaalilyseon toimintakertomukset 
lv. 1959–62. Oulun normaalikoulun arkisto (OnA), järjestelemätön. 
588 In1645. 
589 ”Miten nuorison suhtautuminen teinikuntaan on muuttunut”, Pauhu 1-2/1959. 
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oli muokkaamassa nuorisosta ”idollien [sic] perässä juoksevaa massatuotantokar-
jaa, jolta puuttuu kiinnostusta harrastuksiin”590 . Oppilasmäärien ja jäsenmäärien 
kasvaessa teinikuntien hallituksissa jouduttiin väistämättä miettimään, miten pal-
vella kehittävästi mahdollisimman monia jäseniä. 

Myös Teiniliitto havahtui jäsenistön vaatimusten muuttumiseen. Jo vuonna 
1959 Teini-lehdessä ilmaistiin huolta siitä, että teinit olivat vieraantumassa omista 
perinteistään. Teiniliiton edustajat kysyivät julkilausumassaan, ”oliko teininuoriso 
käymässä välinpitämättömäksi niistä arvoista, joiden varaan tämä maa on raken-
nettu: rehellisyydestä, pyyteettömyydestä, ahkeruudesta, siveellisen käskyn seuraa-
misesta, jumalanpelosta?”591 Neljä vuotta myöhemmin, teinijulistuksen 20-vuotis-
juhlavuonna, 1963 Teini-lehdessä käytiin jälleen keskustelua teiniaatteen ja etenkin 
teinijulistuksen ajankohtaisuudesta ja sisällöstä. Keskusteluun ottivat osaa Teinilii-
ton istuvat ja entiset hallitusedustajat sekä eri koulujen teinilehdet. Teiniliiton pu-
heenjohtaja Tuomo Tirkkonen herätteli Teinin lukijoita osallistumaan keskusteluun 
kysymällä: ”Onko se [teinijulistus] ohjelmamme vielä tänä päivänä? [- -] Voim-
meko me pitää julistustamme, joka on annettu vuonna 1943, päämääränämme tai 
toimintaohjeena?”.592 

Teiniliiton perustajajäsen Erkki Salonen osallistui keskusteluun teinijulistuk-
sen vanhanaikaisuudesta. Salonen ilmaisi hienoisen pettymyksensä perinteisen tei-
nijulistuksen kritisoinnista, mutta tunnusti sen jo menettäneen aatteellisen ja toi-
minnallisen merkityksensä. Salonen ehdotti, että julistus jätettäisiin sellaisekseen, 
historialliseksi asiakirjaksi, joksi se aikanaan tehtiinkin. Salonen kuitenkin tarkensi, 
että jokaista teinipolvea velvoitti perinteen ylläpitäminen, mutta jokaisella polvella 
oli myös oikeus osallistua päämääriensä asetteluun, arvojensa arviointiin, suun-
tansa muuttamiseen ja menettelytapojensa valintaan. Uudenlainen teiniohjelma, 
josta kävisi ilmi toiminnan tavoitteet ja periaatteet, olisi paikallaan.593 

Vuonna 1963 teinitoiminnassa tapahtui näkyvä muutos. Isänmaallisen ja paa-
toksellisen teinijulistuksen varaan rakentunut teinitoiminta nähtiin jo vanhahtavana 
ja epätarkoituksenmukaisena; mielipide tuntui olevan yleinen, ja siihen yhtyivät 

                                                        
 
590 ”Harrasteettomuutta”, Oulun Teini 1961/1. 
591 ”Post festum” – STL:n 20-vuotisjuhlasta. Arkkiteinien, hallituksen ja maakuntaneuvoston julkilau-
suma Helsingissä 4.6.1959, Teini 4/1959. 
592 Tirkkonen, Tuomo, ”Teinijulistuksen arvostelu”, Teini 2/1963. 
593 Salonen, Erkki, ”Teinijulistus 20 vuotta”, Teini 6/1963. Lausunnoistaan huolimatta Salonen on myö-
hemmin tunnustanut olleensa hyvin pahoillaan Teiniliiton aatteellisesta suunnan muutoksesta. Hän kui-
tenkin koki, että jo ”eläköityneenä” ja vuosikymmeniä sitten teininä olleena hänellä ei ollut enää oi-
keutta määrittää silloisten teinien toimintaa. (Kulha 2010.) 
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sekä rivijäsenet että silloisen Teiniliiton hallituksen edustajat. Suomalaisen sivisty-
neistön huipulle nousseet varhaiset teiniaktiivit puolestaan näkivät perinteen mure-
nemisen ja kritiikin epämieluisana. 1960-luvun alun teinit olivat kuitenkin valmiita 
karistamaan menneen vuosikymmenen aatteet ja rakentamaan omannäköisempää 
toimintamallia vastaukseksi oman sukupolvensa haasteille ja toiveille. 

4.4 Kiltteyden aika alkaa väistyä 

Toisen teinisukupolven haastateltavien muistoja yhdisti jaettu, kollektiivinen nar-
ratiivi kiltteyden ajasta. Heidän muistoissaan kiltteys tai viattomuus tarkoitti ennen 
kaikkea perinteistä arvomaailmaa, auktoriteettien kunnioitusta ja kuuliaisuutta, hy-
väksi katsottuja harrastuksia sekä viattomia seurustelusuhteita ja kanssakäymistä 
vastakkaisen sukupuolen kanssa. Kiltteyden narratiivi on eräänlaista utopistista 
nostalgiaa, jossa ei juuri näy jälleenrakennusaikaan liittyviä sosiaalisia tai yhteis-
kunnallisia säröjä kuten kasvavaa rikollisuutta ja sodan henkisiä traumoja tai luok-
kajakoa.594 Toisaalta haastattelujeni aiheena oli ensisijaisesti kouluaikaiset muistot, 
jolloin haastateltavani eivät välttämättä nähneet laajempia yhteiskunnallisia kysy-
myksiä haastattelun kannalta olennaisena. Koulu- ja nuoruusaikaa muisteltiin pää-
asiassa positiivisena eteenpäin menemisen aikana. 

Teinitoimintaa muisteltiin parhaimmillaan hauskana ja mukavana yhdessä-
olona, kulttuuriharrastuksina, kerhoina, hyväntekeväisyystempauksina ja teinihip-
poina sukkasillaan jumppasalissa opettajien katseen alla. Viattomuuden raameista 
alettiin hitaasti murtautua 1960-luvulle tultaessa. Etenkin teinisukupolven loppu-
pään edustajien muistoissa alkoi näkyä uudenlaisia sävyjä, kun kylmän sodan kään-
teet ja yliopistomaailmasta levinnyt yhteiskuntakriittinen keskustelu avasivat ikku-
noita yhteiskunnalliseen ja poliittiseen ajatteluun. 1960-luvun taitteessa teinitoi-
mintaa alettiin arvioida uudelleen, sillä valtakunnallisessa teinitoiminnassa vanhat 
aatteet ja ideologiat nähtiin jo epäkäytännöllisinä ja vanhahtavina. Oululainen He-
lena tiivisti murrosvaiheen tuntemuksensa: 
  

                                                        
 
594 Hytönen & Rantanen 2013; Kivimäki 2015, 293–295. 
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Mut se elokuvakerho, Oulun Teini -lehti ja näitä valtakunnallisia tapahtumia, 
teinien kulttuurikilpailuja, että nämä oli siis se, joka... se kiltteyden vihoviimei-
nen aika. Että kun mekin päästiin ylioppilaaks -62, vuotta vanhempina kuin 
kaikkien muiden koulujen, niin jotenkin se kiltteyden aika loppu, kun se kuus-
kyluku alko ja rupes tapahtuu.595 

Kiltteyden tai viattomuuden narratiivi syntyi haastattelutilanteessa muistelijoiden 
omien lähtökohtien ja heille haastattelutilanteessa syntyneiden odotusten mukai-
sesti. Samalla heidän narratiivinsa rakentuivat muistitietotutkimuksen klassisim-
man teorian mukaisesti menneisyyden, nykyhetken ja tulevaisuuden odotusten vä-
lisessä intersubjektiivisessa vuorovaikutuksessa.596 Narratiivi ei kosketa vain itse 
muistelijaa, vaan muistaminen tapahtuu aina sosiaalisessa vuorovaikutuksessa yk-
silöllisen ja julkisen menneisyyden muistamisen kautta.597 

Maurice Halbwachs on kirjoittanut, miten ihmisillä on usein nostalginen har-
hakuva menneisyydestä, ja tällä harhakuvallaan he yrittävät saada itseään ja kuuli-
jaansa vakuuttuneeksi siitä, että maailma oli ennen mielenkiintoisempi tai jollain 
tapaa parempi. Ihmisellä on taipumus tarkastella nostalgisesti erityisesti lapsuut-
taan ja nuoruuttaan.598 Kiltteyden narratiivissa onkin syytä pohtia sitä, oliko 1950-
luku haastateltavien mielestä kilttiä vain siksi, että he sattuivat elämään nuoruut-
taan tänä aikana. Kokivatko he todella jälleenrakennusajan kaikin puolin hyvänä 
aikana, vai onko narratiivi syntynyt kenties suhteessa myöhempiin vuosikymme-
niin ja kollektiivisiin käsityksiin 1950- tai 1960-luvusta? 

Muistaminen tapahtuu pohjimmiltaan kolmen eri tason vuorovaikutuksessa; 
henkilökohtaisen, kommunikatiivisen sekä kulttuurisen muistin tasoilla. Jan Ass-
manin määritelmän mukaisesti henkilökohtaiseen muistiin sekoittuu usein osia 
kommunikatiivisesta muistista, joka on aikalaisten keskinäisessä vuorovaikutuk-
sessa ja sosiaalisessa toiminnassa syntynyttä jaettua ja välitettyä muistia. Muistin 
tasot sekoittuvat herkästi ja muodostavat eräänlaisen kollektiivisen muistamisen ta-
van.599  Sosiaaliseen muistamiseen liittyy keskeisesti myös ulkoapäin vaikuttava 
historiallinen muisti ja tutkimustieto. Kaikki haastateltavani olivat korkeakoulu-
opintoihin edenneitä, elämässä menestyneitä, aikaansa seuraavia ja paljon lukeneita. 

                                                        
 
595 On2543. 
596 Abrams 2010, 59; Rossi 2013, 60.  
597 Halbwachs 1992, 38; Miettunen 2009, 236; Abrams 2010, 79. 
598 Halbwachs 1992, 48–51. 
599 Assmann 2008, 109–110. Kollektiivisesta ja kommunikatiivisesta muistamisesta ks. alaluku 2.2. 
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He olivat tietoisia 1950-lukuun liittyvästä yhteiskuntatieteellisestä ja historialli-
sesta tutkimuksesta ja jaetuista julkisista käsityksistä ja näkemyksistä. He olivat 
myös aktiivisesti muistelleet omaa kouluaikaansa luokkatovereidensa ja muiden ai-
kalaistensa kanssa, jolloin heille oli syntynyt yhteinen, kommunikatiivinen ja kol-
lektiivinen käsitys teinitoiminnasta. 

Haastateltavat sovittivat sekä henkilökohtaisia että jaettuja muistojaan julki-
suudessa ja akateemisessa tutkimuksessa syntyneisiin vakiintuneisiin käsityksiin, 
ja tunnistivat – tietoisesti tai tietämättään – omasta menneisyydestään niiden mu-
kaisia teemoja. Samalla he myös peilasivat omia kokemuksiaan nykypäivän nuori-
son toimintaan ja tulevaisuudenmahdollisuuksiin esimerkiksi vertaamalla omia ko-
kemuksiaan lastensa ja lastenlastensa koulukokemuksia ja toimintamahdollisuuk-
siin. Omaa nuoruutta tarkastellaan herkästi nostalgian kautta ja tästä vertailuasetel-
masta syntyy klassinen ”aika oli niin erilainen” -selitysmalli, jolla selitetään sekä 
menneisyyden että nykypäivän tapahtumia ja olosuhteita. 

Kiltteyden aika ei ole koko sukupolvea läpäisevä narratiivi, eikä 50-lukulaisen 
teinisukupolven määrittely yhtenäiseksi sukupolveksi ole mitenkään suoraviivaista. 
Vaikka osa haastateltavista lukeutui syntymävuotensa perusteella 1950-luvun tei-
nisukupolveen, he saattoivat samaistua selkeämmin seuraavan polven kokemus-
maailmaan. Yliopisto-opinnot ja kulttuuriradikalismin aika olivat heille mullistavia 
kokemuksia, mutta varsinaisen kasvatuksensa he olivat saaneet 1950-luvun ideolo-
gisessa oppikoulumaailmassa. He olivat ikään kuin kahden sukupolven ristipai-
neessa, yhtä aikaa molempia. Teinitoiminnan näkökulmasta he sijoittuivat 1950-
luvulle mutta myös murrokselliselle 1960-luvulle. He tunnistivat Helenan tavoin 
kiltteyden ajan päättyneen heidän kouluaikanaan tai ainakin kokivat eläneensä jon-
kinlaista murroskautta. Niin kutsuttu 60-lukulainen sukupolvi oli tulossa, ja se tuli 
erottumaan edeltäjästään hyvin monella tapaa. 
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5 Kulttuurivalppaat ja yhteiskunnalliset teinit – 
Kolmas teinisukupolvi (1963–1968) 

Tämä luku käsittelee teinikuntatoiminnan kolmatta sukupolvea, jota leimasi kaksi 
keskeistä teemaa: kulttuuriaktiivisuus ja yhteiskunnallistuminen. 1960-luvun al-
kuun mennessä oli aiempi kiltteyden aika päättymässä ja hippateinien viittaa oli 
aika karistaa harteilta. Teinitoiminta muuttui 1960-luvun kuluessa radikaalisti sekä 
kattojärjestön että paikallisten teinikuntien tasolla. Teiniliiton jäsenmäärät kasvoi-
vat merkittävästi ja liiton organisaatiorakenne ja toimintalinja olivat muutoksen 
edessä. Samaan aikaan runsaslukuinen, valpas teininuoriso poimi täkyjä ajan vir-
tauksista ja alkoi kehittää teinikuntatoimintaa omannäköisekseen. Vuosikymmenen 
alussa teininuoriso määritteli Teinijulistuksensa uudelleen ja otti osaa ylioppilaspii-
reistä levinneeseen kulttuurin uudistamiseen. Kriittinen katse käännettiin koulu-
maailmaan, ympäröivään yhteiskuntaan ja ulkomaille asti. 

Vakiintuneessa Teiniliiton aikakausijaottelussa 1960-lukua on luonnehdittu yh-
teiskunnallistumisen ja kansainvälistymisen ajaksi. Marja Tuominen on tulkinnut 
vuodet 1963–1968 Teiniliiton historian merkittävimmiksi toimintavuosiksi. Hänen 
mukaansa Teiniliitto ja koko teinitoiminta muuttuivat näinä vuosina osaksi vasta-
kulttuuria ja sukupolvihegemonian kriisiä muun muassa kansainvälisen opiskelija-
liikkeen, ihmisoikeustaistelun sekä koulu- ja kasvatuskeskustelun kautta.600 Teini-
liitto oli keskeinen osa nuorison yhteiskunnallistumisprosessia, sillä se toimi tehok-
kaana väylänä, jolla levittää uusia aatteita ja ideoita oppikoulunuorison pariin. 

Tunnistan aiemman tutkimuksen tavoin 1960-luvun teinikuntatoiminnassa yh-
teiskunnallisen toiminnan aktivoitumista, mutta se ei mielestäni leimaa koko teini-
sukupolvea. Teinitoiminnan aiemmat jaottelut ovat perustuneet lähtökohtaisesti 
vain Teiniliiton järjestötason vaiheisiin, kun taas omassa sukupolvikäsityksessäni 
olen tulkinnut nimenomaan paikallista teinikuntatoimintaa. Olen sen perusteella 
muodostanut kolmannen teinisukupolven, jonka teiniaika ajoittui Tuomisen määri-
telmän mukaisesti vuosien 1963 ja 1968 välille. Tämän sukupolven edustajat ovat 
enimmäkseen suurten ikäluokkien sukupolvea. Kolmanteen sukupolveen lukeutui 
haastateltavistani yhteensä yksitoista; ja heidän teinitoimintansa aktiivivuodet 
ajoittuivat tälle suhteellisen lyhyelle ajanjaksolle. 

En näe kolmatta sukupolvea pelkästään yhteiskunnallistumisen sukupolvena, 
vaan olen jakanut sukupolven kahteen sisäiseen sukupolvifraktioon: sukupolven 

                                                        
 
600 Tuominen 1991, 267. 
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alkupuolen kulttuurivalppaisiin teineihin sekä loppupuolen yhteiskunnallisiin tei-
neihin. Näitä kahta fraktiota erotti teinitoiminnan painottuminen enemmän jom-
paankumpaan pääteemaan, mutta kuitenkin niin, etteivät ne poissulkeneet toisiaan. 
Monelle haastateltavista kulttuuritoiminta oli selvä pohja yhteiskunnallistumiseen, 
ja yhteiskunnallisesti aktiiviset teinit näkivät kulttuurin väylänä toteuttaa itseään. 
Selvää rajaa näiden kahden fraktion väliin ei voikaan vetää. 

1960-luku on monella tapaa lähihistoriamme tutkituin vuosikymmen. Niin kut-
suttua pitkää 60-lukua leimasivat perustavanlaatuiset murrokset länsimaalaisessa 
kulttuurissa, elämäntavassa ja aatemaailmassa. 601  Murrosten lisäksi vuosikym-
mentä leimasivat toisinajattelun ja vallankumouksen teemat, jotka liittyivät olen-
naisesti runsaslukuiseen nuorisoon. 1960-luku oli kumouksellinen vuosikymmen 
myös Suomessa, jossa vanha agraarinen elämäntapa, yhteiskunta ja kulttuuri olivat 
perusteellisen muutoksen kourissa. Kyse oli niin politiikan, kulttuurielämän, kou-
lutuksen, arjen, seksuaalisuuden kuin massakulutuksenkin vallankumouksesta.602 

Suomessa 1960-lukua on tarkasteltu etenkin suurten ikäluokkien nuoruuden 
kautta.603 Tämän lisäksi tutkimus on keskittynyt ajan populaarikulttuurin ilmiöihin 
kuten nuorisokulttuurien monipuolistumiseen ja kulutusyhteiskunnan muodostu-
miseen.604 Kolmas, keskeinen 1960-lukuun liittyvä tutkimuskohde on ollut radika-
lismi, joka niin ikään kosketti suurten ikäluokkien sukupolvea. 1960-luku muiste-
taan kansainvälisesti nuorisoradikalismin aikana, johon liitetään sekä sukupolvi-
konfliktin että vallankumouksen teemoja. Radikalismiin sidottu 60-lukulaisuus605 
kulminoitui hullun vuoden 1968 tapahtumiin, jolloin opiskelijaliike ryhtyi väkival-
taisiin mielenosoituksiin eri puolilla länsimaita.606 

                                                        
 
601 Tulkinnassa korostetaan vuosikymmenen keskeisten muutosten ajallista pituutta ja niiden kalenteri-
vuosien rajoja ylittävää prosessimaisuutta. Esimerkiksi brittiläinen sosiaalihistorioitsija Arthur Marwick 
on määritellyt ”pitkän 60-luvun” rajoiksi vuodet 1958 ja 1974 (Marwick 2006, 41–42. Ks. myös Hobs-
bawm 1999.)  
602 Peltonen et al. (toim.) 2003; Nevala 2008; Kontula & Haavio-Mannila (toim.) 1993; Helén 2008; 
Frisk 2019. 
603  Ks. Erola & Wilska (toim.) 2004; Karisto (toim.) 2005; Purhonen et al. (toim.) 2008; Purhonen 2008; 
Haavio-Mannila (toim.) 2009; Hildén & Ulpu 2008; Jouhki 2014b. 
604 Heiskanen & Mitchell 1986; Häggman 2006 (toim.); Poikolainen 2015. 
605 ”60-lukulainen” on vakiintunut käsite, jolla viitataan useimmiten 60-luvun radikaaleihin liikkeisiin 
osallistuneisiin henkilöihin. 60-lukulaisuus ei kuitenkaan ole täsmällisesti määriteltävissä oleva ihmis-
tyypin ominaisuus, vaan näkökulmasta ja kokijasta riippuen jatkuvasti elävä oleva käsite. (Miettunen 
2009, 19, 32; Purhonen 2008b, 200–201.)  
606 Tuominen 1991; Kolbe 1996; Suominen 1997; Virtanen 2001; Rentola 1990, 2003; Roos 2005; Pur-
honen et al. (toim.) 2008; Miettunen 2009; Leskelä-Kärki et al. (toim.) 2019. Kansainvälisessä konteks-
tissa ks. Passerini 1996; Marwick 2006; Kurlansky 2008; Boren 2001, Östberg 2008; Jorgenssen 2008. 
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Suomessa vuosi 1968 muistetaan kulttitapahtumaksi kohonneesta Helsingin 
yliopiston vanhan ylioppilastalon valtauksesta, josta on muodostunut suurten ikä-
luokkien sukupolvikokemusta määrittävä tapahtuma – riippumatta siitä, että sekä 
radikalismi että ”Vanhan valtaus” koskettivat vain hyvin marginaalista, sukupolven 
aktualisoitunutta eliittiä.607 Luonnehdinta radikaalista sukupolvesta ei kuitenkaan 
ole harhaanjohtava, sillä nuoriso kasvoi muuttuvassa konfliktien maailmassa. 60-
lukulaisten nuoruuden ajan henkeä siivittivät rauhanaate, pasifismi ja solidaari-
suusliike, kohoava elintaso sekä kulttuurinen ja teknologinen murros.608 Suuri osa 
ikäluokasta kulki suoraviivaista, perinteistä tietä opinnoista työelämään, mutta 
pieni, äänekäs osa ei voinut ummistaa silmiään ympäröivän yhteiskunnan tapahtu-
milta. Näiden tiedostavien 60-lukulaisten nuorten tie kulki kohti yhteiskunnallista 
ja poliittista aktivismia.609 

5.1 ”Kulttuuri oli se kukkanen, jota kasvatettiin” – 
Kulttuurivalppaat teinit 

1950-luvun teinikuntien toimintaa määrittelivät vielä keskeisesti erilaiset kulttuu-
riharrastukset ja sivistykseen tähtäävät kerhot, joiden esikuvat löytyivät suoraan 
ylioppilaiden akateemisista kulttuuriharrastuksista.610 Suomalainen kulttuurielämä 
ja -käsitys olivat kuitenkin väistämättömässä käännekohdassa. Nuoret, äänekkäät 
kirjailija-runoilijat olivat vaatineet jo 1950-luvun puolivälissä kirjallisuuden ja 
koko kulttuurikäsitteen uudelleen arviointia. Liikehdintä löysi sijansa ylioppilas-
toiminnasta, ja viimeistään vuosina 1962 ja 1963 kaikkien ylioppilas- ja osakuntien 
julkaisuissa käsiteltiin kriittisesti traditionaalisia kulttuurimuotoja ja esiteltiin ko-
keilevaa runoutta, teatteria, kirjallisuutta ja elokuvia.611 

Vuosikymmenen taitteessa ylioppilaspiireistä liikkeelle lähtenyt kulttuurin uu-
delleenmäärittelyprosessi on sittemmin nimetty kulttuuriradikalismiksi. Yksinker-
taistettuna sillä tarkoitetaan 1960-luvulla alkanutta kehitystä, jossa perinteisiä kult-
tuurimuotoja, kuten musiikkia, teatteria ja kirjallisuutta, alettiin käsitellä uudella ja 

                                                        
 
607 Katja-Maria Miettunen kritisoi erityisesti Johan von Bonsdorffin usein viitatun Kun vanha vallattiin 
-teoksen epätarkkaa käyttämistä 1960-luvun tapahtumahistorian tutkimuksessa. von Bonsdorffin teos 
perustui lähes kokonaan hänen omiinsa sekä muiden aikalaisradikaalien muistelmiin, mutta silti sitä on 
käytetty lähes kritiikittömästi lähteenä tapahtumahistorian kuvaamisessa. (Miettunen 2019, 56–57.) 
608 Jouhki & Lalu 2018, 18–19. 
609 Ks. Purhonen & Hoikkala 2008. 
610 Kolbe 1996, 143. 
611 Alapuro 1993, 2; Miettunen 2009, 92; Kolbe 1996, 143, 149. 
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kriittisellä tavalla.612 Karismaattinen, mutta kiivaaksi kuvailtu kirjailija Pentti Saa-
rikoski sekä Ylioppilaslehden päätoimittaja Arvo Salo nousivat nopeasti kulttuuri-
radikalismin keulakuviksi. Keulahahmojensa radikaaliksi tulkittujen arvojen myötä 
kulttuuriradikalismi miellettiinkin nopeasti vasemmistolaiseksi kulttuuripolitii-
kaksi, mikä ei sopinut kivuttomasti 1960-luvun alun suomalaiseen yhteiskuntaan ja 
porvarilliseen aatemaailmaan.613 Uudenlainen kulttuurikäsitys joutuikin ristivetoon 
julkisen moraalikäsityksen kanssa; uskonnon ja isänmaallisuuden kyseenalaistami-
nen ja epäsiveellisyys olivat ehdottomasti tuomittavia.614 

Kulttuurin ja politiikan murros näkyi nopeasti myös oppikouluissa ja teiniak-
tiivien keskuudessa. Oululainen Annikki muisteli kouluaikaansa ajoittuvaa suoma-
laisen kulttuurielämän käännekohtaa: 

Sitten se, mitä 50-luvun lopussa tapahtu, Tuntematon sotilas ja Täällä Pohjan-
tähden alla. Siis Väinö Linna. Nämä. Ja sitten Rintalan Sissiluutnantti. Paavo 
Rintala. Niin tämä, suomalaisen historian uudelleen arviointi, jonka Linna 
alotti. Ensin Tuntemattomalla. Mun isä luki sen vaikka kuinka monta kertaa. 
Isä oli ollu talvisodassa nuorena apulaislääkärinä, juuri siinä Summan piiri-
tyksessä.615 

Väinö Linnan Tuntemattoman sotilaan (1954) vastaanotto sai liikkeelle kirjalli-
suuskeskustelun, joka kiteytyi 1960-luvulla niin kutsutuiksi kirjasodiksi. Kirjaso-
tien sytykkeenä oli Linnan lisäksi Paavo Rintalan Sissiluutnantti (1959), jonka so-
takuvaukset eivät vastanneet etenkään konservatiivisen ja porvarillisen lukijakun-
nan odotuksia ja maailmankuvaa.616 Oululainen Helena muisteli naureskellen koh-
taamistaan perinteisiä arvoja edustavan äidinkielenopettajansa kanssa. Opettaja oli 
tiedustellut luokalta, ketkä olivat lukeneet Tuntemattoman sotilaan, ja ihmetellyt 
tuohtuneena, miten heidän isänsä olivat antaneen heidän lukea sen.617 Helenan tai 

                                                        
 
612 Miettunen 2009, 92; Kolbe 1996, 149; Saksholm 2015. 
613 Kolbe 1996, 171–176; Saksholm 2015, 30–34. 
614 Kolbe 1996, 162. 
615 On2245. 
616 Manninen 1996, 87; Kolbe 1996, 162. Sota-aiheen lisäksi kuohuttavien aiheiden listalla olivat sek-
suaalisuus ja uskonnollisuus: Hannu Salaman Juhannustanssit (1964), Tytti Parraksen Jojo (1968) ja 
Alpo Ruthin Kämppä (1969). Kirjasotien räikein ja kauaskantoisin seuraus oli Juhannustanssien (1964) 
aiheuttama kohu, mikä johti pitkällisen prosessin jälkeen Salaman tuomioon jumalanpilkasta. Myös ul-
komainen kirjallisuus joutui sensuuriin, kun Pentti Saarikosken suomentama Henry Millerin Kravun 
kääntöpiiri (1962) määrättiin myyntikieltoon epäsiveellisenä julkaisuna. (Arminen 1999, 220–226.) 
617 On2543. 
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Annikin isillä ei kuitenkaan ollut mitään teoksen sotakuvauksia vastaan – päin vas-
toin. 

Huomattavaa on, että erityisesti rintamaveteraanit ottivat Tuntemattoman soti-
laan omakseen ja arvostivat sen totuudenmukaista sotakuvausta. Teokset herätteli-
vät lukijoita pohtimaan omaa kansallisen menneisyyden historiakuvaansa.618 Hele-
nan äidinkielenopettaja ei kuitenkaan voinut hyväksyä teosten sanomaa, jonka tul-
kitsi epäisänmaalliseksi ja rienaavaksi. Nuorten silmissä ristiriita oli ilmeinen: mi-
ten opettaja pystyi suhtautumaan teoksiin niin kielteisesti, jos sodan käyneet isät 
kuitenkin hyväksyivät ne? Naiset totesivatkin, että Tuntemattoman sotilaan herät-
tämä polemiikki käynnisti nuorison keskuudessa kriittistä keskustelua – milloin 
joku vain oli uskaltanut lukea sen. 

Oppikoulujen koululaiskulttuuri oli perinteisesti toiminut läheisessä suhteessa 
ylioppilaselämään, eikä ole lainkaan erikoista, että ylioppilasmaailman pohjavirrat 
valpastuttivat myös aktiivista, lukumäärällisesti kasvavaa teininuorisoa. Oulun yh-
teislyseota käynyt Martti arvioi omakohtaista kokemustaan 60-luvun alun muuttu-
vasta mentaliteetista: 

Itseasiassa nyt kun rupee miettii mitä Suomi-tasolla on tapahtunu 60-luvulla, 
niin yks semmonen piirre oli se, että kaikkialla ikään kuin establishmenttiä ky-
seenalaistettiin. Ja tuota, kulttuuri oli se kukkanen, jota kasvatettiin. [- -] Mutta 
joka tapauksessa se 60-luku kasvatti tosiaan, sanotaan nytten, jos Peter von 
Baghia siteraan, niin esimeriksi Korhosen Kaisan ensimmäinen levy, jonka 
Petteri oli arvostellu, niin se alko sillai että ”tämä levy on kuin pieru kirkossa.” 
[nauretaan yhdessä]619 

Kulttuuriliikehdinnästä teki radikaalia juuri se tapa, jolla kulttuurin, historiakuvan 
ja yhteiskunnan välistä suhdetta arvioitiin uudelleen. Kulttuuriradikaalien näkökul-
masta julkinen keskustelu ja kohut olivat toivottuja, sillä niin kulttuuria kuin omaa 
kansallista menneisyyttäkin sai ja piti tarkastella kriittisesti. Kulttuuriradikalismiin 
kuului olennaisena eräänlaista nuoruuden kapinaa, sillä radikaalit halusivat myös 
ravistella ja hätkähdyttää 1950-luvun vanhaa, konservatiivista kulttuurieliittiä.620 

                                                        
 
618 Tuntematon sotilas ilmestyi aikana, jolloin sotien päättymisestä oli kulunut riittävän pitkään, ja sota-
tapahtumiakin alettiin tarkastella uudessa valossa. Samoihin aikoihin koko sotahistoriaan alettiin suh-
tautua positiivisemmassa valossa, esimeriksi rintamamiesten julkaisu Kansa taisteli aloitettiin vuonna 
1957 ja erilaisia rintamamiesjärjestöjä perustettiin. (Kivimäki 2015, 291.) 
619 Om2744. 
620 Miettunen 2009, 93. 
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5.1.1 Kulttuuriradikalismi juurtuu teinikuntiin: Kulttuurikuplat 

1960-luvun alku oli kulttuuriliberaalien keskustelunaiheiden esiinmarssia. Ylioppi-
laslehti halusi erottautua liikehdinnän kärjessä ja samalla määritellä kulttuurin kä-
sitteen uudelleen. Kulttuuriradikaalissa liikkeessä kulttuuri nähtiin alati kehitty-
vänä ilmiönä, jonka tulkittiin kattavan lähes kaiken, mikä vain kosketti yhteiskun-
taa.621 Myös teinikuntatoiminnassa perinteiset kulttuuriharrastukset vietiin uudelle 
tasolle, kun moderni ja kansainvälinen taide ja kirjallisuus alkoivat kiinnostaa myös 
koululaisia. 

Olen tutkimuksessani kiinnittänyt huomiota siihen, että sekä Iisalmessa että 
Oulussa vaikutti vuosien 1962 ja 1965 välisenä aikana eri kulttuurimuotoihin ja 
yhteiskunnallisiin teemoihin vihkiytyneiden teinien poikkeuksellisen aktiivisia 
ryhmiä. Olen nimennyt nämä kulttuurivalppaiden teinien keskittymät ”kulttuuri-
kupliksi”.622 Molempien kaupunkien kulttuurikuplien teinit olivat lähtöisin erilai-
sista kotitaustoista ja eri kouluista, mutta yhteisten teiniharrastusten ja kiinnostus-
ten kohteiden kautta he olivat päätyneet samoihin piireihin. He kaikki olivat kou-
luaikanaan tunnettuja teiniaktiiveja, jotka kirjoittivat usein teinilehtiin ja olivat 
muutenkin näkyvästi esillä teinikuntatoiminnassa. Heitä kaikkia yhdisti myös myö-
hempi elämänura kulttuurin ja media-alan asiantuntijoina.623 

Iisalmen ja Oulun kulttuurikuplat eivät olleet ainutlaatuisia, sillä samankaltai-
sia koulunuorten ryhmiä syntyi myös muissa kaupungeissa. Kimmo Rentola on 
nuortaistolaisuutta käsittelevässä tutkimuksessaan tuonut esiin, että etenkin vuo-
sina 1966 ja 1967 eri puolilla Suomea syntyi kotitaustoiltaan erilaisia, ei-puolue-
poliittisesti orientoituneita koululaisryhmiä, joiden jäsenten yhdistävänä tekijänä 
oli hyvä koulumenestys ja suuntaus kulttuuriin, Saarikoskeen ja Salamaan. Ryhmiä 

                                                        
 
621 Kolbe 1996, 145. Ks. myös Saksholm 2015. 
622 Käsitteeni on inspiroitunut 2010-luvulla käydystä sosiaalisen median kupliin liittyvästä keskustelusta. 
Vuosikymmenen aikana on käyty keskustelua muun muassa äärivasemmiston ja äärioikeiston poliittista 
kuplista. Viestinnän tutkijat Esa Väliverronen ja Janne Seppälä määrittelivät jo vuonna 2012 sosiaalisen 
kuplan siten, että ne ovat saman mielisiä yhteisöjä, jotka eivät huomioi maailmankuvaansa horjuttavaa 
tietoa tai vasta-argumentteja. (Väliverronen, Esa, ”Sosiaalinen kupla kaventaa mediamaisemaa”, Me-
diayhteiskunta-verkkosivusto 21.8.2014.) Oma kulttuurikuplan käsitteeni ei kuitenkaan kuvaa näin sul-
keutuneita yhteisöjä, vaan kuplien jäsenet olivat luontevassa vuorovaikutuksessa myös ulkopuolisten 
kanssa. Kulttuurikuplissa kyse oli ennen kaikkea saman mielisistä yhteisöistä, jotka paneutuivat aihee-
seensa niin perusteellisesti, että kaikki muu jäi sivurooliin. 
623 Ks. alaluku 7.1. 
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yhdisti myös kiinnostus yhteiskuntaa ja etenkin vasemmistopuolueiden ajatusmaa-
ilmaa kohtaan. Monesti ryhmien toiminta liittyi YK-yhdistyksiin ja yhteiskunnalli-
siin kerhoihin.624 

Näihin ryhmiin verrattuna Oulun ja Iisalmen kuplat poikkesivat kuitenkin kah-
delta kannalta: ne muodostuivat jo muutamaa vuotta ennen Rentolan esittämää 
ydinajankohtaa ja olivat pikemminkin kulttuurielämä- kuin yhteiskuntapainottu-
neita. Ajan ilmapiiriin ja käsityksiin peilattuna näiden ryhmien toimintaa voisi pitää 
vasemmalle kallistuvana, mutta haastattelemani kulttuurikuplien edustajat eivät 
tunnustaneet mitään kytköksiä puoluepoliittiseen ajatteluun. He kuitenkin antoivat 
ymmärtää, että olivat myöhemmin opiskeluaikana ottaneet osaa yliopistoradikalis-
miin. Haastateltavat muistelivat, että heidän toimintaansa ajoi puhdas kiinnostus ja 
innostus kulttuuriin ja erilaisiin tapoihin ymmärtää sitä. Oululaiseen kulttuuri-
kuplaan kuulunut Annikki kertasi kuplan ajatusmaailmaa ja toimintaa: 

[- -] kun Petteri [von Bagh] kirjoitti ’62 Helsingistä kirjeitä, niin sitten se esit-
teli: AVANT GARDE! Ja kato siis mitä teatterissa tapahtu: absurditeatteri tulee 
50-luvulla Ranskaan ja Ranskassa tää vanha naturalistinen teatterikäsitys. 
Okei, ensimmäisen maailmansodan jälkeen oli dada, että maailman järjettö-
myys ja sitä yritetään järjettömyyttä kuvata. Ja absurditeatteri tulee. Me istut-
tiin, me olimme hyvin kultturelleja! Me istuimme, luimme, Jose Ortega y Gas-
setin Taiteen irtautuminen inhimillisestä ja istuimme Oulun kirkon portailla ja 
keskustelimme tästä Kajavan Jukka ja Petteri, ketä meitä oli! [nauraa] Ja Ca-
mus’n Sivullinen! Kuinka olimmekaan ”sivullisia”! [nauraa kovasti]625 

Oulussa kulttuurikupla rakentui keskeisesti lyseolaisen Peter von Baghin ja hänen 
luotsaamansa elokuvakerhon ympärille. Annikilla oli hyvin vahva muistikuva 
oman vertaisryhmänsä intensiivisyydestä ja samanmielisyydestä. Kultturellit kes-
kustelut eivät katsoneet sukupuoli- tai koulurajoja. Annikin muistelu oli täynnä tun-
netta ja eläytymistä, mikä ei kunnolla välity litteraatiotekstin kautta. Huudahdukset, 
huokaukset ja hersyvät naurut sekä selkeästi elämänmittainen omistautuminen kult-
tuurille kuuluivat kirkkaina hänen kerronnassaan. Hän muisteli lämpimästi, jopa 
hieman huvittuneesti, omaa ”kultturellia” nuoruuttaan. 

                                                        
 
624 Rentola on nostanut esimerkiksi hyvinkääläisen kulttuuri-ilmiöistä kiinnostuneen vasemmistolaisen 
koululaisryhmän, jonka jäsenet nousivat myöhemmin nuortaistolaisuuden keskeisille paikoille. Heitä 
olivat esimeriksi Juhani Lehto, Simo Alanko sekä Aku Alanen. (Rentola 1990, 245.) 
625 On2245. 
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Iisalmessa kulttuurikuplaan kuului sekä tyttölyseolaisia että lyseolaisia, ja hei-
dän toimintansa keskittyi vuonna 1963 perustetun Teiniteatterin ympärille. Esittä-
vän taiteen ja itseilmaisun lisäksi kuplan toimintaan kuuluivat oululaisten tavoin 
tiiviit keskustelut ja maailmanparantaminen. Iisalmen kulttuurikuplaan kuulunut 
Suvi muisteli nauraen, miten paikallisessa Meijerin baarissa kokoonnuttiin muiden 
samanmielisten kanssa keskustelemaan ja väittelemään niin kulttuurista kuin yh-
teiskunnastakin. ”Mut siis siihen vaikutti varmaan myös sellanen yleinen ilmapiiri, 
mikä Suomessa oli, kun ihailtiin niin suunnattomasti tuota Paavo Haavikkoa ja Saa-
rikoskea, tiiätkö me oltiin aaaiiivan..!”, hän naurahti ihastuneena ja sanojaan ve-
nyttäen. Suvi täsmensi vielä, että heille kulttuuri näyttäytyi kirjallisuuden ja kuva-
taiteen kautta. Haastattelussa hän havainnollisti kulttuurin janoaan ilmeikkäästi ja 
teatraalisesti huokaisten: ”Sit kun pääs Helsinkiin joskus ja saatto käydä näytte-
lyissä, fantastista! Olin pyörtyä!”626 Teinien uusissa kulttuuriharrastuksissa oli kyse 
ennen kaikkea korkeakulttuurista; modernista kuvataiteesta, tanssista, musiikista ja 
muusta esittävästä taiteesta – ei niinkään nousevasta populaarikulttuurista, kevy-
estä popmusiikista, tangosta tai hollywood-filmeistä. 

Teinien kulttuurikuplien erityispiirteenä oli poikkeuksellisen syvä vihkiytymi-
nen eri kulttuurimuotoihin, etenkin kirjallisuuteen ja nousevaan elokuvaan. Uusim-
pia virtauksia seurattiin aktiivisesti esimerkiksi Helsingin Sanomien ja myös kult-
tuuripoliittiseksi julistautuneen Ylioppilaslehden sivuilta. Myös Teiniliiton julkai-
sema Teinilehti 627  alkoi vakiinnuttaa asemaansa keskeisenä teinien viestintäka-
navana. Viimeistään vuonna 1963 lehden ulkoasun uudistuksen ja päätoimittaja-
vaihdoksen myötä myös Teinilehti alkoi muuttua kulttuuripoliittiseksi. Lehdessä 
alkoi ilmestyä yhä enemmän kulttuuripolitiikkaan liittyviä tekstejä sekä teinien 
mielipidekirjoituksia. 

Kulttuuripainotteisuus alkoi näkyä myös paikallisissa teinilehdissä, ja esimer-
kiksi Oulun Teinin toimittajat jalkautuivat haastattelemaan paikallisia ja kansallisia 
kulttuurielämän kuuluisuuksia. Oululaisia teinejä ilahdutti suunnattomasti se, että 
kirjailija Hannu Salama asui hetkellisesti Oulussa, ja häntä myös haastateltiin leh-
teen. Teinilehden taitelijahaastattelut johtivat tiettävästi ainakin kahteen romanssiin 

                                                        
 
626 In1745. 
627 Teini-lehden nimi muuttui vuodesta 1964 lähtien Teinilehdeksi, joka alkoi ilmestyä niin kutsuttuna 
puolikuukausijulkaisuna. Vuodesta 1966 alkaen Teinilehteä alettiin lähettää automaattisesti kaikille Tei-
niliiton jäsenille. 
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ja avioliittoon. Lehden toimitukseen kuulunut Helena nauroi: ”Et se oli varsinainen 
tällanen naimatoimisto, avioliittotoimisto se lehti sitten.”628 

Ajan muotisana älymystön piirissä oli jazz, joka nähtiin modernin taiteen huip-
puna.629 Esimerkiksi Iisalmen teinijuhlien ohjelmassa yhdistettiin sujuvasti Pentti 
Saarikosken runous sekä muodikkaan moderni jazzmusiikki ja -tanssi.630 Keväällä 
1964 teinikunta kutsui maineikkaan jazzlegendan Esa Pethmanin ja Carolan esiin-
tymään Iisalmeen. Paikallislehti Salmetar mainosti jo ennakkoon, että teinikuntien 
kulttuurirynnistys tuli leimahduttamaan kaupungin kytevän kulttuurielämän uuteen 
liekkiin.631 Kulttuurikuplaan kuuluneelle Hannulle jazzkonsertista oli jäänyt varsin 
elävä muisto: ”Mää muistan, kun ne tuli autolla ja niille piti, ne oli jo soittanu, pitää 
olla sämpylöitä. Ja me sitten niitä siellä tyttölyseon keittiössä syötettiin. Ja sinnehän 
tuli sitten ihan valtavasti väkeä ihan ympäri maakuntaa.”632 

Jazzkonsertin suosio oli osoitus siitä, että kulttuurikuplien toiminta oli näkyvää 
myös sen ulkopuolisille teineille ja myöhemmille teinisukupolville. Varsinaisiin 
kulttuurikupliin kuulumattomat haastateltavatkin puhuivat avoimesti kuplien jä-
senten edesottamuksista. Esimerkiksi oululainen Pekka kertoi vuosikymmenen 
alun kulttuuriteineistä eri sukupolven näkökulmasta: 

Siellähän oli tehty sellanen, jos aatellaan tota kulttuurista ja yhteiskunnallisen 
toiminnan puolta, niin siellä oli tehty hyvää teinilehtee, Oulun Teini. Ooks sä 
nähny sitä? Mun velipoika esimerkiks oli jollakin tavalla mukana siinä, joka 
on mua kuusvuotta vanhempi. Hänen sukupolvensa sitten oli sellanen, taikka 
väljästi ottaen sukupolvi, siinä oli vähän eri ikäsiäkin ne henkilöt, jotka siinä 
oli mukana, [luettelee henkilöiden nimiä633]. Siinä oli tämmönen erikoinen kes-
kittymä tosi aktiivisia, ja miten nyt ilmaisisi, ne oli lahjakkaita ihmisiä. Et siinä 
oli semmonen teinitoiminnan perusta luotu.634 

Katja-Maria Miettunen on tulkinnut, että 1960-luvun loppupuolen yhteiskunnalli-
sesti aktiiviset radikaalit, joihin Pekkakin voidaan lukea, eivät mieltäneet itseään 
kulttuuriradikaaleiksi, vaan näkivät kulttuuriradikaalien toiminnan pohjana omalle 

                                                        
 
628 On2543. 
629 Rautiainen 2001, 20; Rautiainen 2003, 307. 
630 ”Se oli tietenkin Tyttölyseo”, Salmetar 29.10.1963. 
631 ”JAZZ valtaa Iisalmen – teinien toimesta”, Salmetar 7.4.1964. 
632 Im0947. 
633 Tunnetuimpia oululaisen teinipiirien ja myös kulttuurikuplan ytimessä olleita henkilöitä olivat Tytti 
Oittinen, Irma Jerkkola, Jukka Kajava sekä Peter von Bagh. 
634 Om1951. 
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toiminnalleen.635  Kulttuurikuplien jäsenet olivat niin keskeisiä ja merkittäviä, että 
myöhemmätkin aktiivit olivat tietoisia heidän vaikutuksestaan. Tietoisuus sukupol-
vieroista näkyi myös toisin: Iisalmen kulttuurikuplaan kuuluneet ystävykset Mari-
anne ja Suvi olivat itse hyvin tietoisia tienraivaaja-asemastaan: 

Haastattelija: No tästä Plipsi-lehdestä haluaisinkin kysyä, niin ootteko te ollu 
ihan perustamassa tätä vai hypänny kelkkaan? 

Suvi: No ei, me oltiin kato sitä ensimmäistä sukupolvee, joka sai… sä oot var-
maan näit leenapakkasia ja muita kuullu, niin hän oli vähän nuorempaa kastia, 
ni ne pääs peesissä. Me oltiin ne, jotka… 

Marianne: Joo, tää on ensimmäinen numero, 1 000 kappaletta. Se on meidän 
tekemä.636 

”Leenapakkasilla” he viittasivat tyttölyseon tunnetuimpaan oppilaaseen ja näky-
vään teiniaktiiviin Leena Pakkaseen637, joka paikantuu sukupolven jälkimmäiseen, 
yhteiskunnalliseen osaan. Pakkasen on muun muassa muisteltu pitäneen lennok-
kaita puheita koulun pihamaalla ja johtaneen teinikuntaa kantaaottavalla otteella 
vuosina 1966 ja 1967.638 Naiset totesivat, ehkä hieman katkerina, kuinka nuorempi 
polvi pääsi nauttimaan myöhemmästä valokeilastaan heidän tekemiään portaita pit-
kin. He kertoivat selvästi ylpeinä, kuinka Plipsin tuhannen kappaleen ensipainos 
myytiin loppuun. 

Silta kulttuuriradikaalien ja heitä seuranneiden yhteiskunnallisten teinien vä-
lillä oli selkeä. Yhteiskunnallinen ja osallistava toimintakulttuuri tai traditio välittyi 
vanhemman sukupolven kautta eräänlaisella mestari-kisällit-oppipoika-mallilla, 
josta Matti Virtanen on kirjoittanut tutkimuksessaan Fennomanian perilliset. Vir-
tasen mukaan poliittisen tradition lenkkejä voi tulkita sosiaalisesti hierarkkisena 
rakenteena, jossa tradition vanhin ja kokenein siirtää oppejaan tradition nuorem-
malle polvelle.639 Kulttuuriradikalismi oli avainkokemus, joka synnytti kolmannen 
teinisukupolven sisään mobilisoituneen, kokemuksellisen sukupolvifraktion. Virta-
nen on tulkinnut tällaisia mobilisoituneita fraktioita ylhäältä alaspäin suuntautuvina 
ketjuina, joissa pieni ydinryhmä luo ideoita, tunnuksia ja traditioita. Kun ja jos 
                                                        
 
635 Miettunen 2009, 92. 
636 In1645 & In1745. 
637 Leena Pakkanen on entinen Yleisradion toimittaja, juontaja ja toimituspäällikkö. Pakkanen muiste-
taan etenkin MTV3:n Huomenta Suomen ja YLE:n aamutelevision juontajana 1990- ja 2000-luvuilta. 
638 Remes 1996, 119. 
639 Virtanen 2001, 354–355. 
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nämä saavat kaikupohjaa koko kokemuksellisessa sukupolvessa, tulee niistä kaik-
kia yhdistävä avainkokemus. 640 

Teinien kulttuurikuplissa ja kulttuuriharrastuksissa on piirteitä Virtasen kuvaa-
masta ketjusta. Vaikka kulttuuriradikalismi oli pienten, aktiivisten ryhmien toimin-
taa, kulttuurin sanoma ja uudistumistarve ulottuivat laajemmalle koko oppikoulu-
nuorisoon. Uusi, moderni kulttuuri jalkautui tehokkaasti teinikuntatoiminnan 
kautta, sillä kulttuurikuplat olivat käytännössä vastuussa kaikesta teinikuntien ulos-
päin suuntautuvasta toiminnasta: niihin kuuluneet teinit toimivat teinikuntien hal-
lituksissa, teinilehtien toimituskunnissa ja teiniteatterin riveissä. Luonnollisesti-
kaan kaikki eivät uutta kulttuuriajatusta omaksuneet sellaisenaan, mutta se vähin-
täänkin ravisteli ajattelemaan kriittisesti ja muodostamaan oman mielipiteen. 

5.1.2 Kulttuurikuolemaa ja radikalismia Iisalmessa 

Ylioppilaiden kulttuuriradikalismissa yhdistyi aluksi tradition ja murroksen ele-
menttejä, mikä näkyi osakuntien perinteisen kotiseututyön ja kulttuuriuudistusten 
yhdistymisenä.641 Ylioppilaskuntien mallia seuraten Teiniliitto aloitti maakunnalli-
sen kulttuurityön, ja vuoden 1964 valtakunnallinen toimintateema oli ”Teinit ja 
maakunnallinen kulttuuripolitiikka”. Virallisen teeman tavoitteena oli kohentaa 
maakuntien teinien kulttuuriharrastusten laatua ja mahdollisuuksia – toisin sanoen 
parantaa ja uudistaa kulttuuria.642  Huoli sai maakunnista vastakaikua: kokemus 
kulttuuritarjonnan ulkopuolelle jäämisestä oli maakuntien teinikunnissa vahva. 
Vasta perustetussa teinilehdessä Plipsissä kirjoitettiin keväällä 1964 kriittiseen ja 
huolestuneeseen sävyyn Ylä-Savon kulttuurityhjiöstä tai kulttuurikuolemasta.643 Ii-
salmelaiset teinit toivat esiin kaupungin heikon tilanteen myös valtakunnallisessa 
Teinilehdessä: 

Olemme perin juurin kyllästyneet Ylä-Savossa vallitsevaan mädännäisyyteen. 
Täällä ei kukaan toimi, ei edes yritä toimia. Mitään uutta ei luoda, eikä omak-
suta. On todella aika saada uudet tuulet puhaltamaan.644 

                                                        
 
640 Virtanen 2001, 351–352. 
641 Kolbe 1996, 145–146,  
642 ”Teiniliitto ry:n toimintakertomus v. 1964”. STL: Db:1. KA. 
643 Arjahellevi, ”niin oottaa aikaa parempaa…”, Plipsi 1/1964; ”Onko kulttuuria Kuopion takanakin?”, 
Plipsi 2/1964; Skarén, Uolevi, pääkirjoitus, Plipsi 3–4/1964. 
644 Irjakaesa, ”Ihmeen hyvää Iisalmelta”, Teinilehti 11/1964. 
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Iisalmi-vetoisen Ylä-Savon Teiniyhdistyksen (YSTY) aktiivit alkoivat suunnitella 
Teiniliiton toimintateeman innoittamana maakunnallisia kulttuuripäiviä. YSTY:n 
toiminnanjohtaja Tuomo Pääkkönen selosti Iisalmen Sanomien haastattelussa, että 
kulttuuripäivien tarkoituksena oli herättää ihmiset tajuamaan se ”kuollut tila, mihin 
maakunnan henkinen elämä oli joutunut”.645 

Marraskuussa 1964 järjestetyt kulttuuripäivät alkoivat ravistelevalla Herätys! 
-mielenosoituskulkueella, jossa liki kolmesataa yläsavolaista teiniä marssi kantaen 
banderolleja kulttuurin ja koululaisten oikeuksien puolesta. Radikaaliksi tulkittu 
ohjelma huipentui kulttuuritanssiaisiin ja näytelmään. Sunnuntaiaamuna tunnolli-
nen teinikansa osallistui kuitenkin jumalanpalvelukseen. Myöhemmin iltapäivällä 
järjestettiin teinien, opettajien ja kaupunginpäättäjien välinen paneelikeskustelu 
teemalla ”Miten pelastamme kotiseutumme kulttuurikuolemalta”.646 

Haastattelin kolmea henkilöä, jotka olivat keskeisesti mukana kulttuuripäivien 
suunnittelussa He kaikki olivat samaa mieltä, että tempauksen taustalla oli kollek-
tiivinen kokemus koko teinitoiminnan ummehtuneisuudesta ja kaupungin ilmapii-
rin saamattomuudesta. ”Et nyt tänne Ylä-Savoon pitää kerta kaikkiaan saada jota-
kin”, järjestelyissä mukana ollut Hannu luonnehti.647 Entiset tyttölyseolaiset Mari-
anne ja Suvi pohtivat yhteishaastattelussaan, mikä sai paikalliset teinit järjestämään 
niin näyttävän tempauksen: 

Haastattelija: Voisitteko vähän kertoo niistä kulttuuripäivien taustoista? Ne on 
ollu kuitenkin aika näkyvä tapahtuma siinä kaupunkikuvassa. Miten te pää-
dyitte järjestämän tällaisen festivaalin? 

Suvi: On kyllä ihan mahdoton sanoa miten siihen päädyttiin [naurahtaa], ajau-
duttiin! Mulla ei kyl oo selkeetä mielikuvaa siitä, mutta että jotakin pitää nyt 
tehdä, että ei tämä tällä tavalla vaan mene! 

Marianne: Joo mä mietin tätä samaa tässä ennen kun sä tulit, että mistä me se 
idea sit saatiin? Koska me molemmat oltiin mukana siinä tekemässä. Jostain 
on täytyny tulla tämmönen ajatus siitä, että kun meidän mielestä kaikki ei ole 
hyvin, niin sit voi julkisesti puhua ja keskustella ja että siihen voidaan... että 

                                                        
 
645 ”Ylä-Savon Teiniyhdistys järjestää kulttuuripäivät”, IS 3.11.1964. 
646 ”Maakuntakulttuuripäivät avattiin Iisalmessa”, IS 15.10.1964; ”Ylä-Savon teinit: Ikkunat auki Eu-
rooppaan”, IS 17.11.1964. 
647 Im0947. 
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meillä on oikeus hakee siihen sitten muitakin ihmisiä mukaan. Ja olettaa vielä, 
että me saadaan se aikaseks! 

Suvi: Niin, niissä banderolleissahan me aikalailla kerrottiin siitä, miten me ei 
olla tyytyväisiä kouluopetukseen. [- -] 

Marianne: Just se, et sehän oli hirveen räväkkää, niin kun katottiin kuvia 
näistä banderolleista, et tämmönenkin ajatus kouludemokratiasta esimerkiks 
on ollu hirveen esillä niissä. Et kouluun tarvitaan demokratiaa, uudistusta ja 
muutakin kuin opettajien palkkojen nostamista, ja tuota… Ja et tämmösten pla-
kaattien kans voidaan lähtee marssimaan sinne Iisalmen kaduille, et kaikki nä-
kee, niin olihan se iso juttu. [- -] Joku tämmönen, et asiat ovat yhteisiä ja niitä 
halutaan muuttaa paremmiks. Joku tämmönen maailman parantamisen eetos 
siinä ollu mukana. 

Suvi: Sellaisia... ihanteellisia!648 

Naiset pitivät kulttuuripäivien tempausta koko teiniaikansa mieleenpainuvimpana 
asiana, ja he olivat kerranneet jo ennen haastattelua yhdessä sen syntyä ja kulkua. 
He olivat ehtineet muodostaa yhteisen narratiivin siitä, että kulttuuritempauksessa 
oli myös yhteiskunnallisia ja varhaisia koulupoliittisia tavoitteita, vaikka se ei hei-
dän mielestään tempauksen ydinsanoma ollutkaan. He puhuivat kouludemokratian 
ajatuksesta jo vuoden 1964 kontekstissa, vaikka käsitteenä kouludemokratia aktu-
alisoituikin vasta vuosikymmenen lopulla. Naiset peilasivatkin omia muistojaan 
osittain myöhempien tapahtumien ja ilmiöiden kautta – he olivat molemmat mu-
kana myös ylioppilasliikehdinnässä. Naiset kuitenkin korostivat hieman naureskel-
len, että heidän perimmäiset motiivinsa olivat sangen ihanteellisia649. He muistivat 
halunneensa puuttua havaitsemiinsa epäkohtiin ja toimia yhteisen edun hyväksi. 
Jotakin oli yksinkertaisesti tehtävä. 

Kulttuuripäivät olivat teinien itsensä mielestä onnistuneet: tempaus houkutteli 
kiitettävän määrän yleisöä ja aiheutti toivottua keskustelua, jopa kuohuntaa. Nimi-
merkki Teppo kirjoitti Plipsissä, että tempaus oli ”eräissä piireissä” käsitetty kas-
vattajien nenille hyppimiseksi.650 Opettajakunta tunsi oikeutetusti närkästystä, sillä 

                                                        
 
648 In1645; In1745. 
649 Suvi analysoi Teiniliiton myöhempiä vaiheita viittaamalla omaan teiniaikaansa ironisesti naurahta-
malla: ”Koska me olemme puhtaita ja aatteellisia! Ja sitten tulivat rahvaat ja puutteelliset!” (In1745.) 
650 Teppo, otsikoton artikkeli, Plipsi 3–4/1964. 
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oppilaiden mielenosoitus kohdistui epäsuorasti myös kouluopetukseen, kun bande-
rolleissa ja iskulauseissa vaadittiin muun muassa parempaa ja laadukkaampaa ope-
tusta. Marianne kertoi, että tempauksen seurauksena hän oli joutunut tyttölyseon 
historianopettajan puhutteluun: 

Mutta sen jälkeen, kun nämä kulttuuripäivät oli ollut, sit hän yhdellä välitun-
nilla kutsutti mut sellaseen omaan karttahuoneeseensa ja sit hän piti mulle 
saarnan, joka liitty näihin kulttuuripäiviin, josta mä en muista mitään muuta, 
kun hänen lopetuksensa, että ”Ja tämän minä sanon tyhmyydelle, minä haukun 
kuin vihainen rakkikoira. Aleksis Kiven sanoin, [sukunimi] saa mennä!”. [Suvi 
nauraa vieressä] Että hän niin kuin… se oli niin primitiivireaktio hänen puo-
leltansa, hänen mielestä se oli jotain siis kauheaa ja vastuutonta. Ja tosiaan 
minun historian yhdeksikkönumero putosi seiskaan seuraavassa todistuksessa. 
Ja... mun ei oo jääny mieleen, että hän ois sanonu mitään argumenttia, että 
mikä siinä oli niin pahaa. Mut et ylipäätänsä, että ei koululaiset käyttäydy tällä 
tavalla.651 

Teinien kulttuuritempaus aiheutti opettajakunnassa ymmärrettävää huolta. Koko 
oppikoululaitos vierasti koululaisten itse organisoimaa, opettajista riippumatonta 
toimintaa ja spontaaneja mielenilmauksia. 652  Myös paikallisesta näkökulmasta 
mielenosoitus oli poikkeuksellinen, sillä koululaiset eivät olleet koskaan aiemmin 
nousseet yhtä avoimesti ja suurin joukoin minkään yhteiskunnallisen, radikaalin 
asian taakse. Konservatiivisena tunnetun tyttölyseon opettajat tunsivat itsensä ar-
vostelluksi ja uhatuksi ja asettuivat sen mukaisesti siilipuolustukseen. Lyseon tei-
nikunnan kuraattorina toiminut entinen opettaja puolestaan kertoi, miten lyseon 
puolella ei ollut edes tarpeellista puuttua teinien asioihin, vaan hän luotti oppilai-
siinsa ehdottomasti. ”Ne oli sen verran älykkäitä ja viisaitakin, että kaikki pysyi 
siinä säällisissä raameissa, mikä siihen aikaan oli tällasella toiminnalla.” Hän muis-
teli, että lyseolaiset eivät joutuneet erityisen henkisen vainoamisen kohteeksi.653 

Paikallislehdissä tempaukseen suhtauduttiin myönteisesti tai jopa hieman hy-
väntahtoisen huvittuneesti. Tempaus esitettiin teinien pyrkimyksenä parantaa kau-
pungin kulttuurielämän tilannetta, ei niinkään kriittisenä kannanottona koulujen 

                                                        
 
651 In1645. 
652 Tuominen 1991, 259. 
653 Im2139. 
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opetuksesta.654 Tyttölyseon opettajien voimakkaassa reaktiossa oli puolestaan viit-
teitä moraalisesta paniikista655 , kun nuorison nähtiin käyttäytyvän vastoin heille 
asetettuja odotuksia. Paniikki jäi kuitenkin koulun sisäiseksi kriisiksi, ja sen seu-
rauksista kärsivät vain tyttölyseolaiset teiniaktiivit – mikä omalta osaltaan varmasti 
lietsoi kapinahenkeä entistä enemmän. 

Tempaus oli ollut osa Teiniliiton maakunnallisen kulttuuripolitiikan toiminta-
teemaa, joten kysyin vielä Suvilta ja Mariannelta, olivatko he saaneet Teiniliitosta 
ohjeita tapahtuman järjestämiseen: 

Haastattelija: Oliko nämä sitten seurausta ehkä niistä teinikursseista tai että... 
annettiinko sieltä Teiniliitosta jotain ohjeita tai neuvoja? 

Marianne: Kyllä se varmaan sellasta omaa, mä en ainakaan muista, että mi-
tään ohjetta ois tullu. Mut ehkä se tämmönen rohkeus tuli osaks sitä kautta, et 
me ollaan osa tämmöstä isompaa systeemiä ja juttua. Kun kerran sielläkin pys-
tyttiin puhumaan ja tämmöstä, niin miksei myös täälläkin? Se oli varmaan en-
simmäinen kerta Iisalmessa, kun koululaiset teki jotain tämmöstä.656 

Naiset kytkivät kulttuuritempauksen ennen kaikkea henkisen kulttuuri-ilmapiirin 
vapautumiseen. He pitivät tempausta kokonaan iisalmelaisten teinien omana ideana, 
vaikka se oli selvästi Teiniliiton vuoden toimintateeman mukainen tapahtuma. Tei-
niliitto ei naisten mukaan antanut mitään suoria ohjeita tapahtuman järjestämiseen, 
mutta sen antama roolimalli ja julkisuudessa näkyvät kannanotot rohkaisivat pai-
kallisia teinejä näyttävään, rohkeaan tempaukseen.657 

Kulttuuripäivät olivat radikaali, murroksellinen tapahtuma paikallisessa teini-
kuntatoiminnassa. Tempaus oli suunnattu julkisena mielenosoituksena ulospäin 
ympäröivään yhteisöön. Ensimmäistä kertaa pienellä maalaispaikkakunnalla kou-
lulaisnuoriso osoitti uhmaa auktoriteetteja vastaan. Edellisen sukupolven mustan 
lipun episodi oli jo tönäissyt ikkunan raolleen liberaalimpaan yhteiskuntaan, jossa 
auktoriteetteja sai vastustaa ja kritisoida. Teinien yllättävä kulttuurimielenosoitus 
jälkimaininkeineen työnsi ikkunaa entistä enemmän auki. Aiemmalla vuosikym-
menellä olosuhteisiin olisi ehkä tyydytty, mutta aika ja ajan henki olivat muuttuneet. 

                                                        
 
654 Iisalmen Sanomissa uutisoitiin tempauksesta muun muassa otsikolla ”Teinit osoittivat mieltään ava-
tessaan tänään kulttuuripäivät”, jossa mielenosoittaminen oli merkitty hieman alentavasti lainausmer-
kein. (IS 14.11.1964) 
655 Cohen 2002[1972], 9. Ks. alaluku 4.2. 
656 In1645; In1745. 
657 Im0947; In1645; In1745. 
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5.1.3 Kantaaottava teinilehdistö ja teiniteatteri 

Kulttuuriradikalismin ytimessä oli ajatus kulttuurimuotojen universaaliudesta ja ta-
voitettavuudesta. Teinitoiminnan piirissä kulttuurisanoman levittäminen onnistui 
tehokkaimmin teinilehtien ja teiniteattereiden kautta. 1960-luvun alku oli paikallis-
ten teinilehtien kulta-aikaa, ja lähes jokainen teinikunta ja teiniyhdistys julkaisi 
omaa teinilehteä. Myös rivijäseniä kannustettiin kirjoittamaan, mutta pääasiallisia 
sisällöntuottajia olivat kuitenkin lehtien toimituskuntien jäsenet. Lehdistä muodos-
tui nopeasti toimittajakuntansa näköisiä kulttuuripoliittisia julkaisuja. Esimeriksi 
Oulun Teinin palstat täyttyivät vuosina 1959 ja 1960 taide-, teatteri- ja elokuva-
arvosteluista sekä erilaisista kulttuurielämän katsauksista ja haastatteluista658. 

Lehden kulttuuripainotteinen linja ei kuitenkaan miellyttänyt kaikkia lukijoita. 
Eräs nimetön lukija totesi lukijakirjeessään ykskantaan: ”Pois ylentävä mutta kuiva 
juhlatyyli!”659 Korkeakulttuuriin kallistuva teinilehtien linja ei viehättänyt monissa 
muissakaan Suomen teinikunnissa, ja teinilehtiä kritisoitiin usein kulttuurisnobis-
mista, jonka koettiin menevän täysin yli tavallisen teinin ymmärryksen.660  Ehkä 
kritiikistä otettiin opiksi, sillä vuosina 1961 ja 1962 Oulun Teinissä jalkauduttiin 
tavallisten teinien pariin. Toteutettiin gallupeja teinien tupakoinnista ja alkoholin-
käytöstä ja haastattelukierroksia koululaisten keskuudessa. 661  Samaan aikaan 
suunta kääntyi korkeakulttuurista kohti yhteiskunnallisia aiheita. 

Ylä-Savon Teiniyhdistyksen yhteinen teinilehti Plipsi näki päivänvalon ke-
väällä 1964 velloneen kulttuurikeskustelun vanavedessä. Opettajat paheksuivat 
lehden ensimmäistä numeroa ja pitivät sitä ääriradikaalina.662  Tällaisen vastaan-
oton syynä oli todennäköisesti ensimmäisessä numerossa julkaistun ”Mikä minua 
eniten harmittaa koululaisen ammatissa?” -kyselyn tulokset. Anonyymejä vastaajia 
oli 241, ja heistä lähes 95 prosenttia valitti opettajista ankarin sanoin. Opettajia 
moitittiin muun muassa pahankurisiksi, itserakkaiksi, yksinvaltiaiksi, jotka ”koh-
distavat sairaaloisen [sic] vallanhalunsa turvattomiin oppilaisiin”. Vastaajat vaati-

                                                        
 
658 Oulun Teini, vuosikerrat 1959–1962. 
659 ”Kirje toimitukselle”, Oulun Teini 4/1960. 
660 Esimerkiksi Helsingin normaalikoulun Veikko-lehdessä kritisoitiin 1960-luvun alussa kovin sanoin 
uutta kultturellia teini-ihannetta: ”Älykästä jazzia toisessa kainalossa ja kiehtova kompleksi jossain pään 
sisällä.” Nordberg, Erkki, ”Tiedostava teini”, Norssin historia 1930–1974. 
661 Flyktman, Matti, ”Savuke ja lasillinen”, Oulun Teini 2–3/1961; Flyktman, Matti, ”Pitkä vai lyhyt”, 
Oulun Teini 4/1961. 
662 In1645; In1745. 
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vat, että oppilaita tulisi kohdella tasapuolisesti ja inhimillisesti, jopa toverillisem-
min.663 Seuraavan numeron pääkirjoituksessa korostettiin, että lehti ei missään ni-
messä pyrkinyt skandaalijulkaisuksi, vaan sen tarkoituksena oli toimia yläsavolai-
sen teininuorison äänitorvena.664 

Lehden linja jatkui varsin kärkkäänä ja kritisoivana, ja sen numeroissa käsitel-
tiin muun muassa koulujen sisäisiä asioita ja epäkohtia, mutta myös sukupuolikas-
vatuksen asemaa kouluissa, kouludemokratiaa ja Vietnamin sotaa. Ehkä hätkähdyt-
tävimpiä olivat suuri etusivun juttu ”Homoseksualismi”665 ja teini Matti Sonnisen 
kirjoittama juttu Suomen ulkopolitiikasta ja Etelä-Afrikan tilanteesta. Juttu oli 
höystetty hyvin shokeeraavalla valokuvalla kuolleista sotilaista ja afrikkalaismie-
histä keihäineen666. Lehden toimituksessa mukana ollut Marianne kertoi, että leh-
den tarkoitus oli hätkähdyttää ja herättää keskustelua. Hän kirjoitti haastattelua 
edeltävässä sähköpostissaan: ”Tehtiin lehteä. Kirjoitettiin terävästi (?). Pyrittiin uu-
distamaan maailmaa. Plipsin keltainen väri ei ollut sattumaa, vaan tarkkaan har-
kittu.”667 Samaan henkeen syksyllä 1967 Teinilehtien Liitto julisti kiertokirjeessään: 

Teinilehtien funktio on laajentunut koulun sisäisestä, me-henkeä kohottavasta 
kirjallisuuslehdestä mielipiteitä herättäväksi, teinien yleistä aktiviteettiä ku-
vastavaksi kulttuuripoliittiseksi lehdeksi. Teinilehdestä on tullut teinien väline 
saada asiansa kuuluvasti julki.668 

Teinilehdistä muodostui 1960-luvun puolivälissä yhteiskunnallisesti kantaaottavia 
julkaisuja, joissa tuotiin kriittisesti ja räväkästi esiin yhteiskunnan ja politiikan 
ajankohtaisia teemoja. 

Haastattelin yhteensä viittä teinilehtien toimituksissa työskennellyttä henki-
löä669 . He kaikki muistelivat toimitustyötä antoisana ja palkitsevana, ja suurelle 
osalle heistä kokemus poiki ammatin toimittajana. Haastateltavilla oli konkreettisia 
muistoja lehden toimittamisesta: he muistelivat mielenkiintoisia haastateltavia sekä 
taittoon ja toimitukseen liittyviä konkreettisia kokemuksia, kuten painossa käytetyn 
linoleumilevyn repimistä tai kampiveivin vääntämistä. Haastateltavat korostivat 
erityisesti tarvettaan kirjoittaa tärkeinä pitämistään asioista. Iisalmelaiset Marianne 
                                                        
 
663 ”Seulottiin tyttölyseota”, Plipsi 1/1964. 
664 Katriina, pääkirjoitus Plipsi 2/1964. 
665 ”Homoseksualismi”, Plipsi 1–2/1967. 
666 Sonninen, Matti, ”Monipuolisempaan ja aktiivisempaan ulkopolitiikkaan”, Plipsi 2/1965. 
667 In1645, sähköpostiviesti päiväys. 
668 Nimeämätön moniste 10.11.1967, TELL-monisteita 1965–1968. STL U:10. KA. 
669 In1645; In1745; Im1449; On2245; On2543. 
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ja Suvi olivat ennen haastattelua perehtyneet uudelleen vanhoihin Plipsi-lehtiin ja 
pohtineet omaa rooliansa niiden toimitustyössä. Naiset keskustelivat sekä mennei-
syyden minänsä motiiveista että nykyhetken odotuksistaan ja näkökulmistaan: 

Marianne: Mut et osaa jutuista, kun lukee näin seittämänkymppisen silmin, 
niin on ihan että, tosi hyvää työtä! Mut kauheesti on myös tämmöstä nuoruuden 
uhoa ja tämmöstä, me panemme... hehe... maailman kuntoon! 

Suvi: Sitä lehtee, kun lukee, niin ihan säälittää nykynuoriso, niillä on kaikki 
niin pirstaleina. Meillä oli selvät suunnitelmat, et me tehdään näin ja näin ja 
näin, ja kaikki muuttuu paremmaks ja se sellanen valtava toivo, että kaikki me-
nee parempaan suuntaan. Nyt on vähän… 

Haastattelija: Toisenlainen suunta niin... 

Suvi: Niin niin, että kauheen vaikee on saada niitä elämän rakennuspuita, näh-
däkseni. Minkä ympärille sitten pistää. 

Marianne: Mutta se oli varmaan sitten tätä 50-luvulla alkanutta uudelleenra-
kennusta, et koko ajan asiat meni vähän paremmaksi.670 

Naisten keskustelussa oli läsnä nostalgista puhetta oman nuoruuden valinnoista ja 
vaihtoehdoista. He muistelivat, että heidän nuoruutensa tulevaisuuskuvat olisivat 
olleet jollain tapaa kirkkaampia ja toiveikkaampia kuin nykypäivän nuorisolla. 
Heillä itsellään on saattanut olla vahva tulevaisuususko, mutta myös 1960-luvun 
nuorisolla oli monia tulevaisuuteen liittyviä haasteita ja pelkoja. 1960-luvun hel-
sinkiläisnuorten koulutus- ja urasuunnitelmia tutkinut Matleena Frisk on esimer-
kiksi osoittanut, että perhetaustalla ja sukupuolella oli edelleen ratkaiseva merkitys 
nuorten ammattivalinnoissa.671 Ylioppilaslakista huolimatta kaikki eivät kokeneet 
sosiaalista nousua ja ”luokkaretkeä” yhteiskunnassa.672 

Toinen keskeinen väylä teinien yhteiskunnallistuvalle sanomalle oli teatterissa. 
Näytelmät ja sketsit olivat olleet keskeinen osa teini-iltojen ja -juhlien ohjelmistoa 
läpi koko toiminnan historian. 1950-luvulla teini-iltojen näytelmät olivat vielä koko 
teinikunnan yhteinen ponnistus, mutta 1960-luvulla näytelmätoiminta muuttui pie-
nemmän joukon harrastukseksi. Monilla paikkakunnilla teiniteattereista kasvoi 
myös teiniyhteisön ulkopuolelle yltävää tunnustettua näyttämötaidetta. 

                                                        
 
670 In1645; In1745. 
671 Frisk 2018. 
672 Ks. Järvinen & Kolbe 2007.  
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Oululaiset teinit puuhasivat yhteistä teiniteatteria jo loppuvuodesta 1960.673 
Alkuinnostuksesta huolimatta yhteinen teiniteatteri ei kuitenkaan toteutunut, vaan 
vetovastuun ottivat normaalilyseon teinit.674 Muutamat näyttelemisestä innostuneet 
teinit pääsivät myös vastaperustetun Oulun ylioppilasteatterin riveihin.675 

Iisalmessa teiniteatteri oli jo alun perin teinikuntien yhteisprojekti, jonka oh-
jauksesta ja suunnittelusta vastasi pitkään tyttölyseon kuvaamataidon opettaja.676 
Kokonaan oppilasvetoinen teiniteatteri näki päivänvalon syksyllä 1964. Teiniteat-
terin vetäjäksi ja ohjaajaksi valittiin teini Matti Kuikkaniemi, joka muisteli koulun 
100-vuotishistoriikissa, kuinka aiemman ”sirpaleohjelman” järjestäminen teinijuh-
liin ei enää riittänyt, vaan Iisalmeen tarvittiin oikea teiniteatteri.677 Hankkeen to-
teuttamiseksi Kuikkaniemi oli käynyt hakemassa oppia Teiniliiton maineikkaalta 
Vaasan teiniteatterikurssilta.678  

Teatteriaktiivien kurssittaminen oli yksi Teiniliiton lukuisista tavoista tarjota 
erityisosaamista ja -koulutusta aktiivisille teineille. Kesällä 1963 järjestettiin en-
simmäinen teinien valtakunnallinen teatterikurssi, jota järjestettiin myöhemmin 
Suomen Teiniteatteriliiton alaisena. Kurssin ohjelmassa oli käytännön opetusta 
muun muassa lavastuksesta, puheilmaisusta, improvisaatiosta ja äänenkäytöstä.679 
Kurssilla käytiin myös aktiivista keskustelua teatteritaiteesta yleensä. Kuuluisaksi 
kurssin tekivät sen ensimmäiset kurssitettavat, jotka uursivat myöhemmin maineik-
kaan uran teatterissa ja myös 1960-luvun radikaaliliikkeessä.680 

Teini- ja ylioppilasteattereilla oli keskeinen rooli opiskelijaradikalismin hui-
pentumisessa. Johan von Bonsdroff on esittänyt muistelmateoksessaan, että koko 
myöhemmän yhteiskunnallisen ja radikaalin teinisiiven kontaktit luotiin tosiasiassa 

                                                        
 
673 ”Teiniteatteri Ouluun”, Oulun Teini 4/1960. 
674 Normaalilyseon teatterikerhon ainoana tuotoksena oli pienoisnäytelmä Köysi, josta J. Kajava kirjoitti 
Oulun Teinin arvostelussa: ”Köysi on parasta näkemääni koululaisteatteria ja kohoaa huomattavasti ta-
vanomaisten satusepustusten yläpuolelle.” (Kajava, J., ”Teiniteatteria: O’Neill: Köysi”, Oulun Teini 
1/1961.) 
675 On2245. 
676 Ks. luku 4. In1541. 
677 Kuikkaniemi 1996, 187. Matti Kuikkaniemi on tehnyt uransa suomalaisen teatteritaiteen parissa oh-
jaajana, näytelmäkirjailijana, käsikirjoittajana ja Hämeenlinnan kaupunginteatterin johtajana. 
678 Ippa, ”Teiniteatteri – näyttämötaiteen työnjatkaja Iisalmessa”, IS 4.10.1964. 
679 Suomen Teiniliiton vuosikertomukset 1963–1965. STL: Db:1. KA; 
680 Ensimmäisiä kurssilaisia olivat esimerkiksi Eriikka Magnusson, Tarja Markus, Tiia Louste, Kari 
Kihlström ja Antti Einari Halonen. (von Bonsdorff 1983.) 
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Vaasassa. Tällöin toisensa löysivät muun muassa tulevat teinikellokkaat Erkki Tuo-
mioja, Ilkka-Christian ”I-C” Björklund ja Maarit Sinervo.681 Tuomioja on myös itse 
todennut, että moni ensimmäisistä teatterikurssilaisista oli eri tavoin osallisena Tei-
niliiton ja Ylioppilasteatterin radikalisoitumiskehityksessä. Tuomioja on luonneh-
tinut nuoria teatteriryhmiä vahvoiksi ja yhteiskunnallisesti kantaaottaviksi; ne pyr-
kivät horjuttamaan vanhoillisia tapoja ja moraalisääntöjä. Vaasan teatterikurssilai-
set olivat käyttövoimana muun muassa vuonna 1966 kohua ja kauhua herättäneessä 
Lapualaisoopperassa.682 

Historiantutkija Päivi Uljas on muistellut Pitkä 70-luku -teoksessa omaa ai-
kaansa Järvenpään teiniteatterissa vuosina 1965 ja 1966. Uljaksen muistot teinite-
atterin huumasta ovat hyvin samankaltaiset Kuikkaniemen muistojen kanssa. Jär-
venpääläisellä teiniteatterilla oli kuitenkin keskeisesti myös poliittisia pyrkimyksiä. 
Järvenpää sijaitsi varsin lähellä radikalisoituvan teinitoiminnan ydinpaikkoja, ja 
Uljas kuvaili, miten järvenpääläisistä teiniteatterilaisista tuli lopulta ratavarren vai-
kutuksesta marxilaisuuden kannattajia.683 Vaikka Iisalmenkin teiniteatteri oli kiin-
teästi mukana valtakunnallisessa Suomen Teiniteatteriliiton toiminnassa684, ei iisal-
melaisista teatterilaisista tullut erityisen radikaaleja. ”Halusimme olla enemmän 
kuin vain koulun näytelmäryhmä. Halusimme olla oikeita teatterilaisia. Tai ainakin 
minä halusin”, Kuikkaniemi kirjoitti ajatuksistaan teiniteatterista.685  

Teiniteatteri oli aluksi esittänyt kepeitä farsseja, mutta kunnianhimon kasva-
essa ohjelmistoon otettiin modernia ja kokeilevaa teatteria. Teiniteatterissa haluttiin 
ottaa osaa ajankohtaisiin teatterielämän virtauksiin, vaikka niistä suoranaisesti ei 
paljoa ymmärrettykään. Teiniteatteri noteerattiin kuitenkin paikallislehdissä, ja 
näytelmistä julkaistiin sekä ennakkomainoksia että myönteisiä teatteriarvoste-
luja.686  Iisalmen teiniteatterin riveissä samoihin aikoihin näytellyt Hannu korosti, 
kuinka teiniteatteri oli ehdottomasti koko teinitoiminnan suola. Hänen muistonsa 
toivat teiniteatterista kuitenkin esiin käytännön arjelle läheisen kuvan: 

                                                        
 
681 von Bonsdorffin mukaan muun muassa Paavo Lipposen piti osallistua kurssille, mutta tämä jätti kui-
tenkin saapumatta. von Bonsdorff spekuloi miten Lipposen myöhempi poliittinen ura olisi voinut edetä, 
jos Lipponen olisikin tullut paikalle. (von Bonsdorff 1986, 104.) 
682 Tuomioja 2010, ”Teininä ja opiskelijana 60-luvun Helsingissä” -blogiteksti 6.10.2010, tuomioja.org. 
683 Uljas 2000, 133. Ratavarren teineistä ja nuortaistolaisuuden synnystä ks. Rentola 1990. 
684 ”Jäsenistö”, Suomen Teiniteatteriliiton toimintakertomus toimintakaudelta 1965–1966. STL U:10. 
KA. 
685 Kuikkaniemi 1996, 187.  
686 Esim. ”Teiniteatteria oppilasvoimin, Dario Fo’n Ruumis myytävänä”, IS 24.1.1965; ”Iisalmen Tei-
niteatterilla onnistunut teatteri-ilta”, Salmetar 19.10.1966. 
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Hannu: Ja sitten piti olla sitä ohjelmaa, oli se lakijuttu, et piti aina ilmottaa 
huvitilaisuus ja siinä piti olla sitä ohjelmaa, oliko se nyt tunti ja puoltoista 
tuntia tanssia. [nauretaan] 

Haastattelija: Näitä lomakkeita löytykin sieltä arkistosta poliisilaitokselle.  

Hannu: Joo, niitä varmaan löytyy! Niitä sitten täytettiin. Ja me sitten teiniteat-
terin kanssa mietittiin muutama päivä, että mitä me oikeen esitetään! No sitten 
tuli niitä sketsejä, kaikenlaisia hassutuksia ja improvisaatiota kehiteltyä. Et 
kyllä sitä saatiin... [- -] 

Haastattelija: Kyllähän se varmaan tuommonen ohjelma kohotti sitä tapahtu-
man tasoa. 

Hannu: Joo kyllä kyllä... sit siinä oli vähän semmosta, että oli vähän niinku 
tähti siinä porukassa, kun sai esittää ja tulla sinne lavalle, siinä oli vähän sem-
mosta ”narsismia”, no ei nyt ihan..! [nauraa]687 

1960-luvun alun teiniteatteriryhmät olivat keskeinen aktiivista teininuorisoa yhdis-
tävä tekijä. Teiniteatteri ei ollut vain harrastelua, vaan paikka ja kanava, jossa sai 
tulla nähdyksi ja kuulluksi. Samat ulospäinsuuntautuvat, sosiaaliset teiniteatterilai-
set olivat yleensä myös näkyviä teiniaktiiveja, jotka ottivat näkyvästi kantaa niin 
kulttuuriin kuin yhteiskuntaankin. 
  

                                                        
 
687 Im0947. 
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5.2 ”Tällanen yhteiskunta on olemassa” – teinitoiminnan 
yhteiskunnallinen käänne 

Teinit olivat jo pitkään kantaneet parjattua hippateiniyden viittaa, mutta 
vuosikymmenen puolivälissä teiniyden määritelmään oli tulossa selvä muutos. Ke-
väällä 1967 Iisalmen tyttölyseon teinikunnan puheenjohtaja Leena Pakkanen julisti 
paikallislehti Salmettaren jutussa, että ”tämän päivän teini ei ole enää hippateini”. 
Pakkanen kertoi, miten teinikunnan toiminta oli muuttumassa ratkaisevasti: kerho-
toiminnan monipuolisuuteen oli panostettu ja joka kuukausi aiottiin järjestää jokin 
teinitempaus. Tammikuussa tempauksen aiheena oli nuorison säästö- ja talletustoi-
minnan edistäminen, helmikuussa public hearing -tilaisuus koululaisten asioista ja 
huhti-toukokuussa suurtempauksena teinikunnan itsehallintokokeilu.688 Toiminta-
suunnitelmasta on luettavissa teinikuntatoiminnan uusi suunta, joka on kiteytettä-
vissä yhteen sanaan, yhteiskunnallisuuteen. 

1960-lukua on luonnehdittu nuorison yhteiskunnallisen heräämisen ja jopa ra-
dikalisoitumisen ajaksi. Laajasti katsoen teinien yhteiskunnallinen aktivoituminen 
on kiistatonta, mutta aiempi, suppea tutkimus ei ole juuri huomioinut sitä, että yh-
teiskunnallisuus ei syntynyt tyhjiössä. Teinitoiminta oli jo lähtökohtaisesti yhteis-
kunnallista: teinikuntien perustarkoitus oli sääntöjensä mukaan kasvattaa jäsenis-
tään yhteiskuntakelpoisia kansalaisia.689 Teinien yhteiskunnallistumisen juuret oli-
vat 1950-luvun lopulla, jolloin suuret ikäluokat siirtyivät joukoittain oppikoulun 
piiriin ja oppilaiden sosiaaliset taustat alkoivat sekoittua. Samaan aikaan uudenlai-
nen, moderni elämäntapa ja avautuva maailma vaikuttivat valppaan nuorison aate-
maailmaan. 

Teinien yhteiskunnallistumisesta on muodostunut aikansa äänekkäiden aktii-
vien ja Teiniliiton julkisuuden takia eräänlainen myytti. Mielikuva yhteiskunnalli-
sesta, pääasiassa poliittisesti vasemmalle suuntautuneesta 60-lukulaisesta teini-
sukupolvesta elää vahvana edelleen. On kuitenkin syytä todeta, että läheskään 
kaikki oppikoululaiset eivät osallistuneet aktiivisesti murrokseen eivätkä samaistu-
neet yhteiskunnallisiin teineihin. Sukupolven tunnusmerkkinä pidetään yleisesti ja-
ettua, tiedostettua avainkokemusta, mutta sen ei välttämättä tarvitse koskettaa kaik-
kia samalla tavalla.690 Yhteiskunnallistumista voidaan pitää yhtenä tällaisena 1960-

                                                        
 
688 ”Tämän päivän teini ei ole enää hippateini”, Salmetar 12.1.1967. 
689 Koski 2013; Kiuasmaa 1983. 
690 Purhonen et al. 2008, 16. Perinteisistä suomalaisten sukupolvien määrittelystä ks. Roos 1987 ja Häk-
kinen et al. 2013. 
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luvun teinien avainkokemuksena; osa teineistä koki yhteiskunnallistumisen voi-
makkaan osallistavana, osa uteliaasti ja kriittisesti, ja osa suhtautui lähes välinpitä-
mättömästi. Liki jokaisella on siitä kuitenkin mielipide tai muisto. Onkin perustel-
tua tarkastella, miten teinitoiminnan yhteiskunnallistuvaan ja kansainvälistyvään 
ajatteluun suhtauduttiin Teiniliiton kärkijoukkojen ulkopuolella, maakuntien niin 
sanotulla ruohonjuuritasolla. 

5.2.1 Teinien kääntöpiiri 1963 – Teiniliitto näyttää tietä 

Teiniliitto oli vielä 1960-luvulle tultaessa vanhoihin perinteisiin nojaava järjestö, 
jonka organisaatiorakenne oli vaatimaton. Mutta jo 1960-luvun alussa Teiniliiton 
jäsenmäärät lähtivät huimaan kasvuun, ja liiton oli alettava määrätietoisesti kehittää 
järjestötoimintaansa ja yhteydenpitoaan jäsenistöön. Vuonna 1961 Teiniliitossa 
tehtiin lukuisia uudistuksia: päätoimisen piirisihteerin avuksi perustettiin matkasih-
teeristö, joka piti yllä yhteyksiä korkeakoulukaupunkeihin. Samalla lanseerattiin 
vuotuiset toimintateemat, joiden puitteisiin suunniteltiin ohjelmaa koko lukuvuo-
deksi. Teemat olivat: 

– 1961 Hyvä käytös ja terveydenhoito 
– 1962 Kotiseututyö ja musiikkikasvatus 
– 1963 Taloudellinen kasvatus ja kansainvälisyys 
– 1964 Kasvatus kansainväliseen ajatteluun ja maakunnallinen kulttuuripoli-

tiikka sekä koulukasvatus 
– 1965 Teinit ja yhteiskunta.691 

Toimittajat Antti Blåfield ja Pekka Vuoristo ovat artikkelisarjallaan luoneet vakiin-
tuneen kertomuksen Teiniliiton historiasta. He ovat sanoneet Teiniliiton historian 
merkittävimmäksi käännekohdaksi syyskuun 1963, jota he nimittävät teinien kään-
töpiiriksi. Tällöin helsinkiläiset teinit Erkki Tuomioja, I-C Björklund, Maarit Si-
nervo, Leena Lehtonen, Elina Suomela ja Kari J. Kaurala perustivat Helsingin Tei-

                                                        
 
691 Teiniliiton toimintakertomukset v. 1960–1965, STL: Db1. KA.  
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nien Yhteiskunnallisen Seuran (HTYS). Myöhemmin seura alkoi julkaista Kääntö-
piiri-nimistä lehteä.692 Uuden seuran tarkoituksena oli edistää yhteiskunnallista toi-
mintaa helsinkiläisten teinien ja koko Teiniliiton toiminnassa.693  Vuoteen 1965 
mennessä HTYS:n keskeiset jäsenet olivat onnistuneet miehittämään Teiniliiton 
hallituspaikat ja levittämään sosiaalidemokratiasta, pasifismista ja yhteiskunnalli-
sesta ajattelusta ammentavaa toimintamalliaan maakuntien teinikuntiin.694 Teinien 
yhteiskunnallistuminen leimattiin julkisessa keskustelussa hyvin nopeasti vasem-
mistolaisuudeksi – mistä tulikin lopulta itseään toteuttava ennustus. 

Samaan aikaan levisivät ylioppilaiden parissa monet uudet yhteiskunnalliset 
liikkeet kuten Yhdistyneiden kansakuntien järjestö, rauhanjärjestö Sadankomitea ja 
kehitysmaakysymyksiin keskittynyt Tricont. Sosiaalidemokratiaa lähellä olevat 
liikkeet olivat näkyvästi esillä julkisuudessa, ja ne toivat kansainvälisyyden ja kol-
mannen maailman tilanteen mukaan yhteiskunnalliseen keskusteluun.695 Keskus-
telu oli nähtävissä myös teinitoiminnassa, kun esimerkiksi Teinilehdessä alettiin 
julkaista entistä enemmän kulttuuripolitiikkaa, yhteiskuntaa ja kansainvälisiä ky-
symyksiä käsitteleviä kirjoituksia. Yhteiskunnalliset teemat nousivat keskusteluun 
myös teinipäivillä, ja Teiniliitto kannusti näkyvästi teinikuntia yhteiskunnalliseen 
aktivoitumiseen.696  Teiniliitossa tapahtui merkittävä suunnanmuutos viimeistään 
Jyväskylän teinipäivillä vuonna 1965. Tällöin hyväksyttiin uusi toimintatavoiteoh-
jelma, jossa aiemmat sanamuodot ”kansallisesta yhteenkuuluvuudesta ja maanpuo-
lustustahdosta” korvattiin ”kansainvälisellä yhteisymmärryksellä”.697 Vanhan Tei-
nijulistuksen maanpuolustushengestä harpattiin kohti kansainvälisyyttä.698 
                                                        
 
692 Blåfield & Vuorinen 1983a, 62–63. Kääntöpiirin päätoimittajana toimi myöhemmin radikaalia mai-
netta niittänyt Jertta Roos. Lehden nimivalinta on todennäköisesti viittaus Pentti Saarikosken vuonna 
1962 suomentamaan Henry Millerin romaaniin Kravun kääntöpiiri (Tropic of Cancer, 1934), joka sy-
tytti 1960-luvun kirjasotien ensimmäiset kipunat. Saarikosken radikaalia käännöskieltä pidettiin säädyt-
tömänä ja sukupuolikuria loukkaavana. (Arminen 1999.) 
693 Yhteiskunnallisten teinien verkosto kasvoi nopeasti, kun Kuopioon, Kajaaniin ja Kotkaan perustet-
tiin vastaavat yhdistykset. Kuopiossa seuran äänitorveksi valjastettiin Lasse Lehtisen luotsaama, kriit-
tistä ja radikaaliksi tulkittua viestintää harrastava Proteini-lehti. 
694 Tuominen 1991, 258–260; Tuomioja 1993, 66–68. Tuomioja on kirjoittanut muistelmissaan, että 
HTYS:n ydinryhmästä vain kaksi jäsentä oli taustaltaan vasemmistolainen ja jo alun pitäen järjestäyty-
neet poliittisesti vasemmalle.  Suurin osa jäsenistä radikalisoitui vasta toiminnan aikana. (Tuomioja 
1993, 63.) 
695 Kolbe 2008, 367; Kolbe 1996, 84–92. 
696 ”Suomen Teiniliitto r.y:n toimintakertomus v. 1963”, STL: Db:1. KA. 
697 ”Hallituksen esitykset vuosikokoukselle 3.–5.1.1966”, STL Db:1. KA. 
698 Laura Kolbe on kuvannut 1960-luvun alun henkeä niin sanotuksi kansainväliseksi isänmaallisuu-
deksi, jolla hän tarkoittaa sitä, että kansainvälinen ajattelu ja kehitysaputyö oli sopusoinnussa isänmaal-
lisuuden kanssa (Kolbe 1996, 54–55.) 



207 

Uusi ja vanha Teiniliitto kohtasivat seuraavan vuoden teinipäivillä Joensuussa. 
Teinipäivät alkoivat vielä perinteiseen tapaan Suomen lipun kantamisella sisään, 
musiikkiesityksillä sekä maaherran, kaupunginjohtajan, kouluhallituksen ja seura-
kunnan edustajien tervehdyspuheilla. Sunnuntaiaamuna teinikansa istui hartaana 
jumalanpalveluksessa. Uuden Teiniliiton enteitä olivat kuitenkin teinipäivien työs-
kentelyn uudenlainen organisointi työryhmiin sekä ensimmäistä kertaa annetut jul-
kiset kannanotot. Teinipäivien konkreettisena päätöksenä olivat muun muassa kan-
nanotot antiapartheidtoiminnasta ja äänioikeusikärajan laskemisesta. Lisäksi Teini-
liitto aikoi lähettää tarkkailijoita seuraaville Nuorisofestivaaleille.699 

Teinilehti Plipsissä nimimerkki ILLU kirjoitti vuoden 1966 Joensuun Teinipäi-
vistä ja totesi, että päivien luonne oli muuttunut juhlinnasta työskentelyksi. Valta-
kunnallista mielenkiintoa vuosikokouksessa herättivät erityisesti hallitusvalintojen 
puoluekytkökset sekä lehdistön läsnäolo ja odotukset ”radikaalista teininuorisosta, 
jota ei poliisivoiminkaan pidetä aisoissa”.700 

Valtakunnan media seurasi radikalisoituvaa Teiniliittoa ja teinipäivien kulkua 
tiiviisti. Teinit olivat herättäneet huomiota – eikä huomio aina ollut positiivista. 
Suomen Kuvalehti julkaisi kuvareportaasin lähes kaikista 1960-luvun teinipäi-
vistä.701  Alkuun juttujen sävy oli hyväntahtoinen, mutta vuosikymmenen loppua 
kohden jutuissa kyseenalaistettiin Teiniliiton toimintaa ja haastateltiin usein Teini-
liiton linjaa vastustavia teinejä. Myös Helsingin Sanomat uutisoi säännöllisesti Tei-
niliiton kokouksista ja julkilausumista, mutta juttujen sävy oli neutraalimpi kuin 
esimerkiksi Suomen Kuvalehdessä. Tamperelainen Aamulehti sen sijaan profiloitui 
vuosikymmenen lopulla avoimesti Teiniliiton vastustajaksi ja pyrki uutisoimaan 
teinien toiminnasta oikeistolaisesta näkökulmasta702 

                                                        
 
699 Karjalainen, Elina, ”Teinit mullistavat maailmaa”, Suomen Kuvalehti 2/1966. Neuvostoliiton tukema 
kahdeksas kommunistinen Nuorisofestivaali järjestettiin vuonna 1962 Helsingissä, mutta tapahtuma sai 
negatiivisen vastaanoton niin opiskelijajärjestöiltä, poliitikoilta kuin lehdistöltäkin. (Krekola 2009, 28–
29.) Seuraavat Nuorisofestivaalit järjestettiin vuonna 1968 Bulgariassa, jonne tarkkailijan lähettämistä 
suunniteltiin. 
700 ILLU, ”Joensuu 66”, Plipsi 1/1966.  
701 Esimerkiksi Karjalainen, Elina, ”Teinit mullistavat maailmaa”, Suomen Kuvalehti 2/1966; Niiniluoto, 
Maarit, ”Teinit eivät halua olla tuppisuita”, Suomen Kuvalehti 2/1967. 
702 Tampereella oppikoulua käynyt Satu Hassi on muistelmissaan kirjoittanut, miten joutui teiniaikanaan 
kiistoihin Aamulehden toimituksen kanssa. Hänen mukaansa lehteen oli lähes mahdotonta saada vasem-
mistolaisten teinien kirjoituksia. (Hassi 2019, 117.) 
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5.2.2 ”Kun joku vaan avasi ikkunan” – Nuoret opettajat 
soihdunkantajina 

Koulumuistoja käsittelevissä haastatteluissa ei voida välttyä opettajiin liittyviltä 
muistoilta. Opettajat ovat koulumuistojen auktoriteettihahmoja, joihin liittyy paljon 
sekä positiivisia että negatiivisia muistoja. Opettajamuistot ja opettajasuhteen tut-
kimus ovat olleet pitkään varsin yleisiä tutkimusaiheita kasvatuksen ja koulutuksen 
historian tutkimuksessa.703  Ulla-Maija Salo on todennut, että koulu- ja opettaja-
muistoihin vaikuttavat muistelijoiden käsitykset nykypäivän koulumaailmasta sekä 
kollektiiviset ja kulttuuriset tavat puhua opettajista ja koulusta.704 Kun entisiä opet-
tajia arvioidaan ja muistellaan nykypäivän opetusihanteiden kautta, saattavat 
omalle ajalleen tyypilliset opettajat näyttäytyä vanhahtavina tai pölyttyneinä. Muis-
tot ankarista opettajapersoonista voivat olla osittain käänteisen nostalgian tuotosta, 
ja heidät saatetaan muistaa ankarampina kuin he olivatkaan. Kansa- ja oppikoulu-
muistoissa kuvaillaan usein, miten jotkut opettajapersoonat aiheuttivat niin suurta 
pelkoa, että oppilaat itkivät tunneilla tai muutoin hätäilivät pärjäämisestä kyseisten 
opettajien aineissa.705 

Haastateltavillani oli hyvin eläviä muistoja eri opettajapersoonista ja heihin 
liittyvistä kaskuista. Muistojen pohjavireenä oli, että opettaja oli edelleen auktori-
teetti, jota kunnioitettiin ja jopa pelättiin. ”Hirveen autoritääristä ja hirveen... kau-
heen ahdasta ja pientä”, iisalmelainen Suvi kuvaili Iisalmen tyttölyseon opettaja-
kuntaa706. Sotien jälkeisinä vuosikymmeninä kouluissa oli vielä runsaasti opettaja-
kuntaa, joka oli omaksunut 1930-luvulla vallinneen autoritaarisen pedagogiikan ja 
kasvatusopin, jossa koulun ja koulutuksen rooli oli palvella ennen kaikkea yhteis-
kuntaa ja kasvattaa sen palvelukseen sivistyneitä nuoria.707  

Oppikoulujen opettajakunta ja pedagogiset menetelmät joutuivat kuitenkin 
murrokseen 1950-luvun lopulla. Jyväskylän kasvatusopillisen korkeakoulun pro-

                                                        
 
703 Koulu- ja opettajamuistoista ks. Arola 2015; Kosonen 1998; Tuomaala 2003; Salo 2004; Säntti 2007; 
Uitto 2011; Nieminen 2014; Jouhki 2014a; Koski 2003. 
704 Salo 2004. 
705 Esim. Rantala 2011, 310; Kosonen 1998. 
706 In1745. Myös On0448; On2245. 
707 Ahonen 2011, 249. 
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fessori Matti Koskenniemi antoi uuden suunnan suomalaiselle opettajankoulutuk-
selle ja opetukselle sekä muotoili uuden oppimiskäsityksen.708 Uudessa, lapsikes-
keisessä didaktiikassa korostettiin muun muassa oppilaan oppimista, oppimistulok-
sia ja kehitystä.709 

1960-luvun taitteessa uudet pedagogiset suuntaukset siirtyivät käytännön ope-
tukseen uusien, nuorten opettajien mukana. Nuorilla opettajilla oli tärkeä rooli 
myös teinikuntien toiminnassa, sillä haastateltavien muistojen perusteella teinikun-
tien kuraattoreiksi valittiin tai valikoitui usein nuoria, avarakatseisia opettajia, jotka 
tuulettivat ummehtunutta oppikoulumaailmaa. Monesti nuorten opettajien ja van-
himpien lukiolaisten ikäero oli niin pieni, että opettaja-oppilassuhde saattoi hämär-
tyä Iisalmelainen Heli muisteli ihaillen teinikunnan kuraattorina toiminutta nuoreh-
koa naisopettajaa ja huudahti: ”Se oli ihan ku yksi meistä, saakeli..!”710 Myös Suvi 
kuvaili ihastuneena nuorekasta Iisalmen tyttölyseon kuvaamataidonopettajaa: 

Joo... tää Sirkka-Liisa Ropponen oli, niin hän tuli jostain muualta. Hän oli sit-
ten teinikunnassakin muistaakseni kuraattorina ja aktiivisena mukana. Ja pu-
keutu itsetekemiinsä värikkäisiin vaatteisiin ja eros siitä normaalista opettaja-
kunnasta kovasti. Ja todella uudenlaiset menetelmät. Mentiin maalaamaan ke-
vätkoivuja puistoon ja tämmöstä, otettiin peitevärit käyttöön ja kaikkee ennen-
kuulumatonta.711 

Haastateltavien positiiviset opettajamuistot liittyivät etenkin taideaineiden ja histo-
rian opettajiin, jotka luontevasti toimivat myös kerhojen ohjaajina. Oululainen An-
nikki vertasi koulunsa kuivakoita ja paatoksellisia uskonnonopettajia nuoriin his-
torian auskultantteihin: ”Molemmat lukion kirkkohistorian opettajat oli aivan läs-
syjä, kun vertas siihen avarakatseisuuteen millä taas nämä historianopettajat puhu 
kirkon asemasta Euroopassa, puhuu kirkon vaikutuksesta uskonsotiin ja mihin 
kaikkeen.”712 Nuoret opettajat olivat samaistuttavia ja tuulahdus jostain uudesta ja 
modernista.713 

                                                        
 
708 Launonen 2000, 194–195, 197. Koskenniemen teos Sosiaalinen kasvatus koulutus (1952) on yksi 
suomalaisen kasvatustieteen klassikkoteos, joka aikanaan määritti keskeisesti opettajankoulutuksen uu-
sia sisältöjä. 
709 Launonen 2000, 200–201; Ahonen 2011, 249. 
710 In0448. 
711 In1645. 
712 On2245. 
713 Ks. myös Kolbe 1994, 87–90. 
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Myös Iisalmen lyseon uudesta historianopettajasta muodostui eräänlainen 
messiaaninen hahmo iisalmelaishaastateltavien parissa. Miesopettaja ehti toimia Ii-
salmessa vain muutaman vuoden ajan 1960-luvun alussa, mutta tässä ajassa hän 
ehti tehdä lähtemättömän vaikutuksen iisalmelaisiin teineihin niin opettajana kuin 
teinikunnan tukijanakin. Haastateltavat muistelivat häntä innostavana ja inspi-
roivana opettajana, joka erottui Sirkka-Liisa Ropposen tavoin vanhasta opettaja-
kunnasta ja heidän opetusmenetelmistään virkistävänä väriläiskänä714: 

Haastattelija: Tätä just onkin Teiniliitossa ja teinikunnissa kuvailtukin vähän 
semmosena yhteiskunnallisen heräämisen ja kansainvälistymisen aikana, niin 
näkykö tämmönen siinä teijän teinikunnassa?  

Henri: Meillä se varsinainen herättäjä oli toi historian opettaja. Onks siitä 
kukaan puhunu?  

Haastattelija: Vähän on joo… 

Henri: Hänhän oli, hän opetti yhteiskuntaoppia ja käytiin esimerkiks sitä, että 
miten tää Suomen yhteiskunta toimii. Ja sitte esimerkiks, kun siinä oli tää oi-
keuslaitos, niin hän marssitti meijät tuonne raastupaan, oltiin raastuvan taka-
penkillä kattomassa, kun tuomittiin siinä. Ja sitten otettiin linja-auto seuraa-
valla kerralla ja ajettiin tuonne Sukevan vankilaan, jokainen suljettiin tyhjään 
selliin viideks minuuttia, että saa vähän tuntumaa, että mikä se homma oikein 
on. Sä tajuut, että se on ihan toista, kun että kerrotaan, että sieltä voi tulla 
sieltä tämmöstä ja tuolta tommosta. 715 

Sain mahdollisuuden haastatella Henrin muistelemaa historian ja yhteiskuntaopin 
opettajaa. Hän muisteli lämpimästi yli viidenkymmenen vuoden takaista, ensim-
mäistä opettajanvirkaansa Iisalmessa ja innokkaita ja oppimishaluisia nuo-
ria.716 ”Että, siis…. en sitten jälkeenkään päin ole kokenut semmosta, suorastaan 
tiedonjanoa ja semmosta kiinnostusta ylipäätään”, hän ylisti lyseolaisia nuoria. Hän 
oli hyvin tietoinen tekemästään vaikutuksesta, sillä hän oli pitänyt yhteyttä entisiin 
oppilaisiinsa ja keskustellut paljon heidän kanssaan kouluaikojen merkityksestä. 

                                                        
 
714 Im1449; Im0547; In1645; In1745. 
715 Im1449. 
716 Monelle opettajalle on ensimmäinen opettajan virka tai pitkähkö sijaisuus ollut työuran mieleenpai-
nuvimpia ja merkityksellisimpiä kokemuksia. Ks. opettajaelämäkerroista ja ensimmäisistä opetuskoke-
muksista Säntti 2007. 



211 

Hän muisteli parikymppistä itseään poikkeavana ilmestyksenä pienellä paikkakun-
nalla ja kuvaili itseään eräänlaisena soihdunkantajana, joka ”tuli jostain etelästä 
sinne kaikkine radikaaleine ajatuksineen”. Hän kertoi vielä tarkemmin opetusfilo-
sofiastaan ja ajatusmaailmastaan: 

Mulla oli paljon sellasia kokeiluja, mitä voisin toteuttaa ja vähän tämmöstä 
niin ku oppilaskeskeisempää opetustapaa, ja sitten niitä oppeja, mitä nyt olin 
saanut tuolta yliopistolta. Ja tietysti tähän kaikkeen asennoitumiseen vaikutti 
se, että olin jo tämmösen jonkinlaisen yhteiskunnallisen vakaumuksen kehitelly, 
ja mielessäni päättäny, että minä olen tällanen. Miten sitä nyt vois luonnehtia, 
mä olin lähinnä tällanen… no ainakin liberaali ja vähintäänkin sosiaalilibe-
raali.717 

Henrin muistelema opettaja edusti uutta koskenniemeläistä pedagogiikkaa, jossa 
kiinnitettiin entistä enemmän huomiota oppilaan ja opettajan väliseen vuorovaiku-
tukseen.718 Opettaja käytti tunneillaan uudenlaisia empiirisyyttä korostavia oppi-
mismenetelmiä sekä pyrki tietoisesti riisumaan vanhaa oppilaan ja opettajan välistä 
auktoriteettisuhdetta. Nämä menetelmät tuulettivat vanhoja, pölyttyneitä tapoja op-
pia ja opiskella asioita. Opettajan vaikutus ulottui jopa tyttölyseoon asti. Marianne 
ja Suvi kuvailivat, miten kyseinen opettaja ja muutama muu nuorempi opettaja tuu-
lettivat myös tyttölyseota ja ”toi sellasen vapauden tuulahduksen sinne umpioitu-
neeseen ilmapiiriin”.719 

Opettajien avarakatseisuus ja kannustavuus eivät luonnollisestikaan olleet vain 
uusien pedagogisten virtausten tulosta. Kautta kouluhistorian on ollut opettajia, 
jotka ovat selvästi olleet kutsumusammatissaan nuorten parissa ja toimineet eteen-
päin työntävänä, kannustavana voimana. 1960-luvun alun kasvatusopillisessa ideo-
logiassa alettiin kuitenkin korostaa entistä enemmän yksilöiden erilaisuutta ja yh-
teiskunnan moniarvoisuutta.720  Miesopettaja kertoi nauraen ja silminnähden yl-
peänä, että hänen lisäkseen kaupungissa oli kaksi muuta, yhtä innokasta miesopet-
tajaa, joiden kesken he olivat kuin kolme muskettisoturia tukemassa oppilaiden ja 
teinikuntien toimintaa. Ajan koulumaailman ja yhteiskunnan tunkkaisuus ja um-
mehtuneisuus tuntuivat jo riittävän. Kun joku vain avasi ikkunaa, oli nuoriso valmis 
hyppäämään.  

                                                        
 
717 Im2139. 
718 Launonen 2000, 200–201; Ahonen 2011, 249. 
719 In1645; In1745. 
720 Ahonen 2011, 249. 
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Kuva 3. Iisalmen tyttölyseon teinikunnan hallitusjäseniä ja kuraattori (keskellä) kuvat-
tuna kevätjuhlassa 1967. Teinikuntien kuraattorit olivat usein nuoria opettajia, jotka 
saattoivat olla lähes saman ikäisiä kuin vanhimmat lukiolaiset. (Haastateltavan yksityis-
albumi.) 
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5.2.3 Yhteiskunta ja maailma kylässä 

Teininuoriso oli 1960-luvun alussa osallistunut kulttuurielämän uudistamiseen ja 
nähnyt samalla välähdyksiä yhteiskunnallisista muutoksista. Kolmannen teinisuku-
polven alkupuoliskon jäsenten avainkokemukset liittyivät keskeisesti kulttuuripo-
litiikkaan ja kulttuurielämän avautumiseen, kun taas sukupolven jälkipuoliskon ko-
kemuksia leimasivat avautuva yhteiskunta ja huoli kansainvälisistä asioista. 

Teinikuntien yhteiskunnallisuus ja kriittinen keskustelu eivät kuitenkaan syn-
tyneet vain Teiniliiton tai nuorten opettajien innoittamana. Yhteiskuntaan ja lähiyh-
teisöön suuntautuva toiminta oli ollut osa teinikuntatoimintaa jo alusta asti. Aivan 
1950-luvun lopulla teinien yhteiskunnallinen toiminta kohdistui kuitenkin pääasi-
assa kotimaan apua tarvitsevien hyväksi. Esimeriksi Oulun yhteislyseon teinikun-
nalla oli ollut 1950-luvun alusta asti oma kummilapsi, jonka avustamiseen teini-
kunta tilitti kymmenen prosenttia tapahtumiensa tuotoista.721 

Etenkin vanhusten ja vähävaraisten auttaminen oli tärkeää teineille. Keväällä 
1963 Iisalmen tyttölyseon teinit olivat ideoineet teinikunnan kuraattorin kanssa hy-
väntekeväisyystempauksen, jossa teinit lukivat ääneen ja dramatisoivat satuja nau-
halle sokeiden lasten hyväksi. Teinikunnan puheenjohtaja Sinikka Savolainen ker-
toi Salmettaren haastattelussa, että ääninauhojen lisäksi tyttölyseon teinit olivat pe-
rustaneet lapsenkaitsemispalvelun ja käyneet laulamassa kaupungin ja maalaiskun-
nan vanhainkodeissa.722  Iisalmelaiset teinit kehittivät hyväntekeväisyystempauk-
sen myös vanhusten ja sairaiden hyväksi. Teinikunnat järjestivät muutamina vuo-
sina teini-illan, jonka sisäänpääsymaksuna oli yksi appelsiini. ”Appelsiinijuhlista” 
kertynyt saalis toimitettiin lähialueen vanhainkoteihin ja sairaaloihin.723 

Nämä kaikki olivat teinien tempauksia, joiden kautta pyrittiin tietoisesti pyris-
telemään irti vanhasta hippateinien leimasta. Oululainen Martti muisteli, miten yh-
teislyseon teinikunta oli päättänyt järjestää vanhemmille tarkoitetun kahvikonsertin. 
Martti totesi, että ainakin hänen näkökulmastaan konsertin motiivina oli osoittaa, 
että teinikuntatoiminta oli muutakin kuin pelkkää ”bilettämistä”.724 Iisalmen tyttö-
lyseon teinikunnan puheenjohtaja Leena Pakkanen julisti Salmetaren jutussa sa-
maan aikuismaiseen sävyyn hippateinien ajan päättyneeksi.725 
                                                        
 
721 Oulun yhteislyseon teinikunnan kokouspöytäkirja 2.12.1957. OYLT Ca:8. KA. Ks. 1950-luvun tei-
nien yhteiskunnallisuudesta alaluku 3.3. 
722 ”Ääninauhoja sokeille lapsille. Ajatuksen takana teinit tyttölyseosta”, IS 4.2.1965. 
723 ”Appelsiineja ja sympatiaa”, Salmetar 27.2.1964. 
724 Om2744. 
725 ”Tämän päivän teini ei ole enää hippateini”, Salmetar 12.1.1967. 
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Koululaiset alkoivat kiinnostua suomalaisen yhteiskunnan rakenteista, politii-
kasta ja omista oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan kansalaisina. Entistä enemmän 
heitä kiinnosti myös, miten näihin kysymyksiin pystyi vaikuttamaan. Oppikoulu-
laisten ajatusmaailma oli muutoksessa, mutta oppikouluväen asenneilmasto ja ope-
tuksen sisällöt eivät pysyneet mukana kehityksessä.726 Valppaiden oppikoululais-
ten näkökulmasta omasta kansallisesta historiasta, yhteiskunnasta ja sen muutok-
sista tuli keskustella ja oma mielipide tuoda esiin. Marianne muisteli iisalmelaisten 
teinien henkeä: 

Mut siis se yhteiskunnallisuus, sen mä tunnistan heti, koska se henki mun mie-
lestä näistä meidän lehdistäkin, että tällanen yhteiskunta on olemassa ja sitä 
voidaan käsitellä jotenkin. Et se on muuttuva.727 

Teineille yhteiskunta oli tullut lähemmäksi, se oli jotakin konkreettista, jota voitiin 
ja haluttiin käsitellä. Ongelmana vain oli, että älykkäät ja valppaat koululaiset ko-
kivat koulun vanhanaikaiseksi ja ummehtuneeksi, eikä se heidän mielestään tarjon-
nut riittävää mahdollisuutta perehtyä yhteiskuntaan. Iisalmelainen teiniaktiivi Heli 
muisteli järkyttyneenä tyttölyseon historianopetuksen tasoa: 

Kun meillä esimerkiks oli historianopettaja, niin meillä oltiin siellä muinai-
sessa Kleopatran ajoissa. Aaaaii kuule, kun meidän piti osata kaikki, mitkä ne, 
Kleopatran helmet ja kaikki, jotka jonnekin suli sitten jotenki. Tämmönen kau-
kainen muinainen historia, antiikki. Ja sitten, kun me tultiin nykyaikaan, niin 
kuule saatiin semmone kolmekymmentä sivua kerralla läksyjä. Se oli ihan äly-
töntä! Ja tota, niin, mikäs, mites sä tota sillon niinku kasvat yhteiskunnallisesti? 
Iisalmen Sanomat tuli kotiin ja siitähän sitä sitten luettiin, mutta…728 

Ensi ratkaisuna koululaisten kysymyksiin ja vastausten nälkään toimivat yhteiskun-
nalliset keskustelukerhot, joissa perehdyttiin yhteiskunnan rakenteisiin opettajan 
johdolla. Kerhojen hätäapu ei kuitenkaan riittänyt teininuorisolle, joka näki yhä 
enemmän epäkohtia ja puutteita kouluopetuksen sisällöissä. Nuoret alkoivat kään-
tyä kysymyksineen Teiniliiton puoleen, ja tästä oli kasvamassa oppikoululaisten 
tunnustettu etujärjestö. Yhteiskunnallisista asioista haluttiin keskustella ja osoittaa, 
että nuorisollakin oli mielipide. 

                                                        
 
726 Kolbe 1996, 250; Koski 2013, 304. 
727 In1645. 
728 In0448. 
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Myös kasvattajat ja muut aikuistahot kiinnittivät huomiota teinien muuttuvaan 
ajatusmaailmaan ja toimintaan. Toimittaja Maarit Niiniluoto summasi keväällä 
1967 Suomen Kuvalehden artikkelissaan teinitoiminnan murrosta. Hän kuvaili, mi-
ten viimeistään kevään teinipäivät olivat osoittaneet, että teinitoiminta oli muuttu-
nut ratkaisevasti: 

Näin murtautui 60-luvun puolivälissä esiin aivan uusi teinityyppi, 15–19-vuo-
tias nuori ihminen, jolla on beatles-tukka tai minihame, mutta pää täynnä mie-
lipiteitä ja ajatuksia. Passiivinen viihteellisyys on nyt taakse jäänyttä elämää. 
Nykyaikainen teini esittää myös kysymyksiä yhteiskunnalle, kirkolle, koululle, 
vanhemmille. Enää ei keskitytä vain oman koulun piiriin. Nuoriso on alkanut 
ajaa omaa asiaansa729. 

Teinien yhteiskunnallinen toiminta tuli keskeiseksi osaksi teinikuntien toimintaa 
viimeistään 1960-luvun puolivälissä. Esimerkiksi teinikuntien järjestämistä erilai-
sista paneelikeskusteluista tuli varsin yleinen tapa osoittaa yhteiskunnallista aktii-
visuutta myös koulun ulkopuolella. Väittelymuotoon rakennetut paneelitilaisuudet 
yleistyivät 1960-luvulla niin kulttuuritilaisuuksissa kuin televisio-ohjelmissakin. 
Ne olivat osoitus siitä, että väittely- ja keskustelutilaisuudet voivat olla myös viih-
dyttäviä.730 Iisalmessa teinien paneeleissa tai public hearing -tyyppisissä tilaisuuk-
sissa keskusteltiin niin nuorten äänioikeudesta, eduskuntavaaleista, nuorten vapaa-
ajanvietosta, nuorisorikollisuudesta kuin koulun ja kodin välisistä suhteistakin.731 
Erityisen huomattavaa on, että paikallislehdistö uutisoi ahkerasti teinien järjestä-
mistä tempauksista. Mediahuomio oli tärkeää teineille, sillä laajalla uutisoinnilla 
he pystyivät osoittamaan vanhemmille ja kouluyhteisön ulkopuolisille, että teini-
toimintaan kuuluivat myös yhteiskunnalliset kysymykset. 

Yhteiskunnallista aktiivisuutta tuki myös Teiniliitto, jonka vuoden 1965 toi-
mintateemaksi oli asetettu Teinit ja yhteiskunta. Toimintateeman valinnan taustalla 
oli eittämättä vuotta aiemmin perustetun HTYS:n liikkeellepanema kehitys, jossa 
yhteiskunnallinen aktiivisuus levisi teinikuntiin laajalle eri puolille Suomea. Haas-
tattelin iisalmelaista teiniaktiivia Johannesta ja hänen puolisoaan Arjaa, ja keskus-
telimme pitkään iisalmelaisten teinien yhteiskunnallisesta heräämisestä. Etenkin 
Johannes muisteli teinitoiminnan muutosta jyrkästi: 

                                                        
 
729 Niiniluoto, Maarit, ”Teinit eivät halua olla tuppisuita”, Suomen Kuvalehti 14.1.1967. 
730 Koski 2008, 9. 
731 Esim. Salmetar 23.1., 11.4. ja 17.11.1964; Salmetar 26.10.1965; Salmetar 17.3.1966; Salmetar 
21.2.1967. 
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Haastattelija: 60-luvun teinikuntatoimintaa luonnehditaan usein tälläsena yh-
teiskunnallisen heräämisen ja kansainvälistymisen aikana, niin näkykö tämä 
Iisalmen toiminnassa, tämä yhteiskunnallisuus tai kansainväliset asiat? 

Johannes: Niin kun sanottua, niin se oli sellaista pientä pyristelyä siihen suun-
taan. Varmaan tuolta ihan omastakin ikäluokasta ja porukasta, niin kyllä me 
ihan sujuvasti oltiin mukana ja annettiin lausuntoja, niin kun näissäkin [lehti-
leikkeissä] näkyy, että apartheidista… 

Arja: Ja täällä [toimintakertomuksessa] lukee, että on ollu koulun sisäinen 
YK:n juhla. ”Keskusteltiin YK:n merkityksestä ja tarpeellisuudesta” ja tämmö-
siä. 

Johannes: Että kyllä siitä voi sanoa, että heräämiseen, ollaan vielä tokkurassa 
siinä suhteessa [nauraa]. Että ehkä se sitten myöhemmin. Se yhteiskunnallinen 
herääminen tarkoitti sitten vain sitä, että se oli se vasemmistolainen politiikka, 
mikä tuli siihen.732 

Johannes korosti läpi haastattelun, että Iisalmessa tai ainakin lyseon teinikunnassa 
yhteiskunnallinen aktiivisuus oli vielä vähäistä. Hänen näkemyksensä mukaan tei-
nien yhteiskunnallistuminen tarkoitti ennen kaikkea vasemmistolaisen puoluepoli-
tiikan yleistymistä. Hän muistelikin, että naapurin tyttölyseossa näitä merkkejä oli 
jo nähtävissä, ja yhteiskunnallisen rytmin annettiin viedä mennessään. 

Olin alun perin tullut haastattelemaan vain Johannesta, mutta hänen Iisalmen 
tyttölyseota käynyt puolisonsa Arja suostui osallistumaan yhteishaastatteluun. Arja 
pysytteli lähes koko haastattelun ajan sivuroolissa, sillä hän piti itseään vain rivi-
jäsenenä. Hän kuitenkin kommentoi välillä haastattelun teemoja. Kun esimerkiksi 
selasimme haastattelun aikana lyseon teinikunnan vuosikertomuksia, hän edellä si-
teeratusti yritti huomauttaa Johannekselle, että lyseolaisetkin olivat mukana YK-
toiminnassa. Johannes kuitenkin ohitti puolisonsa kommentin, kunnes myöhemmin 
haastattelun kuluessa Arja palasi yllättäen aiheeseen: 
  

                                                        
 
732 Im1348; In1448. 
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Arja: Katsokaa! Täällähän on sanottu, että just tämän vuoden Teiniliiton tee-
mana on ollut teinit ja yhteiskunta. [Lukee ääneen toimintakertomusta] ”... ja 
sen johdosta on järjestetty paneelikeskusteluja”, ja sitten kevätpuolella ennen 
vaaleja on järjestetty tämmönen vaalipaneeli. Et kyllä ne teemat, joita sinne 
on tuotu sitten, niin on jollain tavalla tuottanu jotakin. 

Johannes: Kyllä kyllä, mutta sanotaa nyt, että sillon alettiin puhua noista, 
mutta se ei ollu mitenkään päällimmäisenä. Että heräilemässä on ihan hyvä 
termi siihen.733 

Johannes ei ollut vieläkään erityisen vakuuttunut yhteiskunnallisesta toiminnasta ja 
korosti, ettei sellaista ollut ollut ainakaan hänen toimiessaan hallituksessa – vaikka 
Arjan huomio olisi niin antanut olettaa. Johanneksen näkemyksen taustalla voi olla 
myös se, että Johannes ei aina pystynyt muiden harrastuksiensa takia osallistumaan 
teinikunnan toimintaan täysipainoisesti. Hän ei siis itse välttämättä ottanut osaa yh-
teiskunnalliseen toimintaan, mutta tämä ei tarkoita, etteivätkö muut teinit olisi ol-
leet aktiivisia. On myös mielenkiintoista pohtia, pyrkikö Arja tuomaan esille lyse-
olaisten yhteiskunnallisen toiminnan siksi, että samaan aikaan tyttölyseon teinikun-
nan henki oli yhteiskunnallisempi ja avoin uusille virtauksille. Tyttölyseolaisten 
aktiivista toimintaa olisi ollut vaikea olla huomaamatta, vaikka ei itse olisikaan ol-
lut teiniaktiivi. 

1960-luvun puolivälissä yhteiskunnallisuuden rinnalle teinikuntatoimintaan 
nousi vahva kansainvälisyysaate, joka tarkoitti ennen kaikkea toimintaa Yhdisty-
neiden Kansakuntien aatteen hengessä, kolmannen maailman huomioimista sekä 
rauhanaatetta, solidaarisuutta ja pasifismia. HTYS:lla oli keskeinen vaikutus kan-
sainvälisyyden vakiintumisessa valtakunnalliseen teinitoimintaan. HTYS:n ensim-
mäinen pahennusta aiheuttanut avaus oli Helsingin koulujen rehtoreille osoitettu 
kiertokirje, jossa ehdotettiin YK:n ihmisoikeusjulistuksen 15-vuotisjuhlapäivän 
huomioimista koulujen opetuksessa. 734 YK-aatteen myötä kansainvälisyys alettiin 

                                                        
 
733 Im1348; In1448. 
734 Tuomioja 1993, 68–69. Oppikouluväen keskuudessa moinen ehdotus tulkittiin ykskantaan kommu-
nistisena ja vaadittiin pääsyyllisten, I-C Björklundin ja Tuomiojan, rankaisemista ja jopa erottamista. 
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kytkeä entistä tiiviimmin osaksi teinien yhteiskunnallista ajattelua ja valtakunnal-
lista toimintaa: liiton puheenjohtajana toimi vuosina 1963 ja 1964 yhteiskunnalli-
seen ja kansainväliseen toimintaan sympaattisesti suhtautunut Tuomo Tirkkonen.735 

Kansainvälisyysajattelua pyrittiin levittämään aktiivisesti maakuntien teini-
kuntiin, ja syksyn 1963 ja vuoden 1964 toimintateemaksi asetettiin kansainvälisyys. 
Teemavuoden ohjelmaan kuului esimerkiksi liiton järjestämä kansainvälisen kas-
vatuksen seminaari, jossa käsiteltiin luentojen ja ryhmätöiden avulla kansainväli-
syyttä, YK-toimintaa ja Unescoa. Vuosikymmenen puolivälissä kansainvälisyys oli 
vielä luonteeltaan humanitaarista. Tällöin ei vielä puhuttu esimerkiksi siirtomaiden 
vapautusliikkeistä, vaan oltiin enemmän huolissaan kehitysmaiden nälänhädästä ja 
kirjoitus- ja lukutaidosta.736 Seminaariin osallistunut iisalmelainen Hannu muisteli, 
miten teinien kansainvälisyysaate tupsahti keskelle Ylä-Savoa: 

Niin sitten tämähän tuli tämä kansainvälisyys sillon, se oikein löi sillon läpi. 
Iisalmessakin vähän oli, et mikä tämä on? Mäkin olin sitten Kiljavalla jollakin 
Teiniliiton kursseilla ja sitten tuli tämä YK:n liitto ja tämmöset. Tuossakin mä 
oon oikein, Salmettaressa on, ”Rauhaa ja...” Heh heh heh, nää on hauskoja 
näin jälkeenpäin. [- -] 

Mut et se löi läpi ja siitä ei oikein sillon puhuttu sillä tavalla, et se oli sillon 
aika... Et sitten kun tämä Teiniliitto politisoitu, niin tuli nämä Etelä-Amerikan 
ja Afrikan apartheidit, ne oli vähän semmosia, et voiko niistä [puhua]…? Se 
oli siihen aikaan vähän semmosta…737 

Hannu kertoi olleensa etunenässä teinien kansainvälisyystoiminnassa, ja Teiniliiton 
seminaariin osallistumisen lisäksi hän kirjoitti paikallislehtiin ja teiniyhdistyksen 
lehteen hyvinkin kantaaottavasti rauhanliikkeestä ja YK:n toiminnasta. Hän kuiten-
kin muisteli aktiivisuuttaan hieman hämillään naureskellen. 1960-luvun puolivä-
lissä opiskelijoiden ja koululaisten kansainvälisyys oli hitaasti kääntymässä poliit-
tisesti vasemmalle, eikä hän enää kokenut uusia linjoja omikseen. Hannu muisteli 

                                                        
 
735 Erkki Tuomioja kertaa muistelmissaan, kuinka HTYS:n piirissä päätettiin syksyllä 1963 auttaa edis-
tyksellisen ja suopean profiilin saanut Tirkkonen jatkokaudelle. Puheenjohtajavaali oli ensimmäistä ker-
taa eräänlainen junttausvaali, vaikkakaan ei puoluepoliittinen. Tuomioja korostaa vaalien olleen henki-
lövaalit, vaikka tiedostavimmat toimijat saattoivatkin aistia ehdokasleirien taustat. (Tuomioja 1993, 70.) 
736 Esimeriksi ”Kansainvälinen kasvatus”, Plipsi 2/1964. 
737 Im0947. Miehen siteeraaman lehtileikkeen otsikko kuuluu ”Rauhaa ja edistystä yhteisvoimin – YK 
20 vuotta” (Salmetar 23.10.1964.) 
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tunteneensa, että kansainväliset teemat ja YK-liike olivat tärkeitä ja mielenkiintoi-
sia, eikä hän omien sanojensa mukaan ollut ”aatteellinen ihminen mihinkään suun-
taan”. Sen sijaan hän muisteli, että maalaiskaupungin nuorten keskuudessa vierai-
siin maanosiin lähteminen tuntui hieman omituiselta. Vasta jälkeenpäin hän kertoi 
ymmärtäneensä, että kyse oli vasemmistolaisesta toiminnasta.738 Johannes puoles-
taan muisteli teinien kansainvälistymistä lähes yhtä negatiivisesti kuin heidän yh-
teiskunnallista toimintaansakin: 

Et se oli suorastaan hömppää, minun mielestä, kun käytiin jossakin valtakun-
nallisilla teinipäivillä, kun siellä ruvettiin jauhamaan näitä apartheid-asioita 
ja muita, eli otettiin kantaa, niin sanotusti, näihin maailmanasioihin. Niin kun 
Iisalmessa ei ainakaan minun aikaan, ehkä [tyttölyseon puheenjohtaja] kokee 
sen eri tavalla, kun hän oli ehkä orientoitunut ja asennoitunut jotenkin toisin. 
Ja monet muutkin, jotka oli jossain teiniteatteritoiminnassa, niin ehkä heillä 
oli enemmän sellainen yhteiskunnallinen ajatusmaailma. Mutta totta kai minä 
aina tyylikkäästi lausuntoja, niin kun näissäkin [lehtileikkeissä] lukee, että 
mitä mieltä ollaan apartheidista. [nauretaan]739 

Hän toi voimakkaasti esiin ristiriidan, jonka koki muistamansa nuoruuden ajatus-
maailman ja teinitoiminnan välillä. Hän kuvasi itseään ennemminkin paheksuvaksi 
sivustaseuraajaksi ja antoi ymmärtää, että teinitoiminnassaan hänen täytyi peitellä 
todellisia ajatuksiaan. Oman menneisyyden toiminnan ja nykyisen minän välinen 
ristiriita oli Johannekselle merkittävä asia, jonka hän halusi nostaa esiin yrittääk-
seen selittää sitä. Hän oli jo aiemmin käsitellyt elämäänsä omaelämäkerrallisen kir-
joittamisen kautta. Hän toimitti minulle ennakkoon tekstikatkelmiaan, joissa hän 
oli käsitellyt kokemaansa ristiriitaa: 

Kuitenkin minusta tuntui silloin ja tuntuu vielä enemmän nyt, että katselin tuol-
loin maailmanmenoa sivuraiteelta. Vaikka teinikunnan puheenjohtajana esitin 
oikein lehtihaastattelussa kannanottojani Etelä-Afrikan apartheid-politiikkaan, 
en ollut henkisesti riittävän kypsä hyppäämään tuon murrosvuosikymmenen 
kiihkeään rytmiin. Tarjollahan oli hippiaatetta, taistolaisuutta, maolaisuutta, 
marksilaisuutta, rautalankaa, undergroundia, rauhanaatetta ja vaikka mitä.740 

                                                        
 
738 Im0947. 
739 Im1348. 
740 Im1348, julkaisematon muistelmateksti. 
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Kirjallisessa muistelmassaan hän selitti selkeämmin oman nuoruuden minänsä toi-
mintaa. Naureskeleva ja vähättelevä suhtautuminen omaan toimintaan voi olla tapa 
selittää sellaista toimintaa, johon halutaan tehdä eroa nykypäivänä. Vastaavanlaista, 
ehkä tiedostamatonta selittämisen tarvetta voi lukea myös Hannun muistoissa, 
joissa hän naureskeli jälkiviisaasti omille ajatuksilleen. Nämä muistelijat erottivat 
nuoruuden minänsä ja nykyhetken minänsä ajatusmaailmat ja toiminnat toisistaan 
niin sanotulla etäännyttämisstrategialla. Etäännyttäminen voi olla myös keino ir-
taantua nostalgisesta muistelusta ja hahmottaa omasta toiminnasta nuoruuteen ja 
ajan henkeen kuuluvia, ymmärrettäviä valintoja. 741 

5.2.4 Tulevaisuuden johtajat kursseilla 

Teinikuntien toimihenkilöt vaihtuivat vuosittain, ja koko jäsenpohja uusiutui sään-
nöllisesti noin neljän vuoden välein. Teinitoiminnan perinteiden ja jatkuvuuden 
kannalta olikin tärkeää, että myös uudet teinisukupolvet perehdytettiin järjestötoi-
mintaan. Teiniliiton perinteisiin kuuluivat kesäisin eri puolella Suomea kansanopis-
toissa ja leirikeskuksissa järjestetyt teinijohtajakurssit. Kymmenpäiväisten tei-
nijohtajakurssien suosio oli kasvanut tasaisesti 1960-luvulle tultaessa: ensimmäi-
senä kurssikesänä vuonna 1950 oli koulutettu noin sata teiniä, mutta kymmenen 
vuotta myöhemmin kurssituksen sai jo yli kaksi sataa teiniä. Huippuvuonna 1966 
järjestettiin yhteensä kaksitoista kesäkurssia, joissa koulutusta sai 418 teiniä.742 

Oululainen Martti osallistui kesällä 1961 teinijohtajakurssille Eerikkilän urhei-
luopistolla. Hän kuvaili kurssin sisältöä varsin perinteiseksi ja aatteelliseksi: 

No sitä veti semmonen kundi, joka oli innokas partiolainen, Heikkikö sen nimi 
oli... Se on sillai tunnettu henkilö, että on julkaissu kirjallisuutta, mutta mistä..? 
No joka tapauksessa, se oli ensinnäkin tällasissa leiriolosuhteissa, siellä oli 
kaiken maailman lipunnostoja ja semmonen... miten mä sanoisin, siinä oli sem-
mosta isänmaallista, ja vetäjä oli partiolainen, niin tämmösiä piirteitä oli. En-
nen kaikkea se kokoustekniikka oli se mitä me opeteltiin siellä. Että tiedetään 
todella mitä se on, kun tehdään pöytäkirjat ja kaikki, että ne sitoo kans meitä. 
Se oli se hyvä puoli siellä. Ja siitä mä oon ollu tosi kiitollinen, koska mä oon 
ollu omassa myöhemmässä elämässä aika monen yhteisön puheenjohtajana.743 

                                                        
 
741 Jouhki & Lalu 2018, 21; Savolainen 2014. 
742 Suomen Teiniliiton hallituksen toimintakertomukset 1950–1966. STL: Db:1. KA.  
743 Om2744. 
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Teinikursseista oli tehty mahdollisimman hauskoja tapahtumia, jotka vielä 1960-
luvun alussa muistuttivat nykypäivän rippileirejä lipunnostoineen ja jumalanpalve-
luksineen. Teinijohtajakurssien tärkein anti oli kuitenkin se, että kymmenen päivän 
aikana opittiin pöytäkirjanpitoa, kokouksen johtamista ja yhdistyslakia. Martille 
kurssi oli äärimmäisen hyödyllinen, ja hän muisteli pitäneensä puheenjohtaja-aika-
naan kunnia-asianaan, että johti teinikuntaa järjestötoiminnan lakien ja säännösten 
mukaisesti. ”Ja se itteasiassa oli hirveen hauskaakin, että ei se sitä pykälähommaa 
tarvii välttämättä olla”, hän naurahti vielä. 

Teinijohtajakurssit toimivat kokonaisen ikäluokan verkostoitumiskanavana ja 
ne levittivät uusia ajatuksia poikkeuksellisen tehokkaasti. Kurssien tehokkuus pe-
rustui pääasiassa siihen, että ohjelmasta vastasivat Teiniliiton aktiivit. Esimerkiksi 
Teiniliiton hallitukseen 1960-luvun alussa valitut oululaisnaiset muistelivat, kuinka 
saivat heti tehtäväkseen lähteä Pohjois-Suomen leireille ohjaajiksi.744  Teiniliiton 
aktiivien toimiminen kurssinvetäjinä mahdollisti sen, että Teiniliiton piirissä virin-
nyt yhteiskunnallistumiskehitys heijastui suoraan kurssitoimintaan. Radikaalit (tai 
radikaaleiksi tulkitut) hallitusaktiivit jalkautuivat leireille, joille jo lähtökohtaisesti 
valikoitui avoimia, valppaita ja uteliaita nuoria eri puolelta Suomea.745  

Kesällä 1965 kurssille osallistunut iisalmelainen Henri kuvaili kurssinsa ”täh-
tisäihkettä”: 

Kyllä mä koin ihan mielekkäänä sen, se oli ihan erihieno kokemus. Ja sitten 
siellä oli kuitenkin tämmösiä tyyppejä, jotka… jos aattelee sun luokkakavereita 
tai semmosta vaikka lukiossakin valikoitunutta, niin ne oli valtakunnallisesti 
valikoituneita. Niin kun sellasta säihkettä siinä.746 

Myös oululaiselle Pekalle Kuortaneen teinijohtajakurssi kesällä 1966 oli mieleen-
painuva ja merkityksellinen kokemus, jota hän on muistellut haastattelumme lisäksi 
Teiniliittoa käsittelevässä suljetussa Facebook-ryhmässä. Erityisen suuren vaiku-
tuksen häneen tekivät muut kurssin osallistujat ja kurssilla syntyneet verkostot: 
  

                                                        
 
744 On2839; On2245. 
745 Näissä tapahtumissa syntyneet verkostot ovat Rentolan mukaan yksi keskeisin syy, miksi esimerkiksi 
nuortaistolaisuus levisi niin nopeasti 1970-luvun alussa. (Rentola 2003, 119–121.) 
746 Im1449. 
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Haastattelija: Mutta tuota, pääsitkö osallistumaan näille teinijohtajakursseille? 

Pekka: Pääsin! Ja siihen liitty just tämä Kuortanekin, siinä [Facebook] sivus-
tossa. Joo kyllä mä pääsin, ja sehän oli ihan... miten nyt tuleekin näitä, vähän 
vaikee löytää jotain uutta adjektiiviä tähän kohtaan, kun on tullu kehuttua niin 
paljon muuten. [- -] Se tais olla niin, että tää Ulla Niskanen, se oli oikein sel-
lanen karismaattinen ihminen, ja hän opetti meille siellä järjestöasioita ja pu-
hetaidosta tais pitää jotain. Se oli organisoitu vähän samaan tapaan, kun rip-
pikoululeiri, että siellä oli vähän kuin isosina teiniaktiiveja, yks oli semmonen 
Heimo Rimpiläinen, en tiedä mitä hänelle on tapahtunut, tais olla demari taus-
taltaan. Sit oli Seppo Härkönen, josta tuli Yleisradion johtaja, keskustalainen. 
Mut musta tuntuu, että siinä meidän kurssilaisporukassa ei ollu noi puoluekan-
nat kauheen kiteytyneitä, ainakaan mulla ei ollu. Mä olin samassa huoneessa 
sellasen kaverin kanssa, kun Juha Korkeaoja, josta myöhemmin tuli keskustan 
kansanedustaja ja maatalousministeri. 

Sit siinä oli semmonen erittäin vaikuttava henkilö kuin Alpo Halonen, sanooks 
tää nimi sulle mitään?Se on sellanen, että hänestä tuli myöhemmin kova tais-
tolaiskommunisti, ja hän on ollut sitten semmonen… eräänlaisissa toimitsija-
tehtävissä ja AY-liikkeen puolella ja hän on kirvesmiehenkoulutuksen muis-
taakseni käyny. Me tehtiin yhdessäkin joku harjotustyö, semmonen kirjotustyö 
siellä. Et se oli tällästa oikeeta koulutusta tai opiskelua, meitä niin ku haluttiin, 
että me kirjotetaan jotakin. Se saatto olla, että me keskusteltiin yhdessä ja kir-
jotettiin sitten erikseen ne jutut, ja mä sain siitä jonkun palkinnonkin siitä 
omastani. Mutta mä en koskaan tavannu sitten tän kurssin jälkeen tätä Alpo 
Halosta. [Jutellaan Teiniliitto-ryhmän keskusteluista] Sitten siellä oli semmo-
nen, mikäs se nyt oli.. televisiostakin tuttu semmonen Helena Kokko, hän on 
televisiotoimittaja tai mikä päällikkö. Hän on siellä viihde- tai kulttuuripuo-
lella hoitanut niitä hommia. Siinäkin oli sellanen verkosto. Se ei välttämättä 
ollu niin aktiivinen verkosto, en mää tän Korkeaojankaan kanssa oo vuosit-
tainkaan pitäny yhteyttä, mutta kun kerran on tutustuttu, niin voi aina soit-
taa.747 

  

                                                        
 
747 Om1951. 
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Pekan nimilista osoittaa, että teinikurssien kautta kulki lukuisia myöhemmin yh-
teiskunnallisesti merkittäville paikoille nousseita henkilöitä. Henrin mukaan kurs-
seille valikoitui ikäluokkansa terävin kärki, joka sai entistä paremmat eväät menes-
tymiseen. Henri kertoi, kuinka edelleen törmää yritystilaisuuksissa ja työmatkoilla 
entisiin kurssikavereihinsa: ”Ei oikeestaan kukaan niistä läheisiks kavereiks jääny, 
mut sillälailla et tunnistetaan tuolla aina, kun törmäillään ja muistellaan sitten.” 

Sekä Pekka että Henri muistelivat teinikurssien eliittihenkeä ja osallistujien 
merkittäviä saavutuksia. Kurssilaisten joukossa on varmasti ollut myös hiljaisem-
pia, vähemmän näkyviä eikä kovin hyvin menestyneitä henkilöitä. Menestyneet ja 
julkisuuteen nousseet henkilöt muistetaan kuitenkin usein parhaiten. Julkisuuden 
henkilöiden muisteleminen on myös kerrontatapa, jolla pyritään vakuuttamaan 
muiston merkittävyyttä ja totuudenmukaisuutta. 

Haastattelin kolmea iisalmelaista entistä teiniaktiivia, jotka osallistuivat sa-
malle teinijohtajakurssille kesällä 1965. Helillä, Henrillä ja Johanneksella oli hyvin 
erilaiset kokemukset kurssin tunnelmasta ja sisällöistä. Heidän kokemustensa ver-
tailu avaa mielenkiintoisella tavalla erilaisia suhtautumistapoja teinitoiminnan 
muutoksiin ja sisäisiin ristiriitoihin. 

Tyttölyseota käynyt Heli mainitsi teinikuntatoiminnan parhaimmaksi puoleksi 
teinijohtajakurssille pääsemisen. Hän totesi, että teinikursseilta sai kaiken sen yh-
teiskunnallisen opetuksen, mikä kouluopetuksesta jäi uupumaan. Kurssikokemus 
oli Helille erityisen tärkeä: 

Heli: No joo tuota.. Ne oli muutaman päivän, se oli siis semmonen internaatti-
tyyppinen kurssi. Meitä oli ehkä kolmekymmentä henkeä. Ja meille opetettiin 
kokoustekniikkaa, sitten oli semmonen kuin Harmo Jukka. Oliko Tuomiojan 
Erkki... ja kuka oli Ekin kaveri..? 

Haastattelija: Oliko Björklund ollu..? 

Heli: Joo I-C! Niin ne kulki, nyt Tuomiojasta en oo ihan varma, mut I-C kulki 
siellä kouluttamassa. Ja ne oli siis, tämmösiä kokoustekniikkaa, joko mää sa-
noin sen? Sitten opetettiin erilaisia väitteitä, väittelyharjoituksia oli. Kauheen 
kivoja oli! Semmosia et piti aina vaihtaa puolta ja argumentoida ja silleen kä-
läkäläkälä vastakkain. Miten sä johdat keskustelua, paneelikeskusteluja, joku 
joutu aina johtamaan ja sitten nämä arvostelivat. 
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Ja sit siinä oli paljon sellasta yhteiskunnallista opetusta, mutta esimerkiks 
niinku joku sano, et nehän oli semmosia kommunistien juttuja ja taistolaisten 
juttuja. Eeeei en kokenu yhtään! Siis mähän olin hyvin porvarillisesta per-
heestä, ei meillä politiikkaa puhuttu juuri kotona.[- -] Nää ei siis ollu aivope-
sua vaan hirveen hyvää semmosta että, luotiin kokonaiskuvaa Suomesta ja sitte 
maailmasta. Sillon oli Vietnamin sota, et näitä ne sit selvitti meille.748 

Myös Henri piti kurssin sisältöä opettavaisena, ja hän arvosti etenkin puhetekniik-
kaan ja ilmaisutaitoon painottuneita tehtäviä. Henrin ja Helin muistoissa on kuiten-
kin se ero, että Heli ei muistanut kurssin sisältöä millään tavalla poliittisena, vaikka 
tiedostikin, että Teiniliiton kursseihin liitettiin jo tuolloin epäilyksiä vasemmisto-
laisesta käännyttämisestä. Henri sen sijaan muisti nähneensä ja myös henkilökoh-
taisesti kokeneensa kurssinvetäjien vasemmistolaisen propagandan: 

Mä muistan, kun minua yritettiin käännyttää kunnon vasemmistolaiseks siellä. 
Siellä oli opettajana semmonen kun Ilkka-Christian Björklund ja Tuomioja, ja 
siellä oli joku muukin, jonka nimen mä oon jo unohtanu. Mut nää kaks, niin mä 
muistan yhtenä yönä kahteen asti ne yritti käännyttää! Sehän oli voimakas sil-
lon se vasemmistolaisagenda.749 

Henri oli jo ennen kurssia ollut kiinnostunut yhteiskunnallisista asioista, ja keskus-
telutaitoisena nuorena hän mielellään haastoi kouluttajien puheita. Hän tokaisi hie-
man huvittuneena, että torjui vasemmistolaistamisyritykset jo teinikurssilla, eikä 
hänellä ollut ”myöhemminkään kiinnostusta siirtyä siihen leiriin. Tytöt ja bilettä-
minen kiinnostivat enemmän.” Henri muisteli kurssilla tapahtunutta poliittista 
käännytystä hyväntuulisesti eikä kokenut sillä epämieluisana. Teinitoiminnan yh-
teiskunnallistumista negatiivisesti muistellut Johannes sen sijaan muisti suorastaan 
järkyttyneensä kurssin sisällöstä: 
  

                                                        
 
748 In0448. 
749 Im1449. 
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Me oikeestaan vähän ihmeteltiin, kun oltiin teinijohtajakurssilla, siellä oli sit-
ten semmonen kun Ilkka-Christian Björklund ja muita, jotka oli siellä opetta-
jina. Ja kun ne puhu siellä siitä semmosesta sosialismista, me niin kun luultiin, 
että ne vitsailee! Ja että se on vaan semmosta vitsailua, tai semmosta, mitä se 
nyt oli… Nehän oli taistolaisia sitten lopulta. Niin nehän olikin tosissaan!750 

Johannes muotoili muistikuvansa me-muotoon, jolla hän viittasi yhteiseen koke-
mukseen Henrin kanssa. Hänen muistinsa mukaan he molemmat olisivat olleet ih-
meissään ja hieman järkyttyneitäkin kurssin opettajien puheista. Henri osasi mie-
lestään suhtautua kouluttajien puheisiin kepeänä jutteluna, mistä Johannes ei vält-
tämättä ollut edes tietoinen. 

Haastateltavien muistoissa korostuvat hyvin erilaiset asiat, ja niiden vertailusta 
paljastuu kolme eri suhtautumistapaa teinitoiminnan muutokseen. Kaikista kurssi-
laisista ei kasvanut teiniradikaaleja. Yksi tapa oli suhtautua Helin ja Henrin tavoin 
kurssien sisältöihin puhtaasti oppimiskokemuksina ja pitää kursseja mielekkäänä 
tilaisuutena harjoitella esiintymistä ja saada itsevarmuutta. Toinen tapa oli verkos-
toitua aktiivisesti muiden saman- ja hieman erimielistenkin teinien kanssa. Kolmas 
tapa oli suhtautua Johanneksen tavoin hieman kummastellen, jopa arastellen ja tor-
juvasti. Tämä taas saattoi johtaa erilaisiin vastareaktioihin. 

Muistot teinijohtajakursseista ovat myös malliesimerkki muistamisen reflek-
siivisyydestä ja siitä, miten menneisyyden tapahtumia muistetaan hyvin eri tavoin 
eri elämäntilanteissa. Samalla muistot kertovat paljon siitä, mitä muistelijat ajatte-
levat yhteiskunnasta muisteluhetkellä. On kuitenkin hyvä huomauttaa, että Teini-
liiton 1960-luvun radikalisoituminen henkilöityy poikkeuksellisen voimakkaasti 
Erkki Tuomiojaan ja I-C Björklundiin, mikä johtuu pitkälti heidän näkyvästä roo-
listaan teinitoiminnassa ja myöhemmin valtakunnanpolitiikassa sosiaalidemokraat-
tien riveissä. Heidän teinitoimintavuotensa ajoittuvat vuosiin 1963–1968, jolloin 
teinitoiminta oli vielä luonteeltaan sosiaalidemokraattista ja yleisvasemmistolaista. 
Tuomiojan ja Björklund eivät kuitenkaan koskaan kuuluneet taistolaisliikkeeseen, 
vaikka haastateltavat niin antoivat ymmärtää.751 

                                                        
 
750 Im1348. 
751 Erkki Tuomioja on yksi 60-lukulaisen uusvasemmistolaisen kulttuuriradikalismin tunnetuimmista 
keulakuvista, mutta poliittisen uransa hän on tehnyt Suomen Sosialidemokraattisessa puolueessa. Hänet 
valittiin kansanedustajaksi sosiaalidemokraattien listoilta vuonna 1970. Ilkka-Christian Björklund puo-
lestaan liittyi SKDL:ään vuonna 1968, mutta pysyi enemmistökommunistien riveissä, kunnes vuonna 
1982 hän siirtyi sosiaalidemokraatteihin. 
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Haastateltavien muistoista näkyy hyvin muistamisen temporaalisuus: muistot 
sijoittuvat menneisyyteen, teinijohtajakurssiin, jota muistellaan ja selitetään myö-
hempien aikakerrosten läpi.752 Heli ja Johannes viittasivat muistoissaan kurssien 
ohjaajien taistolaisuuteen. Taistolaisuus liikkeenä ja käsitteenä syntyi kuitenkin 
vasta 1970-luvun alussa, ja tällöin useimmista Teiniliitossa toimineista todella tuli 
taistolaisia.753 Haastateltavani siis muistelivat kurssinohjaajia ikään kuin jälkivii-
saasti nykyhetken tietämyksen kautta ja käyttivät kaikkitietävän kertojan puheta-
paa: ”nehän oli taistolaisia sitten lopulta”.754 

5.3 Sittenkin hippateinejä? – Teinitoiminnan suhde 
nuorisokulttuureihin 

Teiniaktiivit julistivat vuosikymmenen puolivälissä ylpeästi, että hippateiniydestä 
oli vihdoin päästy eroon. Monipuolisesta toiminnasta huolimatta teinitanssit olivat 
kuitenkin edelleen teinikuntien suosituin toimintamuoto. Suurimalle osalle rivijä-
senistä ne olivat näkyvin ja tärkein osa koko teinitoimintaa.755 Esimerkiksi iisalme-
lainen Marianne totesi, että vaikka teinikunnassa touhuttiinkin paljon kulttuurin ja 
yhteiskunnallisten asioiden parissa, teinitansseille oli aina tilausta: 

Nehän oli tärkeet, koska sinne maksettiin joku maksu, mut se oli pienempi kuin 
muualla. Ja vanhemmat päästi helpommin. Kyllä nuoret tarvii semmosta. [- -] 
Levysoittimesta tanssimusiikkia ja koristelut katossa.”756  

Haastateltavat kuvailivat teinitansseja tärkeinä ja tasa-arvoisina kohtaamispaik-
koina. Etenkin erillisissä tyttö- ja poikakouluissa teinitanssit olivat edelleen helpoin 
ja luontaisin tapa tavata vastakkaista sukupuolta. Tanssit loivat tilan ja luvallisen 
mahdollisuuden olla lähellä vastakkaista sukupuolta ja muodostaa parisuhteita. Tei-
nijuhlissa soitettu musiikki, juhliin liittyvä pukeutuminen sekä erilaiset tanssityylit 
olivat myös osa laajempaa nuorisokulttuuria. 

                                                        
 
752 Pöysä 2015, 75, 91. 
753 Ks. Rentola 2003; Blåfield & Ahonen 1983b. 
754 Pöysä 2015, 95. 
755 Koski 2003, 155. 
756 In1645. 
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5.3.1 Korkeaa ja matalaa kulttuuria – Bändit ja musiikki 
teinitoiminnassa 

Suurten ikäluokkien nuoruutta määrittelivät keskeisesti tanssiminen ja nouseva po-
pulaarimusiikki. Iskelmä, tango ja rautalanka hallitsivat suurten ikäluokkien nuo-
ruudenajan soittolistaa. Populaarimusiikki oli kiinteä osa nuoruutta ja niin myös 
teinikuntatoimintaa.757 Haastateltavillani oli hyvin yksityiskohtaisia muistoja nuo-
ruutensa sävelmistä ja artisteista. Iisalmelaisella Helillä oli mieleen piirtynyt mu-
siikkiin liittyvä muisto koulukaverien yhteisestä juhannuksesta ja ensisuudelmasta: 

Heli: Oltiin [kaverin] mökillä sitten tyttöjä ja poikia kutsuttuna. Ja me oltiin 
sit [poikakaverin] kanssa siellä, oltiin hiljattain tutustuttu, niin ja sitten se siinä 
tanssilattialla suuteli ja mä oikein tunsin, kuinka se notkahti se lattia ja tuli 
Beatlesin ”She loves you, yeaaah yeaah” [laulelee ja nauraa]. Gramofonissa, 
joka oli semmonen kannettava pattereilla toimiva. Se oli EP-levy, niitäkin sitten 
lainailtiin. 

Haastattelija: Musiikkia sitte kuuntelitte? 

Heli: Joo ja meillä oli muute siellä teinikunnan, siellä missä johtokunta ko-
koontu, niin siellä kuunneltiin paljon musiikkia. Stan Getts oli semmonen jota 
opettajatkin tuli kuuntelemaan. Mää jotenkin ihastuin siihen, ne ei ollu mun 
opettajia, mut ne kuuli, että käytävälle kuului, kun saksofoni soi, niin että saako 
tulla kuuntelemaan. Se oli meillä semmonen pikku kolo se huone.758 

Beatlesin tahtiin saadun ensisuudelman muisteleminen toi Helille mieleen myös 
toisen musiikin sävyttämän lämpimän muiston, joka liittyi läheisemmin teinikun-
tatoimintaan. Teinikunnan gramofoni houkutteli opettajiakin kuuntelemaan, mikä 
oli sinänsä varsin poikkeuksellista tiukasta kuristaan tunnetussa tyttölyseossa. Mu-
siikki tuo voimakkaan aistielämyksen, joka on sidoksissa muistoihin ja nostalgiaan. 
Esimerkiksi vanhan kappaleen kuuleminen radiosta voi viedä takaisin menneisyy-
teen ja nostaa pintaan voimakkaita omaelämäkerrallisia muistoja.759 

Myös iisalmelainen Henri muisti hyvin tarkkaan kaikki teinijuhlissa esiinty-
neet yhtyeet. Hän puhkesi haastattelussaan hyräilemään erästä kappaletta samalla, 

                                                        
 
757 Poikolainen 2015; Jouhki 2014b, 69.  
758 In0448. 
759 Kansainvälisessä tutkimuksessa musiikin herättämistä muistoista käytetään termiä music-evoked au-
tobiographical memories (MEAMs). Ks. Belfi et al. 2015; Janata et al. 2007. 
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kun kertoi teinikunnan retkestä Savonlinnaan. ”Muistaks semmosen kappaleen 
kun… [hyräilee sävelmää], ja sitten yleisö vastaa. Noh, tää oli semmonen hitti. The 
Red Stockings oli tuolla ja me lähettiin linja-autolla Iisalmesta menemään”, hän 
kuvaili eloisasti ”linnakonvaan” lähtöä.760 

Tanssitilaisuuksien sisältöjä säätelevä huvivero rasitti vielä 1960-luvun lopul-
lakin teinikuntien tilaisuuksien suunnittelua. Viihteellisistä tanssitilaisuuksista kan-
nettiin veroa, kun taas ohjelmalliset iltamat, joissa oli lopuksi vain puolitoista tuntia 
tanssia, olivat verottomia.761 Huviverolakia pyrittiinkin kiertämään kaikin tavoin. 
Oululainen teiniaktiivi muisteli teinihippojen järjestelyjä ja päivitteli, miten polii-
silaitoksen hupilupahakemuksiin täytyi satuilla kulttuuriohjelmaa, jotta vältyttiin 
huviverolta: 

Muistan, että kun hipat alko aina oliko seitsemältä vai kaheksalta, ja kukaan 
ei ollu vielä oikein paikalla, niin olen siellä kolme varttia lukenu jotain kirjal-
lisuusnäytteitä ja runoja ja kaikkee tällasii näin täyttääkseni sen lainpykälän. 
Mutta ei se ketään kiinnostanu eikä siellä montaa kuulijaakaan ollu, vaan kyllä 
se kiinnosti vaan se vastakkainen sukupuoli ja se musiikki mikä siinä oli. Ja 
nehän oli sinällään aika isoja yrityksiä, että mehän kuitenkin palkattiin bändi 
sinne ja muuta. Siinä oli vähän tällasta riskinottoa.762 

Mies kuitenkin huomautti, etteivät teinitanssit olleet ainoa tapa huvitella ja tavata 
muita nuoria. Tanssit edesauttoivat muuhun teininuorisoon tutustumista, mutta 
tanssimisen kannalta ne eivät olleet ainutkertaisia tilaisuuksia. Teinijuhlien lisäksi 
tanssihimoa tyydytettiin yleisillä tanssipaikoilla, joissa usein soitti orkestereja. 

Oululaista 1960-luvun musiikki- ja orkesterikenttää hallitsivat poikkeukselli-
sen voimakkaasti jazz ja erilaiset rautalankakokoonpanot.763 Martti intoutui muis-
telemaan oululaisia musiikkipiirejä ja kertoi, miten musiikin harrastaminen oli tär-
keä osa hänen nuoruuttaan. Jazz-orkesterit olivat yleisesti teininuorison suosiossa, 
vaikka jazzmusiikki ei lähtökohtaisesti ollutkaan tanssimusiikkia, vaan sitä nimen-

                                                        
 
760 Om1449. 
761 Pesola 1996, 117. 
762 Om2049. 
763 Santtu Kuivamäki on etnomusikologian pro gradu -työssään kartoittanut vuosien 1965–1975 oulu-
laista jazzkulttuuria (Kuivamäki 2012). Ks. myös ”Jazzmusiikki”, Pohjoista musiikkia -sivusto. Oulun 
kaupungin kirjasto.) 
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omaan kuunneltiin. Martti kertoikin, miten rukouslauantaiden tanssikieltoa keksit-
tiin kiertää jazzorkesterien avulla. Hän kuvaili silminnähden innoissaan: ”Niin 
tiätkö, niin soitettiin jaskaa! Jazzia.” 764 

Suomalaisia nuorison alakulttuurimuotoja tutkineet Ilkka Heiskanen ja Ritva 
Mitchell ovat todenneet, että nuorisotyylien ja alakulttuurien historiassa ovat mu-
siikillinen tausta ja luokka-asema merkittävässä roolissa. Yleistäen ilmaistuna 
1960-luvun oppikoulunuoriso oli pitkätukkaisia poppareita ja folkmusiikin ystäviä, 
kun taas ammattikoulutaustaiset ”rasvikset” tai ”rockersit” kuuntelivat maskulii-
niseksi miellettyä rautalankaa ja rock-musiikkia.765 Heiskasen ja Mitchellin ana-
lyysissa ei kuitenkaan mainita esimerkiksi jazzia nuorison musiikkivalintana. Toi-
saalta heidän tutkimuksensa perustui keskeisesti valtakulttuurin ja nuorison vasta-
kulttuurien kohtaamiseen. 

Jazzmusiikin suosion väistyminen populaarimusiikin tieltä ajoittuu osuvasti 
kulttuuriradikalismin nousuun. 1950-luvun lopun ja 1960-luvun alun kulttuurikes-
kusteluissa oli pohjimmiltaan kyse ”korkean” ja ”matalan” kulttuurin erottelusta.766 
Tässä keskustelussa jazzmusiikki määriteltiin lähtökohtaisesti taiteeksi korkeakult-
tuurin piiriin, vaikka vanhan kulttuurieliitin täyttä tunnustusta jazz ei koskaan saa-
nutkaan.767 Etnomusikologi Tarja Rautiainen on tulkinnut, että kulttuuriradikalismi 
oli itsessään korkeakulttuurinen ilmiö, jossa populaarimusiikilla oli ristiriitainen 
rooli. Nuori älymystö omaksui aluksi muun nuorison tapaan populaarimusiikin 
nähden sen tavaksi irtisanoutua ahtaaksi koetuista konservatiivisista arvoista, mutta 
hyvin pian he kääntyivät kritisoimaan sitä kaupallistumisesta. Opiskelijoiden ja 
koululaisten kulttuuripiireissä sorruttiin jopa kulttuurisnobismiin ja korostet-
tiin ”edistyksellisen taiteen” merkitystä. Uutta, radikaalia edistyksellisyyttä etsittiin 
kansanmusiikista, jazzista ja avantgardistisista suuntauksista.768  

1960-luvulla uuden aallon taiteellinen elokuva ja moderni jazz kytkeytyivät 
kiinteästi toisiinsa.769 Tiedostava kulttuuriradikaali kuunteli mieluiten ulkomaisia 
tai kotimaisia edelläkävijöitä kuten Miles Davisia tai Esa Pethmania. Näin he aina-
kin antoivat ymmärtää – mutta yhtä lailla heidän tanssijalkaansa saattoivat liikuttaa 
ajan rautalanka- ja tangoyhtyeet. 
                                                        
 
764 Om2744. 
765 Rock-musiikin kuunteleminen ei liittynyt yhtä vahvasti luokkataustaa, sillä sitä kuunneltiin myös 
oppikoulupiireissä. (Heiskanen & Mitchell 1985, 111, 122.) 
766 Peltonen (toim.) 1996; Rautiainen 2003. 
767 Kuivamäki 2012, 4; Rautiainen 2003, 305–307. 
768 Rautiainen 2003, 307. 
769 Kärjä 2003, 267–268. 
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Suurten ikäluokkien nuoruudessa suomalainen populaarimusiikin kenttä moni-
puolistui ja jakaantui eri tyyleihin. Vuosikymmenen alussa nuorisoa liikuttivat en-
sin iskelmä, twist, rock’n’roll ja rautalanka, mutta Beatlesin läpimurto nosti beat- 
tai pop-musiikin nuorison suosioon vuonna 1964. Samassa aallossa syntyi uuden-
lainen nuorten bändikulttuuri.770 1950-luvun teinihipoissa musiikista oli vielä vas-
tannut pääasiassa gramofoni, mutta 1960-luvulla populaarimusiikin ja erilaisten or-
kestereiden esiinmarssi toi teinitilaisuuksiin enemmän elävää musiikkia. 

Iisalmessa oltiin ajan hermolla, ja nuoret perustivat runsaasti omia yhtyeitä 
1960-luvun alussa. Suurin osa niistä oli musiikkitrendien mukaisia rautalankayhty-
eitä, jotka kiersivät esiintymässä maakuntien tanssipaikoilla ja teinitilaisuuksissa. 
Myös tangoyhtyeille oli edelleen oma kysyntänsä.771 

Iisalmen lyseon teiniaktiivi Johannes kuvaili vanhaa konvakulttuuria ”karja-
näyttelynä”, jossa tytöt ja pojat seisoivat ujosti omissa riveissään ja valitsivat mie-
luisinta tanssipariaan. Hän muisteli, miten teinikunnassa haluttiin hieman tuulettaa 
tätä kulttuuria ja kokeilla erilaisia tilaisuuksia. Yksi tempaus oli järjestää ravinto-
lamainen teini-ilta yhteistyössä limonadien jälleenmyyjän kanssa. ”Me niinku lai-
tettiin juhlasali pöytiä täyteen ja istuttiin pöytien ääressä ja sieltä mukamas haetaan 
niitä [tyttöjä] ja juodaan cokista siinä”, hän kuvaili nauraen. Coca-cola-iltama ei 
aivan ottanut kantaakseen, mutta keväällä 1964 lyseon teinit päättivät järjestää uu-
denlaisen teini-illan, jonka nimeksi tuli amerikkalaisittain Teen Music. 

Teinikuntien juhlissa oli esiintynyt satunnaisesti paikallisia ja ulkopaikkakun-
talaisia orkestereja, mutta iisalmelaiset teinit halusivat viedä musiikkitoiminnan 
uudelle tasolle. Teen Music oli teinikunnan oma innovaatio, musiikkitapahtuma, 
joka järjestettiin vuosina 1964–1969. Ohjelma oli ajan virtausten mukaisesti ”go-
go-tyylinen”, jossa saman illan aikana esiintyi useita eri yhtyeitä. Parhaimmillaan 
Teen Music keräsi satoja teinejä kuuntelemaan monipuolista musiikkitarjontaa.772 
Johannes kuvaili Teen Musicin ohjelmaa: 
  

                                                        
 
770 Heiskanen & Mitchell 1985, 129; Poikolainen 2015; Rautiainen 2001, 19–20. 
771 Jokisalmi 2010, 62–63, 87. Lyseon poikien perustamia yhtyeitä olivat muun muassa The Tramps, 
The Grindstones, The Lee Stones sekä Honk Hank and The Hernias. 
772 Toimintakertomus 1965-66, ILA; ”Teen-Music 66 sai valtavan yleisömenestyksen”, IS 2.4.1966. 
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Siellähän oli kahenkerroksen väkeä konkreettisesti siellä Teen Musicissa. 
Siellä oli tämä tangoporukka, jota minä edustin ja joka oli enemmistö, ja sitten 
siihen aikaan tuli ne Beatlekset ja muut, tää rautalanka, niin alasalissa. Elikkä 
oli kahenlaista tarjontaa. Ja siinäkin suhteessa tää jengi jakaantu kahtia, tän 
musiikkiharrastuksen. Että sitten kun tuli tämä rautalanka, minä nyt ehkä pys-
tyin sietämään molempia, mut oli sit sellasia, jotka ei voinu sietääkään.773 

Johannes oli aktiivisesti mukana Teen Music -tapahtumissa, mutta useimmin itse 
soittamassa. Samaan aikaan lyseota käynyt Henri sen sijaan otti aktiivisen roolin 
tapahtuman organisoinnissa. Hän muisteli tapahtuman järjestelyjä ja mittakaavaa: 

Niin me otettiin molemmat juhlasalit ja kolme orkkaa oli parhaimmillaan soit-
tamassa, että ei ollu taukoa ollenkaan, orkat vaan vaihtu. Bändit ylhäällä ja 
alhaalla. Ja tota… mää laskin, että siinä oli koulun pihassa kuus linja-autoo 
sillon, eli sillon oli tää Ylä-Savon Teiniyhdistys. [- -] Ja kaikkien aikojen konva 
oli, kun ne tuli näistä kaikista paikoista linja-autoilla, ja siellä oli yleisöö sen 
mukasesti. Ja sain moitteitakin siitä rehtorilta, että alkaa olla jo vähän liian 
isoja nää pidot. [nauretaan]774 

Teinien musiikkitoiminnalla oli merkittävä vaikutus koko kaupungin nuorison mu-
siikkiharrastukseen, sillä ajan nimekkäät yhtyeet eivät välttämättä kiertäneet pie-
nimpiä paikkakuntia, ja esiintymiset saattoivat olla ikärajallisissa tiloissa. Henrin 
mukaan teinitoiminnassa ei ollut ongelmallista tehdä yhteistyötä myös ammatti-
koululaisten kanssa, jotka olivat tervetulleita ”pippaloihin” pääsylippua vastaan.775 
Lyseon teinikunta järjesti kaikille kaupungin nuorille avoimia teini-iltoja, joiden 
vetonauloina oli ajan nuorisoyhtyeitä kuten Topmost tai Wigwam.776 Kaikille nuo-
rille avoimet tilaisuudet tarjosivat tasa-arvoisen mahdollisuuden tulla kuuntele-
maan suosikkiyhtyeitä. 

                                                        
 
773 Im1348. 
774 Im1449. 
775 Vuoden 1969 pöytäkirjoista käy ilmi tilaisuuden budjetti: sisäänpääsymaksu oli 3 markkaa ja esiin-
tyjien budjetti oli 1 000 markkaa (Hallituksen kokouksen pöytäkirjat 17.3. ja 14.4.1969, ILA). Vuoden 
2019 rahan arvossa pääsymaksu oli 4,5 euroa ja kokonaisbudjetti 1 500 euroa. (Rahamuseo.fi) 
776 Esiintymissopimus 15.12.1967 The Free ja New Joys -yhtyeiden kanssa, ILA.  
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5.3.2 Nautinnonhaluiset teinit – Seksuaalivallankumous ja päihteet 

1960-lukua on luonnehdittu monen muun murroksen lisäksi seksuaalivallanku-
mouksen ajaksi. Suomessa käytiin vuosikymmenen lopulla vilkasta julkista kes-
kustelua seksuaalikysymyksistä kuten abortista ja naisten seksuaalisista oikeuksista. 
Debatissa asettuivat vastakkain kirkon ja valtion moraalinäkemykset ja käsitykset 
perhepolitiikasta sekä sukupuolisuhteiden muodostamisesta ja harjoittamisesta. Pe-
rinteisten kristillisten arvojen maailmassa seksi ja seksuaalisuus olivat tabuja ja 
kuuluivat ehdottomasti avioliittoon sekä miehen ja naisen välille. Kristilliset mo-
raalikäsitykset joutuivat kuitenkin antamaan periksi liberalisoituville ajatteluta-
voille sekä yleiselle sekularisaatiokehitykselle.777 

Teiniliitto oli jo aiemmin puuttunut koulujen opetuksen tasoon ja sisältöihin, ja 
seuraavaksi se otti hampaisiinsa koulujen seksuaalivalistuksen. Teiniliitto alkoi 
vaatia koulujen opetusohjelmaan asiallista ja totuudenmukaista seksuaalikasva-
tusta. Taustalla oli Teiniliiton puheenjohtajana vuosina 1967 ja 1968 toimineen 
Otso Appelqvistin kiinnostus A.S. Neillin summerhilliläisiin vapaan kasvatuksen 
ihanteisiin. Appelqvistin ajatteluun vaikuttivat saksalaisen psykoanalyytikon Wil-
helm Reichin ajatukset seksuaalisesta vapaudesta.778 Vapaan rakkauden ja kasva-
tuksen ideologia omaksuttiin hyvin nopeasti myös Teiniliiton toiminnassa, mikä 
näkyi erityisesti kesä- ja viikonloppukursseilla. Teiniliiton varapuheenjohtajana 
1970-luvun alussa toiminut Satu Hassi on todennut muistelmissaan, että seksuaali-
nen vapautuminen puhutti teiniaktiivien keskuudessa: ”Tulevat kurssinvetäjät poh-
tivat, miten saada kesäkursseille tulevat teinit vapautumaan. Joku kiteytti, että rip-
pikoululeirillä opitaan suutelemaan, Teiniliiton kesäkurssilla naimaan.”779  

                                                        
 
777 Kontula 1993, 54–55. 
778 Summerhilliläisyys perustui englantilaisen vapaan Summerhill-koulun johtajan A.S. Neillin ajatuk-
siin ja kirjoituksiin, jotka suomensi Markku Lahtela. Neillin ajatukset vaikuttivat voimakkaasti Appel-
qvistiin ja hän toi puheenjohtajakautensa aikana aatteen myös Teiniliittoon. Appelqvistin summerhilli-
läiseen ajatteluun kuului keskeisesti Teiniliiton politisoitumisen vastustus, sillä sen ytimessä oli kasva-
tustieteellinen lasten ja nuorten hyvinvointiin keskittyvä lähestymistapa. Koko teinitoiminnan sisällä 
summerhilliläisyys ei kuitenkaan saanut erityisen vahvaa jalansijaa, vaan aatteen omaksui lähinnä pieni 
ryhmittymä Teiniliiton hallituksen sisällä. Summerhilliläiset jäivät nopeasti paitsioon yhteiskunnallis-
tuvassa Teiniliitossa. (Blåfield & Vuorinen 1983a, 64.) 
779 Hassi 2018, 149; Laine 2005. Teiniliiton pääsihteerinä toiminut Matti Viialainen on todennut avoi-
mesti, että 1960-luvun lopun teinikursseilla porvariskodeista tulleet teinit kokivat vapautumisen, jonka 
merkiksi ”viiniä juotiin, yhteissaunottiin ja naitiin.” (Blåfield & Vuoristo 1983a, 64.) Myös Satu Hassi 
on tilittänyt melko avoimesti, miten 1970-luvun alussa Teiniliiton hallituksen ja muiden teiniaktiivien 
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1960-luvun lopussa kursseista alettiin puhua epäseminaareina, joiden ohjelma 
muotoutui täysin kurssilaisten mielenkiinnon, keskustelujen ja ideointien pohjalta. 
Usein kurssit sisälsivät myös irtiottoja, kuten alkoholia ja vapaata rakkautta.780 
Kurssitoiminnasta pitkään vastannut Erkki Tuomioja on myös todennut, että kurs-
seilla ei juuri puututtu sukupuolikuriin tai raittiuden valvontaan niin kauan kuin ne 
eivät häirinneet varsinaista ohjelmaa.781 Vuosikymmenen lopussa Teiniliittoa kos-
kevaan uutisointiin alettiin yhä useammin, etenkin oikeistolehdissä, liittää reposte-
luja julkisesta juopottelusta, rellestämisestä ja epäsiveellisestä käytöksestä.782 Eikä 
kyse kaikesta päätellen ollut liioittelusta! 

Teinijohtajakursseille osallistuneet haastateltavani eivät kuitenkaan muistaneet 
tällaista tai halunneet kertoa siitä. Heidän muistoistaan rakentui kuva varsin asial-
lisesta teinitoiminnasta. Toki he muistelivat alkoholinkäyttöä ja seurustelusuhteita, 
mutta he liittivät ne yleisemmin nuoruuteen ja paikalliseen nuorisokulttuuriin. 
Haastateltavat kommentoivat julkisuudessa esitettyjä väitteitä ruokottomuuksista 
jonkin verran, mutta kumosivat niitä omien kokemuksiensa kautta. Teinijohtaja-
kurssia muistellut Heli tokaisi, miten julkisuudessa väitettiin, että, kursseilla vain 
ryypättiin: ”Mutta eihän siellä ryypätty, kato ku oltiin alle 18-vuotiaita, ne oli ihan 
raittiita. Röökiä ehkä saatettiin. Niin... Maapähkinöitä ja rusinoita.783 

Onkin hyvä muistaa, että teinikursseille osallistuneet olivat vielä alaikäisiä. 
Kesäleireillä meno oli hillitympää, sillä mukana oli myös Teiniliiton ulkopuolisia, 
aikuisia kouluttajia. Toki Helin kuvaus voi olla kaunisteltu, ja leirillä on hyvinkin 
voinut tapahtua yhtä jos toistakin. 

Iisalmelainen Henri muisteli poikkeuksellisen suorasukaisesti, miten teinikun-
nan tapahtumissa käytettiin alkoholia, joskin ilman suurempia ylilyöntejä. Teinihi-
pat järjestettiin kuraattorien valvonnassa koulun tiloissa, joissa alkoholi oli luon-
nollisesti kiellettyä. Lyseon puolella oli kuitenkin yksi opettaja, joka katsoi teinien 
touhuja sormien välistä. Henri muisteli kertaa, jolloin iisalmelaiset teinit oli kut-
suttu naapurikunnan teinien hippoihin, ja matkaan lähdettiin linja-autolla kyseisen 
erityisen suositun valvovan opettajan kanssa: 

                                                        
 
keskuudessa kului runsaasti alkoholia. Alkoholi kuului myös maakuntien viikonloppukurssien ohjel-
mistoon. Hassi muun muassa kuvailee muistelmissaan yksityiskohtaisesti viinanhuuruisia Teiniliiton 
virkailijakursseja eräkämpissä ja tyhjissä kansakouluissa eri puolella Suomea. (Hassi 2018, 180.) 
780 Laine 2005, 155. 
781 Tuomioja 1993, 78. 
782 Ks. Hassi 2018, 142. Viittaukset teinitoiminnan paheellisuudesta lähtivät liikkeelle juuri liiton sum-
merhillkaudella, jolloin puhuttiin paljon yksilön vapautumisesta ja emansipaatiosta. 
783 In0448. 
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Siellä koulun nurkalla oli vastassa vaan yks kaveri, joka sano, et ”hei, ei me 
koululla pidetäkään niitä!” Ja mentiin ja se olikin vanha tukkikämppä, siellä 
oli majotettu, iso semmonen metsäkeskus. No me ajettiin sinne ja siellä ei ollu 
viinan suhteen mitään sääntöjä, jokainen sai nauttia ommaan tahtiin. Ja ja, 
[opettajakin] oli sitten vähän päissään jo, kun tultiin takasin päin. Ja mä muis-
tan tämmösen näin, että kun oltiin takapenkillä, bussin takapenkillä, niin siinä 
oli, montako siihen mahtuu… Viis ainakin. Siinä oli tyttölyseon tyttöjä viis ja 
[opettaja] meni niiden syliin pitkälleen. Ja tyttöjen piti pitää esitelmä siitä ruu-
miin kohdasta, minkä kohdalle ne sattu! [nauraa] Se oli mieleen jäävä tilaisuus, 
että ihan reipasta menoa.784 

Ei siis ihmekään, että vanhempien ja koulun näkökulmasta teinitoiminta alkoi 
saada hyvin kyseenalaisia piirteitä. Nuorten seksuaalinen herääminen ja kokeilun-
halu ovat luonnollisia kehitysvaiheita, mutta 1960-luvun seksuaalisen vapautumi-
sen sukupolveen kuuluneet nuoret alkoivat osoittaa näitä julkisemmin kuin van-
hempiensa polvi.785 He kokivat heihin sovelletun siveys- ja moraalinormiston yk-
sinkertaisesti vanhanaikaisena ja kahlitsevana. Murrosta lähdettiin ajamaan koulu-
maailman ja valistuksen kautta. 

Kysymykseen puututtiin esimerkiksi teatterin keinoin. Helsingin Teiniteatterin 
Sex-kabaree oli kohua aiheuttanut teatterikiertue, joka vaati asiallista sukupuoliva-
listusta kouluihin.786 Kabareeta kuitenkin vastusti etenkin oppikouluväki. Teinilii-
ton teettämässä teinikuntakyselyssä vuodelta 1967 oululaiset teinikunnat vastasivat 
muun muassa kysymykseen, onko rehtori kieltänyt joidenkin ilmoitusten näytteille 
asettamisen. Oulun normaalikoulusta vastattiin, että Helsingin teiniteatterin sex-
kabaree ”kiellettiin isällisen ohjaavasti [- -] väitettiin sen olevan oppilaille sopima-
ton ja antavan riettaita virikkeitä.” Myös Oulun tyttölyseosta vastattiin, että sex-
kabareen ilmoitusta ei saanut asettaa näytteille, sillä ”halukkaat saavat sen kyllä 
tietoonsa muutenkin.”787 Sex-kabaree oli poikkeuksellisen rohkea aikana, jolloin 
julkinen keskustelu seksuaalisuudesta koettiin vielä vaikeana ja lähes tabuna.788 

Kabaree sohaisikin seksuaalisuuden tabun lisäksi myös pyhintä ja toistaiseksi 
koskematonta, uskontoa. Kabareen esityksissä kritisoitiin muun muassa aborttikes-

                                                        
 
784 Im1449. 
785 Ks. Kontula et al. 1997. 
786 ”Sex-kabareessa 1967 ”joka kolmas morsian” oli raskaana”, YLE Elävä arkisto. 
787 ”Teinikuntakysely 3/1967”, STL Ea:9. KA. 
788 von Bonsdorff 1986, 113. 
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kustelua sekä pilkattiin kirkon kaksinaismoralismia ja pinttyneitä asenteita esiavi-
olliseen seksiin.789  Seksuaalivalistuksen tueksi Teinilehdestä julkaistiin erityinen 
seksuaalikasvatusteemanumero, minkä lisäksi lehdessä käsiteltiin säännöllisesti 
seksuaalivalistusteemoja.790  Radikaaliksi tämän teki se, että Teinilehti lähetettiin 
automaattisesti kaikille jäsenille – myös uskonnollisiin ja konservatiivisiin perhei-
siin. 

5.4 Teinikunta ”60-lukulaisuuden” ilmentymänä? 

1960-luvusta on syntynyt varsin vakiintunut kulttuurinen kertomus poliittisena ja 
kumouksellisena nuorison vuosikymmenenä. Näin on siitäkin huolimatta, että lä-
heskään kaikki eivät kokeneet 1960-lukua samalla tavalla. Suomessakin opiskeli-
jaradikalismiin osallistui vain murto-osa ikäluokasta, mutta silti radikaalien koke-
mukset ovat leimanneet koko 60-lukulaista kollektiivista kertomusta. Esimerkiksi 
Semi Purhosen ja Tommi Hoikkalan määrittelemän 60-lukulaisen kapean eliitin 
tyyppitarinaan kuului keskeisenä vaiheena teinikuntatoiminnan värittämä ”tei-
ninuoruus”, havahtuminen yhteiskunnallisiin epäkohtiin ja osallistuminen ylioppi-
lasliikkeeseen. 791  Eliitin tyyppitarinaan soveltuva Martti pohti suhdettaan ajan 
opiskelijaliikkeeseen ja radikalismiin: 

 [- -] Sen minä sanon, että se meijän porukka, minä oon lähteny -66 ja itteasi-
assa ois pitäny lähtee jo -65, niin sitten opiskelupaikkakunnalla se puheks kuk-
kaan se kulttuuriradikalismi. Ja teinikunnassa me oltiin semmosia, että me 
opeteltiin asioita vasta. Ikään kuin sellasta struktuuria, ja sitten me oltiin val-
miita oleen radikaaleja. 792 

Martti kuvaili aiemmin 1960-luvun alun ajan henkeä ”establishmenttien” kyseen-
alaistamisena, jota toteutettiin aluksi kulttuurin kautta. Haastattelussa emme käsi-
telleet tarkemmin hänen yliopisto-opintojansa tai kokemuksiaan opiskelijaliik-
keestä, mutta hänen kertomuksestaan oli tulkittavissa, että hän asemoi itsensä 

                                                        
 
789 ”Sex-kabareessa 1967 ”joka kolmas morsian” oli raskaana”, YLE Elävä arkisto. 
790 Seksuaalikasvatuksen teemanumero (2/1967) sisälsi sekä asiantuntijoiden että teiniaktiivien kirjoi-
tuksia muun muassa seksuaaliopetuksesta, seksuaalikäyttäytymisestä rikoslain näkökulmasta sekä itse-
tyydytyksestä. 
791 Purhonen & Hoikkala 2008, 140–142. 
792 Om2744. 
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osaksi 60-lukulaisten opiskelijaradikaalien tarinaa. Hänelle teiniajan kulttuuriaktii-
visuus oli nimenomaan kulttuurin kukkasen kasvattamista, joka puhkesi täyteen ra-
dikalismin kukkaan yliopistossa. 

Katja-Maria Miettunen on todennut, että 60-lukulaisten tarinassa kulttuuriradi-
kalismi näyttäytyi eräänlaisena kasvualustana radikalisoitumiselle. Toisaalta entis-
ten radikaalien rakentamassa historiakuvassa kulttuuriradikalismi ja kulttuurin 
yleinen radikalisoituminen sekoittuvat herkästi keskenään.793 Muistitietohistorioit-
sija Nancy Janovicek on todennut, että 1960-luvusta on syntynyt romantisoitu ja 
suoraviivainen kollektiivinen kertomus, jota etenkin populaarikulttuurin kuvat 
nuorisokulttuureista ja poliittisista protesteista ovat vahvistaneet. Janovicekin mu-
kaan tätä narratiivia ovat vahvistaneet 1960-luvulla nuoruuttaan eläneet historian-
tutkijat, jotka ovat oman aktivisminsa kautta kirjoittaneet pienen ”eliitin” muistoja 
historiaksi.794 Myös Suomessa Miettunen on pitänyt erityisen ongelmallisena sitä, 
että monet ”60-lukulaiset” historiantutkijat ovat liittäneet omaa muisteluaan tutki-
mukseensa.795 Sama ilmiö on nähtävissä myös teinitoiminnan historian tulkinnassa, 
jossa äänessä ovat olleet lähinnä keskeiset, miespuoliset aktiivit.796 

1960-lukuun liittyvä kulttuurinen kertomus ja muisti ovat vaikuttaneet vahvasti 
haastateltavieni henkilökohtaisiin muistoihin. Muutamaa poikkeusta lukuun otta-
matta haastateltavat toistivat 60-lukulaisuuteen liitettyä radikalismin ja murroksen 
narratiivia. Tämä johtuu hyvin pitkälle siitä, että valtaosa heistä kuului tähän 60-
lukulaiseen eliittiin ja osallistui tai vähintään seurasi läheltä opiskelijaliikettä. 
Haastateltavien muistoista löytyi myös muutama vastakertomus tai anti-60-luku-
lainen narratiivi, jossa korostettiin arkisempaa kertomusta. 

Aiempaan ”kiltteyden ajan” sukupolveen nähden kolmatta teinisukupolvea ku-
vaa heidän toimintansa monipolvisuus ja heterogeenisyys. Kun 50-lukulainen tei-
nitoiminta oli eräänlaista yhtenäiskulttuurin aikaa, seuraavan sukupolven koke-
musmaailma oli jo huomattavan jakaantunut: suurin osa teineistä viihtyi edelleen 

                                                        
 
793 Miettunen 2009, 92; Kolbe 1996, 240–243. 
794 Janovicek 2013, 186–187. 
795 Miettunen 2009, 24–25; myös Kolbe 2008. 
796 Esim. Blåfield & Vuorinen 1983a; 1983b; Rentola 1990, 2003; Roos 2005; Tuomioja 1993; von 
Bonsdorff 1986. Poikkeuksen miesvaltaiseen muisteluun ja tutkimukseen muodostavat vuonna 2018 
julkaistut Teiniliiton entisen varapuheenjohtajan Satu Hassin muistelmat, jotka kuitenkin edustavat 
edelleen Teiniliiton eliitin muistelua. 
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teinihipoissa, osa taas keskittyi eri kulttuurimuotojen intohimoiseen harrastamiseen 
ja osa aktiiviseen yhteiskunnalliseen teinikuntaelämään.797 

Kolmas teinisukupolvi oli ennen kaikkea kerrostunut sukupolvi, jonka sisällä 
on nähtävissä Matti Virtasen luoma mestari-kisälli-oppipoika -malli. Tradition van-
himmat ja kokeneimmat edustajat siirsivät traditiota nuoremmilleen. Kukin teini-
sukupolvien fraktio vei teinitradition ketjua omalta osaltaan eteenpäin. Tämä näkyy 
tutkimusaineistossani erityisen hyvin juuri kulttuurivalppaiden ja yhteiskunnallis-
ten teinien välisessä suhteessa, jossa ensimmäisen fraktion edustajat näyttäytyivät 
esikuvana ja pohjatyön tekijöinä nuoremmalle kisällipolvelle. 

Kolmannen teinisukupolven heterogeenisyyttä ja toisaalta yhtenäisyyttä voi-
daan tulkita tarkemmin kolmen esimerkkitapauksen kautta. Kokemuksellinen su-
kupolvi voi sisältää useita rinnakkaisia sukupolvifraktioita, joilla on side sekä 
omaan mobilisoituneeseen fraktioonsa että laajemmin yhtenäisen avainkokemuk-
sen jakamaan sukupolveen.798 Nostan tarkasteluun teinijohtajakursseja muistelleet 
iisalmelaiset, Helin ja Henrin, sekä oululaisen kulttuuriaktiivin, Martin. 

Martti edustaa selvimmin sukupolven kulttuurivalpasta fraktiota, jolle opiske-
lijaliike ei vielä edustanut suoranaista poliittista radikalismia. Hänelle teinikunta-
toiminnan keskeisin anti oli kulttuuriharrastuksissa ja kulttuurin radikaalissa haas-
tamisessa. Neljä vuotta nuorempi Heli puolestaan on sukupolven jälkimmäisen, yh-
teiskunnallisen fraktion edustaja. Hänen teiniaikaansa leimasivat yhteiskunnalliset 
teemat kuten keskustelutilaisuudet, kiihkeät puheet ja kouludemokratian ensi aske-
leet. Heti ensimmäisenä yliopistosyksynään hän liittyi opiskelijaliikkeeseen. Henri 
on puolestaan näiden kahden fraktion väliinputoaja ja edustaa eniten hippateinien 
perinnettä. Hänen yhteiskunnallinen kiinnostuksensa ja aktiivisuutensa heräsi in-
nostavan historianopettajan johdolla, mutta yhteiskunnallinen tai poliittinen toi-
minta eivät kuitenkaan kiinnostaneet yhtä paljon kuin tytöt ja juhliminen. 

Vaikka kaikkien kolmen muistoissa korostuivat hyvin erilaiset asiat, heitä yh-
disti yhteinen muisto ja kokemus kulttuurin ja yhteiskunnan välittömästä suhteesta. 
Yhteiskunta oli olemassa, ja sitä oli käsiteltävä. Parhaiten käsittely onnistui kult-
tuurin, eli musiikin, teatterin, kirjallisuuden ja taiteen, kautta. Aina 1960-luvun lop-
puun asti kulttuuri oli todella se kukkanen, jota kasvatettiin. Heille kaikille teini-
kunta oli ponnistuspohja seuraavalle askeleelle: Martti samaistui radikalismiin ja 

                                                        
 
797 Teinin kirjan vuoden 1964 painoksessa murehdittiin sitä, että ajan teininuoriso oli jakautunut tanssi-, 
kulttuuri- ja järjestöteineihin. (Teinin kirja 1964, 118.) 
798 Virtanen 2001, 354–355. 
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vuoden -68 tapahtumiin, Heli lähti yliopistossa opiskellessaan mukaan poliittiseen 
opiskelijatoimintaan, kun Henri taas jatkoi valitsemallaan kevyemmällä tiellä ja 
jättäytyi tietoisesti radikalismin ulkopuolelle. 

Kolmas teinisukupolvi oli luonteeltaan radikaali sukupolvi, mutta ei vielä po-
liittinen, jos poliittisuus ymmärretään puoluepolitiikkana. Yhteiskuntaan osallistu-
minen ja vaikuttaminen ovat kyllä poliittista toimintaa, mutta teinitoiminnan muis-
telun kontekstissa poliittisuus tarkoittaa ennen kaikkea puoluepolitiikkaa, ja sen 
aika vasta häämötti. 
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6 Puoluepoliittinen koululaisliike – Neljäs 
teinisukupolvi (1969–1975) 

Tässä luvussa käsittelen teinikuntatoiminnan viimeiseksi jäänyttä sukupolvea, jota 
leimasivat koululaispolitiikka ja teinien jakautuminen puoluepoliittisiin leirei-
hin.799 Aiempi tutkimus on näyttänyt, miten Teiniliitto siirtyi vuoteen 1971 men-
nessä sosiaalidemokraattisesta kansainvälisyystoiminnasta puoluepoliittiseen ja lo-
pulta taistolaistuneeseen, sosialistiseen vaiheeseen.800 Teiniliiton puoluepolitisoitu-
minen kärjistyi kouludemokratiahankkeen myötä, ja ikään kuin huomaamatta liiton 
johtoon nousivat nuortaistolaiset voimat. Samalla Teiniliitto omaksui entistä aktii-
visempaa roolia koululaisten etu- ja ammattijärjestönä.801 Seuraavina vuosina kou-
luneuvostot sekä vaiheittain etenevä peruskoulu-uudistus tekivät vanhat teinikun-
nat tarpeettomiksi – uuden peruskoulun ja oppilaskuntien aika häämötti jo edessä. 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena ei ole esittää uutta tulkintaa Teiniliiton vii-
meisten vuosien tapahtumista, vaan keskittyä siihen, miten valtakunnallisen teini-
toiminnan muutokset näkyivät paikallistoiminnan tasolla ja millaisiksi ne ovat 
muotoutuneet entisten aktiivien muistoissa. Tässä luvussa analysoin tarkemmin, 
miten paikallisessa teinikuntatoiminnassa tulkittiin kahta keskeistä 70-lukulaisen 
teinitoiminnan teemaa, nimittäin politiikan ja teinien välistä suhdetta sekä koulu-
demokratiaa. Lisäksi käsittelen sitä, miten teinitoiminnan hiipuminen 1970-luvun 
puolivälissä vaikutti paikallisella tasolla. 

1970-luku muistetaan erityisen hyvin värien ja muotojen ilottelusta sekä poh-
joismaisen hyvinvointivaltion rakentumisesta. Samaan aikaan sitä on kuvattu 
myös ”kirkuvan harmaana” ja otsaryppyisen politiikan vuosikymmenenä. Tähän 
ovat antaneet leimansa muun muassa 1960- ja 1970-lukujen vaihteessa kiihtynyt 
maaseudun tyhjeneminen, muuttoliike Ruotsiin, harmaiden betonilähiöiden nousu, 
vuoden 1973 öljykriisi, Suomen epävakaa sisäpolitiikka, ambivalentti suhde Neu-
vostoliittoon sekä ennen kaikkea politiikan byrokraattisuus.802 Harmaaseen poliit-
tisuuteen liittyi kuitenkin myös nuorekasta riehakkuutta, sillä vuosikymmen oli po-

                                                        
 
799 1970-luvun poliittinen teinitoiminta on ollut koko teinitoiminnan tutkimushistorian näkyvin teema. 
Ks. Ahonen 2000, Kärenlampi 1999, Rentola. 1990; 2003; 2012. 
800 Ahonen 2000, 142. 
801 Kärenlampi 1999; Blåfield & Vuorinen 1983b. 
802 Kettunen 2006; Sarantola-Weiss 2008. 
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liittiseksi nuorisoliikkeeksi kasvaneen nuorleninistisen taistolaisuuden aikaa. Kol-
lektiivisissa mielikuvissa 1970-luvulla liehuivat punaliput, raikuivat poliittiset työ-
väenlaulut ja radikaali nuoriso ajoi sosialistista vallankumousta.803 

Teinikuntatoiminnassa 1960- ja 1970-lukujen taitteessa tapahtunut murros oli 
osa 1970-luvulle ominaista yhteiskunnan yleistä politisoitumiskehitystä ja politii-
kan arkipäiväistymistä.804  Vuoden 1966 eduskuntavaaleissa syntynyt keskustan, 
SDP:n ja kommunistien muodostama kansanrintamahallitus vaikutti lukuisten ta-
lous- ja sosiaalipoliittisten uudistusten ja päätösten läpiviemiseen.805 Sosiaalipoliit-
tiset reformit, kuten kansaterveyslaki ja päivähoitolaki, olivat merkki siitä, että yk-
sityiseksi ja perheen sisäiseksi mielletyt asiat olivat politisoituneet ja siirtyneet jul-
kisen päätöksenteon ytimeen.806 

Edellä olen osoittanut, miten teinikuntien toiminta kulki kulttuuriradikaalista 
vaiheesta kohti yhteiskunnallisia ja kansainvälisiä toimintateemoja. Kolmannen su-
kupolven viimeisten edustajien muistoissa oli jo havaittavissa selkeitä piirteitä tei-
nitoiminnan politisoitumisesta ja puoluepolitiikan uudesta roolista. Se, mikä ym-
märretään poliittisuudeksi, on kuitenkin vaihdellut eri aikoina. 1970-luvun poliitti-
suutta ei voi arvioida 2010-luvun politiikan näkökulmasta, vaan sen sisältöjä on 
tulkittava osana oman aikansa kontekstia. 

Politiikan tutkija Andrew Heywoodin mukaan politiikan voi määritellä neljällä 
eri tavalla: se voi olla (valtion) hallintoa, yhteisten asioiden hoitamista, kompro-
missien ja yhteisymmärryksen hakemista tai vallankäyttöä. Yleisimmin politiikka 
käsitetään kuitenkin poliittisten puolueiden tai johonkin aatteeseen pohjautuvana 
toimintana ja vaikuttamisena. Politiikan käsitteen tarkka määrittely on ongelmal-
lista, sillä sitä on tulkittu hyvin eri tavoin eri aikoina. 807 Esimerkiksi nykypäivänä 
politiikan käsittäminen annetuksi, yleisesti tunnetuksi ilmiöksi on olennaisesti vai-
keampaa kuin 1960- ja 1970-luvuilla, jolloin politiikka-käsite liittyi keskeisesti 
puoluepolitiikkaan.808 

Tutkimukseni peruskäsityksenä on, että koko teinitoiminnan traditio oli itses-
sään poliittinen, sillä sen tarkoituksena oli vaikuttaa koululaisten omaan yhteisöön 

                                                        
 
803 Toisaalta vasemmistoradikaalien riehakas kapinallisuus kuihtui nopeasti tosikkomaiseksi byrokrati-
aksi ja tiukaksi, kurinalaiseksi politiikaksi. Ks. Lalu 2015; Jouhki & Lalu 2018. 
804 Ks. Palonen 2003. 
805 Smolander 2010, 371–374; Rentola 2010.  
806 Kuusisto 2017, 14. 
807 Heywood 2007, 3–5; ”Politiikka”, Suomisanakirja.fi. 
808 Palonen 2003, 486, 506, 508. 
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ja myös laajemmin suomalaiseen yhteiskuntaan. Haastateltavani sen sijaan tulkit-
sivat teinitoiminnan poliittisuutta muistelemansa ajan näkökulmasta: esimerkiksi 
1950-luvun teinisukupolven edustajat eivät mieltäneet teinien isänmaallista toimin-
taa millään tavoin poliittisena. Sen sijaan vasta vasemmistolaisen puoluepolitiikan 
ujuttautuminen teinitoimintaan merkitsi heille toiminnan politisoitumista.809 Alle-
viivaan tutkimuksessani poliittisuuden käsitteen monitulkintaista luonnetta puhu-
malla viimeisestä teinisukupolvesta ennen kaikkea puoluepoliittisena sukupolvena 
pelkän poliittisen sukupolven sijaan. 

6.1 Hullu vuosi 1968 muuttaa teinitoiminnan kurssia 

Vuosi 1968 on keskeinen käännekohta kaikissa teinitoimintaa määrittelevissä tul-
kinnoissa. Aktivoituva koululaisliike katsoi mallia opiskelijaliikkeen kehityksestä, 
mutta teinitoiminnassa vuoden 1968 rajavuosiluonne ei kuitenkaan liity yksistään 
opiskelijaradikalismia keskeisesti määrittävään kulttitapahtumaan, Vanhan val-
taukseen.810  Samana vuonna tapahtui myös lukuisia muitakin teininuorison kan-
nalta merkittäviä muutoksia. 

Ensimmäinen muutos koski koululaisten poliittisen toiminnan läpimurtoa. 
Aiemmin tiukasti politiikan ulkopuolella pidetty koulumaailma ei voinut välttyä 
1960-luvun lopulla alkaneelta politiikan arkipäiväistymiseltä811 . Jo 1960-luvun 
mittaan oppikoululaiset vaativat ajantasaista opetusta yhteiskunnallisista ja poliit-
tisista kysymyksistä, mikä näyttäytyi konservatiiviselle opettajakunnalle suorana 
kauhukuvana. Koululaisten poliittista toimintaa suitsi kuitenkin vielä vuonna 1934 
säädetty ”puserolaki”, joka kielsi poliittisten tunnusten kantamisen kouluissa.812 
Oppikoulunuoriso oli kuitenkin jo valpastunut yhteiskunnallisesti ja etsi luontevaa 
väylää kiinnostukselleen. Vuoden 1966 eduskuntavaalien jälkeen poliittisten puo-
lueiden nuoriso-osastot huomasivat kasvavan, valppaan nuorisojoukon potentiaalin. 
Pääasiassa kansandemokraattisten järjestöjen aloitteesta kumottiin puserolaki 
vuonna 1968, minkä jälkeen koululaisilla oli oikeus kantaa julkisesti puolueiden ja 
poliittisten nuorisojärjestöjen tunnuksia. Suoraa puoluetoimintaa koulujen seinien 
sisäpuolella ei kuitenkaan vielä sallittu.813 

                                                        
 
809 Ks. alaluku 5.4. 
810 Vanhan valtauksen myytistä ja sen kritiikistä ks. Miettunen 2009; Miettunen 2019. 
811 Palonen 2003. 
812 Puserolain toimeenpanosta ks. alaluku 3.2. 
813 Kärenlampi 1999, 92. 
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Toinen keskeinen murros liittyi maailmanpoliittisiin tapahtumiin ja uusvasem-
mistolaisen ajatusmaailman leviämiseen. Vuosi 1968 järisytti suomalaisten perus-
turvallisuutta, kun Neuvostoliiton tankit vyöryivät elokuussa Tshekkoslovakiaan. 
Miehitys säikäytti suomalaiset, jotka olivat jo tottuneet suhteellisen rauhaisaan rin-
nakkaiseloon Neuvostoliiton kanssa. Kansainvälinen yhteisö tuomitsi miehityksen, 
mutta Suomessa suhteiden tasapaino järkkyi YYA-sopimuksen ja Suomen puolu-
eettomuuskysymysten takia.814 Merkittävä kansainvälinen konflikti leimahti myös 
Vietnamissa, jossa Yhdysvaltojen sotatoimet kiihtyivät uudelleen. Samaan aikaan 
Euroopan opiskelijalevottomuudet, Yhdysvaltojen mustien kansalaisoikeusliike, 
lukuisissa entisissä siirtomaavaltioissa kytevät vapautusliikkeet ja Biafran nälän-
hätä lietsoivat nuorisoa kapinaan. Sodat käynyt ja niukkuudessa kasvanut vanhem-
pien sukupolvi ei tuntunut ymmärtävän nuorten vimmaa, ja kuilu sukupolvien vä-
lillä kasvoi entisestään.815 Länsimainen nuoriso koulutus- ja luokkataustaan katso-
matta koki huolta muuttuvasta maailmasta. Aika kuin pakotti olemaan jotain mieltä 
ja ottamaa kantaa.816 

Kolmanneksi vuosi 1968 vaikutti teinikuntien ja Teiniliiton jäsenpohjaan. Ke-
väällä 1968 kirjoitti ylioppilaaksi 14 729 henkilöä. He edustivat käytännössä kol-
mannen teinisukupolven (s. 1945–50) viimeistä joukkoa, joka siirtyi yliopistomaa-
ilmaan innokkaina ”sukupolvikokemuksensa vallassa” ja vakuuttuneina siitä, että 
maailma oli muuttumassa nopeasti. Uudet ylioppilaat etsivät ratkaisuja enemmän 
vasemmalta, lähinnä Akateemisen Sosialisti Seuran (ASS) riveistä.817 

Teiniliiton hallitukseen oli perinteisesti valittu Helsingissä opiskelevia yliop-
pilaita, ja vuoden -68 radikaalit ylioppilaat miehittivät nopeasti Teiniliiton hallitus-
paikat. Kulttuuriradikaalien teinien muistot osoittavat, että teinikunnasta tarttunut 
kulttuuri- ja yhteiskuntavalppaus kantoi hedelmää vasta yliopistossa.818 Onkin tär-
keää muistaa, että Vanhan valtaukseen osallistuneet ydinjoukot olivat oikeastaan 
varhaisempaa sukupolvea. Kevään -68 ylioppilaat jäivät vielä osittain paitsi tästä 

                                                        
 
814 Rentola 2005, 57. 
815 Kurlansky 2008, 14; Tuominen 1991; Immonen 2019; Kärenlampi 1999, 45. 
816 Lalu 2016, 61; Jouhki & Lalu 2018, 21; Ahonen et al. 2019. 
817 Rentola 1990, 257; Rentola 2003, 107, 111, 119, 121. Rentolan tutkimus on osoittanut, että ASS:n 
jäsenmäärät kasvoivat radikaalisti vasta vuoden 1968 jälkeen vaikka esimerkiksi Helsingin yliopiston 
opiskelijaennätys oli tehty jo paria vuotta aiemmin. (Rentola 2003, 111.) 
818 Esim. Om2744. 
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60-lukulaisesta sukupolvikokemuksesta. Kuten Kimmo Rentola on osoittanut, hei-
dän aikansa koitti muutamaa vuotta myöhemmin, nuortaistolaisuuden nousussa.819 

Teinitoiminnan politisoituminen eteni seuraavan askeleen loppuvuodesta 1968. 
Kimmo Rentola huomautti Vanhan valtauksen 50-vuotispäivän kynnyksellä jul-
kaistussa Helsingin Sanomien kolumnissaan, että valtauksen varjoon oli jäänyt toi-
nen merkittävä nuorten kokoontuminen, Teiniliiton syyskokous. Päivälehdissä ko-
kouksesta uutisoitiin sensaatiohakuisesti: kirjoitettiin julkisesta sukupuolisiveelli-
syyden rikkomisesta, päihteistä ja ruokottomasta menosta. Kokouksessa tehtiin 
kuitenkin Teiniliiton tulevaisuuden kannalta merkittäviä päätöksiä: toimintasuun-
nitelmaan kirjattiin vaatimus kouludemokratian toteuttamisesta, kokouspuheissa 
keskusteltiin summerhilliläisestä kasvatusihanteesta ja puheenjohtajaksi valittiin 
mielipiteitä jakanut sadankomitealainen Olli J. Ojanen.820 Ojasen hallituskaudella 
Teiniliiton toiminta siirtyi harppauksin kohti kouludemokratiavaateita sekä koulu-
laisjärjestön puoluepolitisoitumista. 

Vuoden 1969 aikana Teiniliitossa muotoutui kansanrintamahallituksen hen-
gessä niin sanottu yleisdemokraattinen rintama (yd), jonka puitteisiin mahtuivat 
käytännössä kaikki poliittiset näkökannat paitsi Kokoomus. Vähemmistökommu-
nistit ottivat kuitenkin nopeasti yleisdemokraattisen rintaman vetovastuun. YD-rin-
taman ulkopuolelle jääneet teinit järjestäytyivät Kokoomuksen Nuorten Liiton 
(KNL) alaisuuteen muodostaen oman porvaririntamansa. 1970-luvun alussa ko-
koomuksen uudistuneesta ideologisesta linjasta alettiin puhua porvarismina, jolla 
tarkoitettiin yksilön valintoihin ja oikeuksiin pohjautuvaa yhteiskuntakäsitystä.821 
Nämä kaksi vastakkaista leiriä tulivat vahvistamaan asemiaan ja kamppailemaan 
vallasta tulevina vuosina. Olennaista oli, että molempien leirien taustatukina olivat 
vahvat poliittiset nuorisojärjestöt. Rintamajaon myötä vastapuolen vastustamisesta 
tuli koko teinipolitiikan itseisarvo.822 

                                                        
 
819 Rentola 2003. Sosiologi Matti Virtanen on korostanut, että vanhan valtaajat edustivat suurten ikä-
luokkien vanhinta polvea, kun taas luentolakkojen ja yliopistodemokratian polttovoimana oli ikäluokan 
nuorinta ja häntäikäluokkien joukkoa. (Virtanen 2001, 311.) 
820 ”Liittokokouspöytäkirja 1.–3.11.1968”, STL Ca:6. KA; Rentola, Kimmo, ”Teiniliiton syyskokous 
Tampereella vuonna 1968 synnytti skandaalin mutta jäi Vanhan valtauksen varjoon”, HS 27.11.2018. 
821 Vares 1999, 77–78. 
822 Tuominen 1991, 263; Ahonen 2000, 54. 
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6.1.1 Kansalliset ja kansainväliset – Taksvärkki jakaa teinikuntia 

Teinikunnissa kevään 1968 ylioppilasaalto merkitsi sukupolvitradition vallanvaih-
toa, minkä seurauksena teinikuntiin avautui hetkeksi eräänlainen valtatyhjiö. Suku-
polvifraktioiden mestari-kisälli-oppipoika -malli nosti valtaan seuraavan polven. 
Teinikunnissa tämä tarkoitti joko entistä radikaalimpaa ja vasemmalle katsovaa sii-
peä, tai vaihtoehtoisesti perinteiseen, konservatiivisempaan toimintaan tähtäävää 
porvarivaltaa. Perustukset rintamalinjojen muodostumiseen rakennettiin ensim-
mäisessä koetinkivessä, taksvärkkihankkeessa.  

Iisalmen tyttölyseon teinikunnan puheenjohtaja Leena Pääkkönen kuvaili Ii-
salmen Sanomien haastattelussa Teiniliiton ensimmäisen taksvärkin merkitystä 
syksyllä 1967: 

Idea on siis kaukaisen intiaanikansan auttaminen, onhan terveellistä oman hy-
vinvoinnin keskellä huomata ja ajatella apua tarvitsevia. Globaalisuuteen, 
kansainvälisyyteen kasvattamiseen kuuluu hyvin olennaisesti nykypäivään. 
Eikö meille kuulu kantaa vastuuta myös vähempiosaisista lähimmäisistä, eikö 
olisi tarpeellista kurkistaa itsetyytyväisyyden takaa kehitysapua tarvitsevia?823 

Kansainvälisyyskasvatus, kehitysapu ja solidaarisuus vähempiosaisia kohtaan − 
Kuten sitaatin teesit osoittavat, ajan hengessä oli keskeistä huoli kolmannen maa-
ilman tilanteesta. Kun vielä vuosikymmenen alussa teinien kansainvälisyys oli tar-
koittanut lähinnä YK-henkistä valistusta, vuosikymmenen lopussa suora toiminta 
ja osallistuminen olivat valistustyötä tärkeämpiä. 

Teiniliiton alullepanema taksvärkkitoiminta oli konkreettista kansainvälisyys-
toimintaa, joka kosketti myös teinikunnan ulkopuolisia oppikoululaisia.824  Kan-
sainvälisyyttä lisäsi se, että taksvärkki oli yhteishanke muiden Pohjoismaiden kou-
lulaisjärjestöjen kanssa.825 Vuonna 1967 järjestettiin ensimmäinen yhteinen taks-

                                                        
 
823 ”Teinit vetoavat liikelaitoksiin”, IS 29.9.1967. 
824 Ahonen 2000. Risto Ahosen pro gradu -tutkielma on yksityiskohtainen tutkimus taksvärkkihankkeen 
suunnittelusta, sen vaikutuksista sekä vastaanotosta eri puoluepoliittisissa ja yhteiskunnallisissa pii-
reissä. 
825 Teiniliitto oli toiminut yhteistyössä pohjoismaisten vastaavien nuorisojärjestöjen kanssa jo vuodesta 
1964, jolloin perustettiin yhteistyöelin Nordisk Elevforum (NEF). Muut NEF:in jäsenet olivat Ruotsin 
Sveriges Elevernas Centralorganisation (SECO), norjalainen Norges Gymnasiastsamband (NGS) sekä 
tanskalainen Dankse Gymnasieelevråds Sammenslutning (DGS).) NEF:in keskustelupäivillä keväällä 
1967 oli virinnyt keskustelu yhteispohjoismaisesta kehitysyhteistyökeräyksestä. Teiniliitossa hanketta 
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värkkikeräys, joka suunnattiin Perun vuoristointiaanien hyväksi. Vaikka ulkomai-
nen keräyskohde ei miellyttänytkään kaikkia opettajia ja koululaisia, keräys onnis-
tui kaikissa Pohjoismaissa.826 

Ensimmäinen taksvärkkikohde valittiin vielä hyvässä yhteishengessä, mutta 
syksylle 1969 kaavailtu taksvärkki aiheutti kiivasta poliittista kiistelyä. Tuleva 
taksvärkki vahvisti porvariteinien ja yleisdemokraattisen rintaman välistä vastak-
kainasettelua. 827  Yhteispohjoismainen taksvärkkikomitea oli asettanut vuoden 
1969 taksvärkkikohteeksi kaksi vaihtoehtoa: Tansanian Mosambik-instituutin kir-
japainon tai Unescon lukutaitokampanjan Sambiassa.828 Yleisdemokraattinen rin-
tama oli asettunut vankasti Mosambikin taakse, kun porvaririntama kannatti Sam-
bian lukutaitokampanjaa. Varsinainen äänestys tapahtui Teiniliiton kevätliittoko-
kouksessa Helsingissä maaliskuussa 1969. 

Liittokokouksen kuohunta ja keskustelu tiivistyi erityisen hyvin iisalmelaisen 
Jorman muistoissa. Hän oli osallistunut teinikuntansa edustajana kevään 1969 liit-
tokokoukseen ja kuvaili kiistellyn taksvärkkivalinnan taustoja: 

Jorma: Tuota, sillon oli vielä sulat maat, taikka Helsingissä oli vielä sulaa. 
Oisko lokakuuta [sic]829 ollut. Siellä oikeistojoukot haki [taksvärkkiä] Sambi-
aan muistaakseni, ja se olis tullut koulukysymyksiin. Tai siinä oli konkreetti-
sempi se esitys, että oli turvallisempi antaa sinne. Toisaalta tiedettiin se, että 
Mosambikin, Tansaniaan se meni sinne... sinne…  

Haastattelija: Kirjapainoon?  

Jorma: Niin kirjapainoon. Ja siitä tehtiin A4:sta ja muuta. Siitä oli saatu jo 
jonkinlainen kuva mitenkä nää taistolaiset harrasti sitä viestintää hyvinkin pal-
jon. Siitä tuli muistaakseni, se liitty se Mosambiki tämmöiseen, muistaakseni 
pohjoismaiseen yhteistyökysymykseen, että yhdessä vietiin... Mosambik-liike 
tais olla, vai Tansania-liike nimeltään.830  

                                                        
 
asetettiin edistämään liiton ulkoasianvaliokunnan puheenjohtaja Erkki Tuomioja sekä valiokunnan jä-
senet Maunu Harmo ja Martti Mellais. (Ahonen 2000, 22, 24.) 
826 Taksvärkin tuotto Suomessa oli 605 000 markkaa, joka oli huomattavasti enemmän kuin odotettiin. 
(Ahonen 2000, 23, 29; Tuomioja 1993, 79.) 
827 Ahonen 2000. 
828 Teiniliitto, FSS sekä ruotsalainen SECO valitsivat keräyskohteeksi Mosambikin, kun taas tanskalai-
set ja norjalaiset koululaiset keräsivät varoja Sambiaan. (Ahonen 2000, 55.) 
829 Jorma muisteli virheellisesti liittokokouksen olleen syksyllä 1968. 
830 Im3451.  
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Jorman muistelussa on nähtävissä samanlaisia muistamisen ajallisuuteen liittyviä 
piirteitä kuin aiemmin teinijohtajakurssia muistelleiden haastateltavien narratii-
veissa. Jorma sekä aiemman sukupolven Heli, Henri ja Johannes muistelivat tais-
tolaisuutta ikään kuin jälkiviisaasti myöhempien tulkintojen lävitse.831  Keväällä 
1969 ei puhuttu taistolaisista, sillä 1960-luvun loppu oli Teiniliitossa vielä sosiaa-
lidemokraattien valtakautta832 . Keulahahmoina toimivat Erkki Liikanen, Jorma 
Westerlund ja jo väistyvä Erkki Tuomioja. Puheenjohtajana toimineen Olli J. Oja-
sen tietoinen, radikaali ärsytyslinja aiheutti huolta myös Teiniliiton sisällä. Osittain 
julkisuuskuvan kiillottamiseksi puheenjohtajaksi nostettiin syksyllä 1970 pitkäai-
kainen teiniaktiivi, keskustapuolueen kansanedustajan tytär Rauna-Riitta Lahtela, 
joka kuitenkin loikkasi pian SKDL:n riveihin.833 

Jorman muistikuviin taistolaisista teineistä saattoi vaikuttaa hänen myöhem-
mät kokemuksensa yliopistopolitiikasta, jossa hän kertoi joutuneensa vahvaan vas-
takkainasetteluun taistolaisten kanssa. Hän tunnisti muistoissaan myöhemmän 
nuortaistolaisuuden nousun ja rinnasti Mosambikin taksvärkkiä ajaneet sosiaalide-
mokraattiset teinit myöhempiin taistolaisiin. Kahden eri leirin rintamalinjat olivat 
kuitenkin jo näkyvissä kevään 1969 liittokokouksessa. Jorma jatkoi liittokokous-
muistoaan: 

Mutta se yö, yö oli sitten se… Me oltiin jossakin kansakoululla, lattialla petit 
majotettuna meitä, kymmeniä kymmeniä jos ei satoja ihan olluna. Se oli siinä 
Pitkänsillan takana siinä Paasivuorenkadulla työväentalolla sitten se tilaisuus. 
Majapaikalla, niin hyvä ettei ihan käsirysyssä oltu. Ei me oikein tajuttukaan 
mistä oli kyse sitten, ei sitä sillälailla mieltäny. Siis se kansainvälinen toimin-
takin oli vähän niin kun, ei meillä semmosta... siis mä luulen, että valtaosalla 
ei ollu, oli vaan jokin käsitys siitä työstä. Ja hirveitä huhuja liikku siellä, että 
se menee sitten, jos vasemmistolaisille annetaan sinne, niin sillä aseita oste-
taan ja kaikkee muuta sellasta. Että soditaan vaan ja vallankumousta tehdään 
siellä sitten. Siellä oli semmosta, se maaperä oli tällanen siellä. Mutta siellä 
käytiin ja äänestää täräytettiin ja eiköhän se sinne Tansaniaan, se tais mennä 
se raha sitten.834 

                                                        
 
831 Ks. alaluku 5.2. 
832 Ahonen 2000, 145; Tuomioja 1993. 
833 Blåfield & Vuorinen 1983a, 66; Hassi 2018, 177. 
834 Im3451. 
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Muistosta on luettavissa vahvaa tunnekuohuntaa. Sitaatista käy ilmi, että osa tei-
neistä otti taksvärkkiasian äärimmäisen vakavasti, ja omaa ehdotonta mielipidettä 
oltiin valmiita puolustamaan jopa nyrkein. Politiikka on perinteisesti laji, joka he-
rättää paljon tunteita ja vastakkainasetteluja, ja näin oli laita varsinkin aikana, jol-
loin puoluepolitiikka määritteli myös henkilökohtaista identiteettiä.835 Omaa iden-
titeettiään hakevien 15–19-vuotiaiden nuorten kiistat voivat saada hyvinkin tunne-
pitoisia ulostuloja, kun vääräksi tai oikeaksi koetut asiat herättävät tunteita. 

Jorma kuvaili, että vaikka hän olikin teiniaktiivi, hän ei ollut liittokokouksessa 
millään ”poliittisella mandaatilla”. Hänen muistoistaan ja puhetavastaan on kuiten-
kin tulkittavissa, että hänen kouluaikainen ajatusmaailmansa vierasti vasemmisto-
laistuvaa teinitoimintaa. Tärkeää on myös huomata, että koko liittokokouksen ja 
äänestyksen poliittisuus tuli hänelle yllätyksenä. Hän viittasi monen muun iisalme-
laishaastateltavan tapaan siihen, että pienessä maalaiskaupungissa ei ymmärretty, 
millaisten asioiden kanssa oltiin tekemisissä.836 Maakuntien ja maaseutukaupun-
kien teinikunnissa murros oli hitaampaa kuin Etelä-Suomen koulukaupungeissa, ja 
syrjäisten seutujen teinit olivat tiedonsaannissa käytännössä pitkään vain Teinilii-
ton kiertokirjeiden ja Teinilehden varassa. Vasta valtakunnallisen median kiinnos-
tus toi Teiniliiton politisoitumisen kaikkien näkyville. 

Kaikesta kampanjoinnista ja kriittisestä keskustelusta huolimatta kevään 1969 
liittokokous valitsi syksyn taksvärkkikohteeksi Mosambik-instituutin. 1960-lu-
vulla Mosambik pyrki vapautumaan Portugalin siirtomaavallasta, ja kamppailun 
symboliksi nousi Frelimo-vapautusliike. Mosambik-instituutti oli Tansanian puo-
lella toimiva laitos, jonka tarkoituksena oli kouluttaa mosambikilaisia pakolaisia, 
lapsia ja opettajia. Porvaririntama näki kytkökset vapautusliikkeeseen ongelmana, 
ja taksvärkkivarojen epäiltiin ja väitettiin menevän tosiasiassa Frelimon aseelliseen 
varustamiseen.837 

Mosambik-taksvärkistä muodostui teinitoiminnan ensimmäinen puoluepoliit-
tisesti kuuma kysymys. Demokraattisesti tehty päätös oli monen teinikunnan mie-
lestä yksinkertaisesti väärä ja vastoin teinikuntien toimintaperiaatteita. Äänestystu-

                                                        
 
835 Palonen 2003, 486, 506 508. 
836 In0448; Im1449; Im3451. 
837 Ks. myös Tuomioja 1993, 80; Ahonen 2000, 55–57. 
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los ja siitä käyty keskustelu johtivat lopulta monen teinikunnan jättäytymiseen ko-
konaan pois keräyksestä. tai ne saattoivat järjestää oman keräyksen jollekin muulle, 
usein kotimaiselle kohteelle.838  

Mirja Prepula teki heti Mosambik-taksvärkin jälkimainingeissa sosiologian 
pro gradu -tutkimuksen teinikuntien osallistumisesta taksvärkkiin. Hän huomasi, 
että teinikunnat joko aktiivisesti tukivat Mosambikia tai jotain kotimaista kohdetta 
tai pysyttelivät täysin passiivisina.839 Taksvärkkitoimintaa tutkinut Pekka Ahonen 
on osoittanut, että taksvärkkikohteen valintaan vaikutti keskeisesti teinikuntien aa-
temaailma ja puoluepoliittinen asemoituminen oikeisto-vasemmisto -akselille. Mo-
sambik-taksvärkistä lähtien teinikunnat jakautuivat melko pysyvästi kansainvälisiä 
kohteita kannattaviin vasemmistotaustaisiin sekä omia kansallisia keräyksiä järjes-
täviin porvarillisiin teinikuntiin.840 

Kansallisen ja kansainvälisen välinen jakolinja näkyi myös Iisalmessa. Iisal-
men Sanomissa kerrottiin syyskuussa 1969, että yläsavolaisista teinikunnista aino-
astaan Iisalmen tyttölyseo oli päättänyt osallistua Mosambik-keräykseen. Muiden 
teinikuntien edustajat perustelivat lehden haastattelussa, että keräys olisi tärkeäm-
pää järjestää tällä kertaa jonkin kotimaisen kohteen hyväksi. Lyseon teinikunnan 
puheenjohtaja Juha Pehkonen kommentoi, että teinikunnan hallitus vastusti Mo-
sambikia ja kaavaili omaa keräystä jonkin yläsavolaisen kohteen hyväksi. Myös 
Lapinlahden, Kiuruveden ja Pyhäjärven teinikuntien edustajat olivat yksimielisiä 
siitä, että Mosambik oli liian kaukana, ja keräysvarojen käytön valvonta epävar-
maa.841 Lyseon teinikunta järjesti lopulta oman taksvärkkinsä Ylä-Savon vähäva-
raisten hyväksi. 

Nämä kaksi lähes samaan aikaan järjestettyä taksvärkkikeräystä aiheuttivat kil-
pailutilanteen teinikuntien välille. Mosambik-taksvärkkiin osallistuneet tyttö-
lyseolaiset julkaisivat Iisalmen Sanomissa keräyspäivän alla vetoavan ilmoituksen, 
jossa perusteltiin avuntarvetta sekä korostettiin, että myös lukuisat kansainväliset 
humanitaariset järjestöt kuten Kirkkojen maailmanneuvosto olivat antaneet tukensa 

                                                        
 
838 Ahonen 2000, 58–59. Myös Hassi kertoi muistelmissaan Tammermaan teiniyhdistyksen taksvärkki-
ponnisteluista ja miten oma taksvärkkikohde jäi reiluun alakynteen porvariteinien taksvärkkikohteeseen 
verrattuna (Hassi 2018, 169–172.) 
839 Prepula 1970, 6–10. 
840 Ahonen 2000, 61. 
841 ”Teinikunnissa harkitaan nyt osallistumista Mosambik-taksvärkkiin”, IS 24.9.1969. 
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Mosambik-instituutille.842 Muutamaa päivää myöhemmin lyseon teinikunnan pu-
heenjohtaja Juha Pehkonen osallistui keskusteluun ja perusteli kotimaista keräystä:  

Lyseon teinikunta ei halua osoittaa välinpitämättömyyttä kehitysmaita ja niissä 
vallitsevaa hätää ja kurjuutta kohtaan, me tiedämme kolmanteen maailmaan 
liittyvät ongelmat. Kuitenkin meistä jokainen tietää, että oman suomalaisen 
yhteiskuntamme normien mukaan täälläkin on ihmisiä, joita olisi autettava.843 

Vaikka lyseon teinien päätös ei Pehkosen mukaan ollutkaan varsinainen vastalause 
Teiniliiton vasemmistolaista politiikkaa kohtaan, kyse oli kuitenkin tietoisesta po-
liittisesta päätöksestä. Samoilla linjoilla vaikutti olleen myös suuri osa muista tei-
nikunnista: Mosambik-taksvärkin keräystuotto jäi Suomessa alle tavoitteiden, kun 
taas muut Pohjoismaat keräsivät huomattavasti suomalaiskoululaisia enemmän.844  

Kotimaisen keräyskohteen valinta ei kuitenkaan aina kertonut pelkästään por-
varillisesta maailmankuvasta. Teinikunnissa järjestettiin pienempiä keräyksiä ja 
hyväntekeväisyystempauksia hyvin erilaisiin kohteisiin. Hyvä esimerkki yleismaa-
ilmallisesta nuorten välisestä solidaarisuudesta oli oululaisten keräys saamelais-
nuorten hyväksi. Oulun teiniyhdistys järjesti vuonna 1968 yhdessä Lapin teiniyh-
distyksen kanssa keräyksen Inarin kristillisen kansanopiston ja saamelaisten kou-
lutuksen hyväksi.845 Pargu Peaivi -keräyksessä aktiivisesti mukana ollut Pekka ker-
toi, kuinka hän kävi kahden muun teiniaktiivin kanssa ensin vierailulla kansanopis-
tolla, jossa he saivat tutustua saamelaisnuorten oloihin. Vierailu teki häneen suuren 
vaikutuksen, ja hän pohti keräyksen henkeä: 

Mutta kuitenkin me koettiin se, että se oli tärkee juttu. Ja vaikka tässä oli tää 
kehitysmaailmiö tärkee tässä Perussa ja semmonen joku ajatus siitä, että kan-
salliset vapautusliikkeet ja sympatiat ja niitä kohtaan, niin tää nyt oli vähän 
eri luontoinen tää... miten sen nyt sanoin, aatepohja, tai näin. Mut ei se meitä 
haitannu, me ei oltu mitenkään sellaisia umpipoliittisia tai muuta tämmöstä, se 
oli vaan tärkeetä.846 

                                                        
 
842 ”Taksvärkistä”, IS 1.10.1969. Satu Hassi kuvaili muistelmissaan, kuinka Tammermaan teiniyhdis-
tyksen vasemmistoteineillä oli vaikeuksia saada Mosambik -julkilausumansa lehtiin. Esimerkiksi Aa-
mulehti sensuroi systemaattisesti viittaukset Kirkkojen maailmanneuvoston tukeen. (Hassi 2018, 170.) 
843 ”Taksvärkki paikkakuntamme hyväksi”, IS 5.10.1969.  
844 Ahonen 2000, 61.  
845 ”Lukuvuosi 1968/69”. OYL Db:1. KA; Lehtinen, Jarmo, ”Teinit parkuivat”, SK 45/1968. 
846 Om1951. 
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Pargu Peaivi oli pohjoissuomalaisten teinien yhteishanke, joka tuotti kohtalaisen 
hyvän tuoton.847 Keräyshanke oli osoitus siitä, että jako kansalliseen ja kansainvä-
lisen ei ollut sitova, vaan tärkeäksi koetuissa asioissa siitä oltiin valmiita jousta-
maan. 

Mosambik-keräys toistettiin syksyllä 1971, mutta paremmin organisoidusti ja 
myös menestyksekkäämmin. Aiemmasta oppineena Teiniliitto panosti keräysorga-
nisaatioon ja tiedotustoimintaan. Keräys oli menestys, mutta sen jälkikäsittely ka-
tastrofaalinen. Näihin aikoihin syviin talousvaikeuksiin ajautunut Teiniliitto joutui 
vaivihkaa lainaamaan keräystuottoja omaan toimintaansa ja joutui myöhemmin ti-
lille näin syntyneistä veloista. Aikanaan epäiltiin, että taksvärkkivarat eivät olisi 
koskaan päätyneet Mosambik-instituuttiin asti, mutta tämä väite on osoitettu aina-
kin osittain vääräksi.848 

6.1.2 Teinit valitsevat puoluepoliittiset leirinsä 

Oppikouluissa karsastettiin koululaisten politikointia; pelkojen taustalla häilyivät 
muistikuvat Lapuan liikkeen ja Sinimustien kapinoinnista. 1960-luvun kuluessa 
oppikouluväen asenteet alkoivat muuttua, ja kouluissa alettiin hiljakseen suhtautua 
myönteisemmin puoluepolitiikan läsnäoloon. Olivathan oppilaiden sosiaaliset taus-
tat ja opettajien ikärakenne monipuolistuneet vuosikymmenen aikana. Sekä oppi-
laat että osa opettajista kokivat, että koulu ei voinut jäädä irralliseksi saarekkeeksi 
eroon muusta yhteiskunnasta. Kouluhallituksen uusi pääjohtaja Erkki Aho ja ope-
tusministeri Ulf Sundqvist vaikuttivat keskeisimmin oppikoulujen asenteisiin tuo-
taessa politiikkaa kouluihin 1970-luvun alussa. Kouluhallituksen yleiskirjeessä 
heinäkuussa 1972 linjattiin, että poliittinen toiminta on keskeinen osa yhteiskun-
nallista toimintaa ja kasvatusta, ja oppilailla on oikeus ilmaista poliittinen mielipi-
teensä koulutunnilla.849 

                                                        
 
847 Pelkästään oululaisten teinien keräystuotto oli noin 2 300 markkaa, mikä vastaa vuoden 2019 arvossa 
3 500 euroa. Koko keräyksen tuotosta ei ole tietoa. (”Lukuvuosi 1968/69”. OYL Db:1. KA.) 
848 Ahonen on kuvannut pro gradussaan laajasti taksvärkin jälkihoitoa ja sen eri vaiheita. Mosambik-
taksvärkin keskeisenä puuhamiehenä toiminut Erkki Liikanen julkaisi 25.2.2017 julkisella Facebook-
sivullaan päivityksen, jossa kertoi olleensa käymässä Mosambikissa. Matkan aikana Liikanen seuruei-
neen oli käynyt toteamassa, että kirjapainokone oli paikallaan ja edelleen toiminnassa. Liikanen näpäytti 
päivityksessään taksvärkkihankkeen äänekkäintä kriitikkoa Kimmo Sasia, ja lupasi toimittaa hänelle 
kehystetyn kuvan painokoneesta. 
849 Kärenlampi 1999, 93–94. 
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Kari Palonen on puhunut 1970-luvun politiikan yleistymisestä propoliittisena 
käänteenä, jolla hän tarkoittaa sitä, että puoluepolitiikasta muodostui koko yhteis-
kunnan ja järjestyksen kannalta välttämätön osa, ja jonka kautta myös yksilöiden 
poliittinen identiteettikin määrittyi.850 Toisin sanoen yksilöiden oli valittava kan-
tansa, sillä puolueettomuus tai epäpoliittisuus eivät olleet valittavissa olevia vaih-
toehtoja. Puolueiden kautta identifioituminen kosketti myös koululaisnuorisoa, 
joka oli kasvamassa äänestysikään. 

1960-luvun lopulla nuoria oli ennätyksellinen paljon, sillä suurten ikäluokkien 
ensimmäiset aallot olivat tulleet äänestysikään, joka oli vielä 21 vuotta. Vuonna 
1969 äänestysikäraja laskettiin 20 vuoteen; tämä ikäraja oli ensimmäisen kerran 
voimassa eduskuntavaaleissa vuonna 1970. Ikärajaa laskettiin vielä uudemman 
kerran: vuonna 1972 18 vuoteen. Tätä noudatettiin ensimmäisen kerran vuoden 
1975 eduskuntavaaleissa.851 Vielä ilman puoluekantaa olevien uusien äänestäjien 
joukko oli siis kasvamassa poikkeuksellisen suureksi. Oli luonnollista, että poliit-
tiset puolueet osoittivat suurta kiinnostusta nuorisoa kohtaan. Kyse ei kuitenkaan 
ollut poliittisten puolueiden ”karjamarkkinoista”, vaan yhä useammat koululaiset 
alkoivat itse aktiivisesti hakea itselleen sopivaa poliittista puoluetta. 

Haastateltavieni suhtautuminen yhteiskunnallisuuteen ja poliittisuuteen on ha-
vainnollistava esimerkki siitä, että 1960- ja 1970-lukujen kontekstissa poliittisuus 
tarkoitti nimenomaan puoluepolitiikkaa.852  Haastateltavien käsityksissä teinipoli-
tiikka oli sidoksissa valtiollisiin puolueisiin ja niiden nuoriso-osastoihin. Heille tei-
nitoiminnan politisoituminen tarkoitti ennen kaikkea oman puoluepoliittisen kan-
nan valitsemista. 

Poliittinen vakaumus ja puoluejäsenyys luokitellaan tutkimuseettisesti her-
käksi aiheeksi. Olen esimerkiksi välttänyt luokittelemasta yksittäisiä haastateltavia 
tutkimani ajan poliittisiin leireihin kuten SKDL:n enemmistökommunisteihin tai 
taistolaisiin. Kukaan haastateltavista ei suoraan sanonut kuuluneensa esimerkiksi 
taistolaiseen liikkeeseen, vaikka he puhuivatkin osallisuudestaan epäsuorasti: he 
käyttivät sellaisia ilmauksia kuin ”vasemmistohenkinen”. Kokoomus- tai keskus-
tataustasta sen sijaan puhuttiin avoimemmin ja suoraan. Uusvasemmistolaisella toi-
minnalla on edelleen oma painolastinsa, ja omaa osallisuutta liikkeen toimintaan 

                                                        
 
850 Palonen 2003, 495–510. 
851 Laki valtiopäiväjärjestyksen muuttamisesta 341/1969; Laki valtiopäiväjärjestyksen muuttamisesta 
357/1972. Ks. myös ”Suomen eduskunnan historia”, eduskunta.fi. 
852 Palonen 2003, 486. 
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halutaan peitellä tai katua monenlaisista syistä.853 Tutkijana minulla ei ole oikeutta 
määritellä haastateltavieni menneisyyttä ja puoluepoliittista suuntautumista nyky-
päivän tulkinnasta käsin, vaan tehtäväni on esittää omia havaintojani. 

Lähdin siltä eettiseltä pohjalta, että haastateltavat saivat, jos halusivat, itse 
tuoda esiin poliittisen kantansa tai muistojaan teinien politisoitumisesta. Osa haas-
tateltavista kertoi heti olleensa mukana teinipolitiikassa, kun taas joidenkin haasta-
teltavien osallistuminen kävi muutoin ilmi haastattelun lomassa. Yleisesti ottaen ne 
haastateltavat, jotka olivat jatkaneet esimerkiksi kunnallispolitiikassa tai muuten 
puolueaktiiveina, korostivat enemmän teiniaikaista toimintaansa. Tämä on varsin 
luonnollista, sillä he näkivät teinikuntatoiminnan merkittävänä pohjana myöhem-
mälle uralleen.854 

Viimeiseen teinisukupolveen lukeutuvista haastateltavistani neljä kertoi avoi-
mesti kuuluneensa teiniaikanaan joko poliittiseen vasemmistoon tai keskustan va-
sempaan siipeen. Kokoomuslaiseksi tai maltilliseksi keskustalaiseksi itsensä mää-
ritteli kolme haastateltavaa. Loput eivät maininneet puoluekantaansa tai muutoin-
kaan suoraan kommentoineet vakaumustaan. Jälkimmäisten joukkoon mahtui niin 
konservatiivisesti kuin liberaalistikin ajattelevia. 

Haastatteluihin valikoituneet iisalmelaiset teinit olivat pääasiassa porvaristaus-
taisia ja antoivat ymmärtää, että näin oli valtaosa muistakin teineistä. Tämä on osin 
aineiston painotuksesta johtuva vinouma, sillä haastateltavat kertoivat teinikun-
nissa olleen useita vasemmistolaisia nuoria.855 Iisalmi oli perinteistä maalaisliitto-
laisuuden sydänmaata, vaikka rautatien ja kasvavan teollisuuden myötä alueelle oli 
tullut paljon myös työläisväestöä. Poliittiselta väriltään kaupunki oli kuitenkin hy-
vin porvarillinen.856 Iisalmelainen mieshaastateltava muisteli puoluepoliittisen va-
kaumuksensa muotoutumista: 
  

                                                        
 
853 Esim. Turunen 2018, 44. 
854 Esim. In0253; Om1858; On2457; Om2655; Im3451. 
855 Im0253; Im3451; In0155; In0448. 
856 Tshokkinen 1996. 
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Mä puhun taas niinku average, keskiarvoihmisenä, niin tajuttiin, kun oli Neu-
vostoliitto, niin heillä oli kommunismi. Niin kyllä meijän, tämmönen perus-
perhe vieroksu semmosta aatemuailmaa, et tuota ei missään tapauksessa kom-
munismia, joka oli lähinnä se kommunismin pelko oli kaikkein suurin, ja täm-
mönen SKDL oli vielä tavallaan sitten niin kun hyvää pataa heijän kanssa, ja 
ainaki mä sitten rupesin sitä kovin hyljeksimään.857 

Miehelle oma näkökulma löytyi vanhemmilta periytyneestä aatemaailmasta ja ta-
vasta suhtautua yhteiskuntaan. Toisesta maailmansodasta oli kulunut vasta toista 
vuosikymmentä, ja Kekkosen ajasta huolimatta Neuvostoliitto ja sosialismi näyt-
täytyivät monille tavallisille suomalaisille pelottavina ja uhkaavina. 858  Etenkin 
Suomen Kansan Demokraattisen Liiton (SKDL) ja sen äärivasemmassa siivessä 
olleen Suomen Kommunistisen Puolueen (SKP) lähentyminen sekä poliittisen va-
semmiston vaalivoitot vuosina 1957 ja 1966 nostivat esiin pelkoa vallankaappaus- 
tai vallankumoussuunnitelmista.859 Miehen kuvailema kommunismin pelko ei ajan 
henkeen nähden ollut millään tapaa liioittelua. Myös muutaman vuoden nuorempi 
Jorma muisteli, miten Iisalmen sivukylällä lapsia käskettiin varoa kyläläisiä, jotka 
tiedettiin kommunisteiksi. Varotteluilla oli häneen kuitenkin käänteinen vaikutus. 
”Minä en ite, minä tulin uteliaaks, että minkälaisia ne ovat. Minusta ne oli ihan 
tavallisia ihmisiä, ihan ystävällisiä ihmisiä”, hän muisteli nuoruudenaikaista suh-
tautumistaan.860 

Moni 1960-luvun lopun nuori katsoi Jorman tavoin yhteiskuntaa ja maailmaa 
uudesta näkökulmasta, ja vanhempien sukupolven aatemaailma alkoi näyttää vie-
raalta ja vanhentuneelta. Suomalaisten suhtautuminen kommunismiin oli muuttu-
nut merkittävästi jo 1950-luvun kuluessa. Tämä oli vaatinut vuoden 1918 ja toisen 
maailmansodan perinnön ja rajalinjojen tarkastelua uudesta, kriittisemmästä näkö-
kulmasta. 1960-luvulla alettiin puhua poliittisesta vasemmistosta, joka oli jakautu-
nut eri leireihin.861 Tästä uusvasemmistolaistuvasta näkökulmasta käsin Neuvosto-
liitto ja sen sosialistiset aatteet eivät näyttäneetkään enää kammottavilta, päin vas-
toin.862 

                                                        
 
857 Im0547. 
858 Vesa 1998, 113; Rentola 2010. 
859 Alapuro 2003, 548–549. 
860 Im3451. 
861 Alapuro 2003, 549; Alapuro 2019, 35, 37. 
862 Ks. Kinnunen & Jokisipilä 2012. 
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Olennaista oli, että muuttuvassa poliittisessa ilmapiirissä poliittinen vasem-
misto ja keskusta löysivät toisensa yhteisessä niin kutsutussa kansanrintamassa oi-
keistolaista eliittiä vastaan. Uusvasemmistolaistuva opiskelijaliike sai vahvan liit-
tolaisen presidentti Kekkosesta, jolle korkeakoululaitoksen uudistaminen ja vanhan 
eliitin purkaminen olivat tärkeitä tavoitteita ja osa taloudellisen kasvun edistämistä. 
Kekkonen oli myös kiinnostunut nuorten ajatuksista ja keskusteli mielellään nuor-
ten älyköiden kanssa järjestämillään ”lastenkutsuilla”.863  Maaseudulta lähtöisin 
olevia nuoria houkuttivat kekkoslaisuus ja sen puolueettomuuslinja ja myös lähei-
nen suhde nousevaan uusvasemmistolaisuuteen.864  Monelle tiedostavalle, yhteis-
kunnallisesti aktiiviselle maaseudun nuorelle uuskeskustalaisuus olikin luonteva 
vaihtoehto. 

Iisalmelainen Heli on hyvä esimerkki uusvasemmistolaisuuden ja keskustalai-
suuden aatemaailmojen lähentymisestä. Heli toimi tyttölyseon teinikunnan halli-
tuksessa ja osallistui innokkaasti kaikkiin teinikunnan tempauksiin ja tilaisuuksiin. 
1960-luvun kontekstissa hänen ajatusmaailmansa ja toimintansa olivat lähellä uus-
vasemmistolaisuutta, mutta pitkän pohdinnan jälkeen puoluepoliittisen kotinsa hän 
löysi lopulta keskustan vasemmasta siivestä. 865 

Naapurin poikalyseota käyneet haastateltavat kuvailivat tyttölyseon teiniaktii-
vien olleen poliittisempia ja katsoneen voimakkaammin vasemmalle. Lyseossa-
kaan ei vierastettu puoluevärejä, sillä Jorma muisteli, miten vuosien 1968 ja 1969 
hallituksissa oli jo jäseniä, jotka avoimesti tunnustivat jotain puoluetta, pääasiassa 
kokoomusta tai maltillista keskustaa.866 

Oulu oli perinteinen tervaporvareiden kaupunki, jossa kuitenkin oli voimakas 
työläisyhteisö ja työväenliikkeen perinne. Pieneen maalaiskaupunkiin, Iisalmeen, 
verrattuna poliittinen toiminta oli Oulussa monipuolisempaa ja aktiivisempaa.867 
Porvarishenkisestä kodista lähtöisin ollut teiniaktiivi Pekka muisteli, miten Oulussa 
oli erityisen suotuisa ilmapiiri sosiaalidemokraattiselle toiminnalle, jonka keulaku-
vana oli muun muassa työläistaustainen Matti Ahde868. Hän kuvaili: 

                                                        
 
863 Kuusisto 2017, 14; Rentola 2010, 305–309. 
864 Isohookana-Asunmaa 2006, 157, 161; Rentola 2010, 307–309; Kuusisto 2017, 17. 
865 In0448. 
866 Im3451. Esimerkiksi lyseon teinikunnan puheenjohtaja Juha Pehkonen tunnustautui paikallislehden 
haastatteluissa avoimesti kokoomuspuolueen jäseneksi. 
867 Manninen 1995. 
868 Matti Ahde työskenteli Sosiaalidemokraattisen nuorison keskusliiton järjestöjohtajana Oulussa vuo-
sina 1968–1970, minkä jälkeen hän siirtyi valtakunnan politiikkaan kansanedustajaksi vuosiksi 1970–
1990 ja 2003–2011. 
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Semmosta läpipolitisoitumista mä en oo omakohtasesti nähnykään, mutta just 
tää tämmönen vasemmistolaistuminen siinä, [- -] Niin niin, siinä mun tuttava-
piirissä mehän oltiin ihan avosylin ottamassa vastaan, meistä se tuntu siltä, 
että nyt tässä oltiin avaamassa ikkunoita todelliseen maailmaan, ja että myös 
ne aatteelliset ja moraaliset kannanotot ja poliittiset kannanotot mitkä siihen 
sitten liittyi, niin ne tuntu ihan hyviltä.869  

Pekan kuvaili, miten sosiaalidemokraattinen suuntaus oli hänelle itselleen ja lähim-
mälle toveripiirilleen mielenkiintoinen ja uudenlainen tuulahdus. Hän itse liittyi 
demareihin jo vuonna 1967, mutta arveli olleensa koululaistasolla harvinaisuus 
puoluekirjansa takia. 

1960- ja 1970-lukujen nuorten politisoitumista ja taistolaistumista on perintei-
sesti selitetty isäkapinana, jossa nuoret tietoisesti valitsivat vanhempiansa vastus-
tavan poliittisen kannan ja asenneilmapiirin. Etenkin taistolaisliikkeen tutkimuk-
sessa on yleisesti esitetty, että äärivasemmistolaisen liikkeen riveihin siirtyi sankoin 
joukoin nimenomaan keskiluokkaisten ja porvarillisten perheiden lapsia.870 Minun 
haastatteluaineistossani vastaavia isäkapinan merkkejä ei juuri ollut havaittavissa. 

Esimerkiksi kokoomusperheen lapsi Pirjo muisteli kipuilleensa vasemmisto-
laista ajatusmaailmaansa. Kun häntä pyydettiin kouluneuvostovaaleissa vasemmis-
ton listalle, hän kertoi ajatelleensa: 

Mä en voi liittyä suoraan siihen vasemmistoliiton listaan, mä en halua olla 
semmonen lapsi tai nuori, joka selkeästi vaan kapinoidakseen isäänsä vastaan 
siirtyy siihen toiseen – se oli hirveen tavallista siihen aikaan!871 

Pirjo muisteli kiitollisena, miten varsinkin isä keskusteli kannustavasti tyttärensä 
kanssa. Hän totesi, että jollei olisi voinut taistella isän kanssa vakavista maailman 
asioista, hän olisi saattanut ”seota suuntaan tai toiseen”. Myös entisten taistolais-
naisten muistoja tutkinut Liisa Lalu on osoittanut, että vastakkaiset poliittiset va-
kaumukset perheiden sisällä eivät välttämättä aiheuttaneet välien särkymistä, vaan 
johtivat ennemmin rakentaviin keskusteluihin ja väittelyihin.872 

                                                        
 
869 Om1951. 
870 Berggren & Lydén 2009, 52; Lalu 2016, 62. Kulttuurihistorian tutkija Liisa Lalu on tutkinut taisto-
laisliikkeeseen liittyneiden nuorten naisten suhteita näiden vanhempiin ja vanhempisuhteen vaikutusta 
näiden äärivasemmistolaistumiseen. Hän on myös tutkinut keskiluokkaisten naisten tietä taistolaisten 
riveihin. 
871 Kn0657. 
872 Lalu 2016, 63–65. 
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Vaikuttaa siltä, että haastateltavani omaksuivat vanhempiensa poliittisen va-
kaumuksen huomattavasti yleisemmin kuin torjuivat sen. Etenkin oululaiset haas-
tateltavat kertoivat, miten osallistuminen yhteiskunnalliseen toimintaan oli muo-
dostunut itsestäänselvyydeksi omassa perhepiirissä.873 Hieman eri aikoina teinitoi-
minnassa mukana olleet oululaiset sisarukset Leena ja Tuula muistelivat, kuinka 
perheen vasemmistolaistausta vaikutti vahvasti heidän aatemaailmaansa ja toimin-
taansa koulussa: 

Leena: Mutta sitten se tavallaan johti siihen, että meitä kotona kannustettiin 
myös sanomaan mielipiteemme. [Tuula myötäilee] Että ei koskaan ollu sem-
mosta tilannetta, ei ollu koskaan semmosta alemmuuden tunnetta. Että se ta-
vallaan se pärjääminen tuli niistä omista vahvoista mielipiteistä ehkä. 

Tuula: Joo, ja tavallaan se, että koti oli vasemmistolainen, elikä tavallaan sitä 
ei hävetty, vaan päinvastoin sitä kannustettiin siihen, että omat mielipiteet sa-
notaan ja sitä tehtiin sitten kanssa. 

Leena: Paitsi että tietenkin oli sitten se, että meidän isä oli hirveen jyrkkä. 

Tuula: Oli oli! 

Leena: Et se oli mielipiteissään hirveen jyrkkä, mutta siis se oli ihan hyvä, että 
oli jyrkkä. Se oli meille itsestään selvä, että pitää olla... miten mä sanon, yh-
teiskuntavastuuta. Sosiaalista mielenlaatua. 

Tuula: Mut sikshän se koulu oli niin ahistava. 

Leena: Aivan hirvee. 

Tuula: Ihan hirvee paikka. 

Leena: Niin kamala, että ei mitään…874 

Sisarukset muistelivat kokeneensa, että yhteislyseon jyrkkä ”koti, uskonto, isänmaa” 
-ideologia ei sopinut heidän kotoansa saamaan avarakatseisuuteensa. Vahva vas-
takkainasettelu teki heidän kouluajastaan ajoittain sietämättömän, mutta toisaalta 
myös kannusti heitä tuomaan aktiivisesti esiin toisenlaista ajatusmaailmaansa. 

Oman poliittisen vakaumuksen kirkastuminen kosketti myös muita kuin tei-
niaktiiveja. Esimerkiksi teinikunnan rivijäsenenä ollut iisalmelainen Matti muisteli, 

                                                        
 
873 Esim. Om1858; On2354; On2457. 
874 On2354; On2457. 
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miten oli etsinyt omaa puoluettaan teinitoiminnasta riippumatta. Hän kertoi, että oli 
aktiivisesti hakenut opiskelumateriaalia eri puolueosastoilta, mutta yksi oli 
selvä: ”että sinne punaselle puolelle mä en lähde..!” Matti kuvasi omaa toimin-
taansa ja poliittista etsikkoaikaansa poikkeukseksi, sillä hän arvioi suurimman osan 
koululaisista olleen täysin passiivisia ja välinpitämättömiä. Hän kertoi naureskellen, 
että yhteiskuntaopin huutoäänestyksissä valtaosa oppilaista ilmoitti edustavansa 
PUPO:oa, eli puolueetonta porvaria. ”Niitä oli varmaan kaheksan kymmenestä”, 
hän totesi. 875 

Haastatteluihini valikoitui pääasiassa henkilöitä, jotka olivat teinivuosinaan 
yhteiskunnallisesti aktiivisia. On kuitenkin todennäköistä, että valtaosa oppikoulu-
laisista oli Matin arvion mukaisesti melko passiivisia. Esimerkiksi vuonna 1971 
julkaistu Nuoriso tänään -tutkimusraportti osoitti, että valtaosalle nuorisosta poli-
tiikka oli vierasta ja etäistä, ja vain alle kymmenen prosenttia nuorista kuului po-
liittisiin nuorisjärjestöihin tai puolueisiin. Tutkimuksessa kuitenkin huomautettiin, 
että nuorilla oli kiinnostusta yhteiskunnalliseen ja poliittiseen keskusteluun, mutta 
he kokivat konkreettiset vaikutusmahdollisuutensa olemattomiksi.876 Myös tavalli-
nen oppikoululainen seurasi aikaansa eikä voinut ummistaa silmiänsä maailmalta. 
Rivijäseneksi itsensä luokitellut iisalmelaisnainen pohti, että aktiivisten teinikunta-
laisten esimerkki patisteli myös heitä passiivisia. Hän pohti, että ainakin välillisesti 
oli teinikunnan ansiota, että työelämään päästyään hän hakeutui heti ammattiliit-
toon. ”Että täällä pittää kuulua johonkin. Yhteisiä asioita hoijetaan näin ja siitä on 
jottain etua, että oot mukana”, hän totesi.877 

6.2  ”Miksi Suomen Teiniliitto katsoo vasemmalle?” – 
Puoluepoliittinen koululaisliike 

Teiniliittoa ja teiniaktiiveja syytettiin jo 1960-luvulla vasemmistolaisiksi ja jopa 
kommunisteiksi, vaikka leima oli vielä monella tapaa ennenaikainen. Yhteiskun-
nalliseen ja kansainväliseen toimintaan suuntautuneessa teinitoiminnassa oli kui-
tenkin yleisvasemmistolaisia piirteitä. Esimerkiksi HTYS:n keskeiset jäsenet kan-
nattivat avoimesti sosiaalidemokraatteja ja olivat mukana rauhanliikkeiden toimin-
nassa. He eivät kuitenkaan vielä edustaneet koko Teiniliittoa, saati sen jäsenkuntaa. 

                                                        
 
875 Im0253. 
876 Aalto 1971a, 24; Aalto 1971b, 84; Taipale 1971, 166–167. 
877 In0155. 
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1960-luvun lopun maailmanpoliittiset tapahtumat johtivat nuorison asenneil-
mapiirin muutokseen, ja sekä Teiniliitossa että yhä useammassa teinikunnassa alet-
tiin kannattaa suoraa toimintaa, mielenosoituksia ja äänekkäitä kannanottoja tuke-
vaa vasemmistolaistuvaa ajatusmaailmaa. 878 Teiniliiton kevätliittokokouksessa 
1969 teini Matti Häänpää tiedusteli kriittisesti hallituksen kyselyvuorossa, ”miksi 
Suomen Teiniliitto katsoo vasemmalle?” Puheenjohtaja Ojanen kommentoi tähän, 
että Teiniliitto on luonteeltaan porvarillinen, mutta ”toimivat voimat ovat yleensä 
aina löytyneet sosialistipiireistä”.879 Ojasen lisäksi myös muut uudet hallitusjäsenet 
edustivat avoimesti poliittisia puolueita: kokoomusta, vasemmistoa ja keskustaa, 
joista kaksi jälkimmäistä olivat muodostaneet yleisdemokraattisen yhteenliitty-
män.880 

Vuoden 1970 syksyllä käytiin ensimmäiset todella puoluepoliittiset listavaalit, 
kun puheenjohtajakisaan asettuivat vastakkain sosiaalidemokraattien Erkki Liika-
nen ja kokoomuksen Ilkka Kanerva. ”Ike vastaan Eki” -vaalikampanja sai kiihkeitä 
muotoja, kun liittokokouksen edustajat ryhmittyivät puheenjohtajaehdokkaittensa 
taakse puoluepoliittisin perustein. Liittokokous valitsi niukalla enemmistöllä pu-
heenjohtajaksi Liikasen, jonka työ Teiniliiton hallituksessa osoittautui vaikeaksi, 
sillä yleisdemokraattisen rintaman sisällä nousi suurimmaksi ryhmäksi vähemmis-
tökommunistit. Vuoteen 1972 mennessä oli sosialistinen siipi vallannut lähes 
kaikki Teiniliiton hallituspaikat ja muut vaikutusvaltaiset elimet.881 

Edellisessä kappaleessa analysoin haastateltavieni käsityksiä ja kokemuksia 
omasta puoluepoliittisesta heräämisestään ja oman puolueen valinnasta. Seuraa-
vaksi käsittelen tarkemmin sitä, miten maakuntien teinikunnissa suhtauduttiin tei-
nitoiminnan (puolue)politisoitumiseen, ja miten sekä omaa että muiden toimijoiden 
poliittisuutta muisteltiin. 

6.2.1 Valtatyhjiöt ja kuinka ne täytettiin 

Teinikuntatoiminta eli kukoistuskauttaan 1960-luvun puolivälissä, kun parhaim-
millaan yli 60 prosenttia oppikoululaisista oli Teiniliiton jäsenenä. Suosion taus-
talla oli pitkälti oppikoulutuksen paisuminen ja suurten ikäluokkien vaikutus, mutta 

                                                        
 
878 Tuomioja 1993, 66–68; myös Tuominen 1991, 258. 
879 ”Hallituksen kysely”, Teiniliiton kevätliittokokouksen pöytäkirja 30.10.2.11.1969”. STL Ca:7. KA. 
880 Tuominen 1991, 263; Ahonen 2000, 54. 
881 Ahonen 2000, 73; Vares 1999, 130–131. 
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toisaalta myös lukuisat yhteiskunnalliset ja globaalit muutokset. Valppaalla nuori-
solla oli tarve kokoontua yhteen, keskustella ja vaikuttaa asioihin. Toimintavalmis 
kolmas teinisukupolvi valmistui ylioppilaaksi viimeistään keväällä 1968, jonka jäl-
keen teinikuntiin jäi hetkellinen tyhjiö. Seuraava teinisukupolvi oli tulossa, mutta 
millaiseksi teinitraditio muotoutuisi seuraavaksi? 

Syksyllä 1970 oli oululaisen teinitoiminnan tilanne huolestuttava. Sanomalehti 
Kalevan jutussa kerrottiin, että Oulun teinitoiminta oli ”täydellisesti lamaantunutta.” 
Teiniliiton järjestösihteeri Jorma Westerlund oli huolissaan siitä, että Pohjois-Poh-
janmaa oli yksi teinitoiminnan pimeimmistä alueista, vaikka paikallista toimintaa 
oli yritetty auttaa Teiniliitosta käsin. Oulun Teiniyhdistyksen edustaja puolestaan 
kommentoi, että lamaannuksen taustalla olivat muun muassa yhdistyksen sisäiset 
poliittiset erimielisyydet sekä se, että erimielisyyksien takia monissa alueen kou-
luissa oli lakkautettu koko teinikunta.882  Muutamaa päivää myöhemmin nimi-
merkki MIIA osallistui Kalevan keskusteluun oululaisten teinien passiivisuudesta: 

Esimerkiksi teinialokas [- -] odottaa teinikunnalta hupiohjelmallisia teinihip-
poja, joissa on lopuksi tanssia ja ujostelua toisen sukupuolen kanssa. [- -] Hä-
nellä on harrastuksia, mutta teinikunnan ulkopuolella, koska hän ja teinikunta 
ovat eri aaltopituuksilla.883 

MIIAn mielipidekirjoituksesta voi löytää kaksi keskeistä syytä teinitoiminnan pas-
sivoitumiselle: tavallisella koululaisella oli riittävästi muutakin tekemistä koulu-
työn ohella, ja lisäksi MIIA antoi ymmärtää, että tavallista teiniä eivät yksinkertai-
sesti kiinnostaneet ylevät kirjoitukset kouludemokratiasta tai solidaarisuusliik-
keestä. Oululaisen teinitoiminnan hiipuminen ei ollut poikkeuksellinen ilmiö, sillä 
toimintakulttuurin ja jäsenpohjan muutokset näkyivät myös valtakunnallisella ta-
solla. Vuonna 1971 julkaistussa Nuoriso tänään -raportissa Ritva Aalto arvioi, että 
suurissa kaupungeissa teinikuntiin kuului noin joka neljäs, mutta pienissä kaupun-
geissa ja maalaiskunnissa enää vain joka seitsemäs nuori. 884 

Oulun teinielämässä vallitsi vuodesta 1968 lähtien passivoitumisen takia 
eräänlainen tyhjäkäynti ja valtatyhjiö. Kaikissa Oulun teinikunnissa toiminta yksi-
puolistui ja joskus se jopa loppui. Esimerkiksi Oulun lyseon teinikunnan pöytäkir-
jamerkinnät päättyvät kokonaan vuoteen 1968. Lyseon teinikunnan hallituksessa 

                                                        
 
882 ”Teinitoiminta Oulussa täydellisesti lamassa”, Kaleva 20.10.1970. 
883 MIIA, ”Teinit”, Kaleva 22.10.1970. 
884 Aalto 1971b, 84–85. 
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tällöin toiminut haastateltava vahvisti, että teinikunnan toiminta oli lähes olema-
tonta ja keskittyi lähinnä teinihippojen järjestämiseen ja Oulun teinien elokuvaker-
hon toimintaan.885 Oulun tyttölyseon teinikunta puolestaan lakkautettiin kokonaan 
syksyllä 1968, koska oppilaat katsoivat, ettei se enää vastannut heidän tarpeisiinsa. 
Tilalle perustettiin koko oppilaspohjan kattava oppilaskunta, joka pian erosi Teini-
liitosta. Vuonna 1971 tyttölyseo muuttui Myllytullin yhteislyseoksi, ja kouluun pe-
rustettiin oppilaskunnan rinnalle pieni teinikunta, joka edusti koulua Teiniliiton ti-
laisuuksissa.886 

Kaupunkiympäristössä passiivisuus oli ymmärrettävää, sillä teinikunta ei ollut 
enää oppikoulunuorten ainoa vertaistoiminnan muoto. Kaupungissa oli tarjolla pal-
jon muitakin viihdykkeitä ja harrastusmahdollisuuksia. Iisalmelaiset haastateltavat 
sen sijaan totesivat, että pienellä maalaispaikkakunnalla teinikunta oli oikeastaan 
ainoa paikka harrastuksille ja muiden oppikoulunuorten tapaamiselle. Iisalmessa ei 
ole havaittavissa samanlaista toimintakatkosta kuin Oulussa, vaan kaupungin mo-
lemmat teinikunnat jatkoivat suhteellisen vireinä aina 1970-luvun alkuvuosille asti. 
Oulussa sen sijaan aiemman, kulttuuripainotteisen teinisukupolven tilalle ei het-
keen näyttänyt nousevan mitään uutta hegemonista suuntausta edustava joukkoa. 
Valtatyhjiön olisi kenties voinut täyttää mikä tahansa aate- ja toimintasuunta, mutta 
valta-aseman vei nopeasti monen muun kaupungin tavoin uusvasemmistolaistunut 
teinijoukko. 

Oulussa Teiniliiton maakuntaorganisaation uudistuminen oli ratkaisevassa roo-
lissa. Teiniliitosta alettiin aktiivisesti vaikuttaa alueen teinitoiminnan elvyttämiseen, 
ja Ouluun perustettiin Pohjois-Pohjanmaan piiriyhdistys (PoPo) toukokuussa 
1971.887 Oulun yhteislyseota käyneet sisarukset Leena ja Tuula kertasivat piiriyh-
distyksen perustamista: 
  

                                                        
 
885 Om2049. 
886  ”Oppilaiden vapaat harrastukset”, Oulun tyttölyseon toimintakertomukset vuodelta 1968/69 ja 
1971/72. Oulun maakunta-arkiston kirjasto (OMAK); Teinikunnan perustavassa kokouksessa oli läsnä 
vain seitsemän teiniä. Puheenjohtajaksi valittiin vastaperustetun piirijärjestön puheenjohtajana toiminut 
Liisa Ståhle. (”Myllytullin yhteislyseon teinikunnan perustavan kokouksen pöytäkirja 18.10.1971”. Ou-
lun tyttölyseon arkisto (OTL) J:4. KA.) 
887 ”Pohjois-Pohjanmaan piiriyhdistyksen perustavan kokouksen pöytäkirja 2.5.1971”. OTL J:4. KA. 
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Leena: Ehm... Se siis... Jos me kelataan… mä en oo siis yhtään viitsinyt veres-
tää mun muistoja. Mutta voin tietenkin tarkistaa, jos jotakin on. Mutta mun 
muistikuvat rajottuu siihen, että kun mä oon -73 kirjottanut keväällä, niin mun 
mielestä ne rajottuu semmoselle aikavälille, jotka on -71–73.  

Haastattelija: Lukioon? 

Leena: Lukioon, joo siihen. Mulla on, mä en muista mistä se tuli tarkkaan, 
mutta Ouluunhan muutti Riitta ja Outi Ahmavaara, henkilökohtaisista syistä 
muistaakseni. Heidän äiti ja isä oli eronnu ja heillä oli iso asunto Valkealin-
nassa, ja he muutti siihe. Heidän, he tuli siihen kouluun sitten, mutta he hel-
sinkiläisinä oli ottaneet asiakseen perustaa Pohjois-Pohjanmaan teiniyhdis-
tyksen. Ja se oli tavallaan se primus motor, mä tutustuin näihin tyttöihin ja sit 
semmonen Tarja Lankinen valittiin siihen piiriyhdistyksen sihteeriksi vai miksi. 

Tuula: Täällä mä löysin… [kaivelee papereitaan] 

Leena: Just! Okei. Ja he alko hirveen aktiivisesti mun mielestä käymään Oulun 
kouluja läpi, että mihin pitäs perustaa teiniyhdistys. Ja mun mielestä se on nii-
hin aikoihin perustettu se meidän teiniyhdistys. Ja siellä oli kaks asiaa mun 
mielestä: taksvärkit ja tää tämmönen niin kun solidaarisuustoiminta. Ja sit oli 
ne kouluneuvosto... 

Tuula: Kouluneuvostovaalit.888 

Sisarusten muistikuvien mukaan Ahmavaaran sisarukset889 olivat jalkautuneet no-
peasti oppilaiden pariin ja tunnustelleet vanhojen teinikuntien henkiin herättämistä 
ja liittymistä uuteen piirijärjestöön. On mahdollista, että Myllytullin yhteislyseon 
teinikunnan uudelleenperustaminen oli tämän työn tulosta, sillä teinikunnan pu-
heenjohtaja toimi myös PoPo:n ensimmäisenä puheenjohtajana. PoPo:n vetovastuu 
siirtyikin nopeasti Myllytullin yhteislyseon sekä Oulun yhteislyseon teinikuntien 
käsiin.890  

                                                        
 
888 On2354; On2457. 
889 Riitta ja Outi Ahmavaara ovat professori Yrjö Ahmavaaran tyttäriä. Ahmavaaran tutkimus oli kes-
keisenä oppimateriaalina taistolaispiireissä. Esimeriksi Satu Hassi kirjoittaa muistelmissaan, mi-
ten ”meikäläisten” keskuudessa Yrjö Ahmavaara oli eräänlainen marxilaistutkimuksen guru. Hän ku-
vailee, miten mieleenpainuva yöpymispaikka oli Teiniliiton kenttälähetysvaiheessa vuosina 1971–1973 
oli Ahmavaaran sisarusten kommuuni Oulussa. (Hassi 2018, 221.) 
890 ”Myllytullin yhteislyseon teinikunnan perustavan kokouksen pöytäkirja 18.10.1971”. OTL J:4. KA; 
On2457. 
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Uuden piiriyhdistyksen henki oli alusta asti vasemmistolainen: vuoden 1972 
syyskokoukselle tervehdyksensä toivat Oulun Sosiaalidemokraattien nuoriso-
osasto, Oulun Sosialistinen Nuorisoliitto, Oulun Sosialistiset Koululaiset, Sosialis-
tiset Opiskelijat, Oulun Toveriseura, Oulun Keskustan Nuoret ja Suomen Teini-
liitto.891  Myöhemmissä piirikokousten kannanotoissa vastustettiin muun muassa 
äärioikeiston nousua ja Suomen EEC-vapaakauppasopimuksen solmimista, tuettiin 
Chilen vastarintaliikettä ja vaadittiin demokraattisia uudistuksia kouluneuvostoihin 
ja peruskoulua kymmenvuotiseksi.892 

Vallankaappauksesta puhui myös Pokkitörmän yhteislyseota (ent. Oulun lyseo) 
käynyt Tapani, joka kertoi seuranneensa hämmentyneenä, kun yhteiskouluksi 
muuttumisen myötä lyseon vanhaan teinikuntaan alkoi tulla entisen tyttölyseon 
opiskelijoita. Entisten tyttölyseolaisten enemmistö oli SKDL:n kannattajia, ja Ta-
pani kertoi yrittäneensä puheenjohtajan roolissa neuvotella tasajakoa, jossa halli-
tuspaikat olisi jaettu hyvässä hengessä demareiden ja kansademokraattien kesken., 
Hän muisteli huvittuneena neuvottelujen lopputulosta: 

Vähän niin kun huvittaa jäläkeen päin, et ne tomerasti otti sen vallan siinä, kun 
se oli tarjolla. Sehän riippu ihan siitä, kuka sai ne omat sinne vuosikokoukseen. 
Se ei ollu kovin täydellistä demokratiaa, että siinä aina tämmösiä tilapäisiä 
enemmistöjä saatettiin käyttää. Mutta ne oli katsoneet, he olivat aktiivisia toi-
minnassa, kyllä he hyvin reippaasti sen vallan ottivat. Sitä en tiiä, miten se sen 
jäläkeen meni. 893 

Myös Teiniliiton hallituksen taistolaistuminen oli ylhäältä ohjattu kokoustekninen 
kamppailu, jossa pelattiin kokousenemmistöillä ja jäsenten käännyttämisellä. 
Kimmo Rentola on arvioinut, että Teiniliiton taistolaistuminen taustalla oli loppu-
jen lopuksi entisten sosiaalidemokraattisten ja summerhilliläisten teinien siirtymi-
nen vähemmistökommunistien leiriin. Taistolaisuuden nopeaa leviämistä selittävät 
puolestaan teinitoiminnassa eri puolille maata syntyneet verkostot. 894  Vuoteen 

                                                        
 
891 ”Pohjois-Pohjanmaan piiriyhdistyksen syyskokouksen pöytäkirja 28.10.1972”. Suomen Teiniliitto 
ry:n Pohjois-Pohjanmaan piiriyhdistys (PoPoTey) Ca. Kansan arkisto (KansA). 
892 ”Äärioikeiston nousu estettävä”, 28.10.1972 syyspiirikokous; ”Kannanotto EEC-vapaakauppasopi-
muksesta ja EEC:n vastaisesta toiminnasta” 28.10.1972; ”Kidutukset ja murhat lopetettava Chi-
lessä!”, ”Peruskoulu pidennettävä välittömästi 10-vuotiseksi!”, ”Peruskouluihin demokraattiset koulu-
neuvostot!” kevätpiirikokous 31.3.1974. (PoPoTey, KansA.) 
893 Om1858. 
894 Rentola 2003, 121. 
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1972 mennessä vähemmistökommunisteilla oli hallussaan Teiniliiton puheenjohta-
juus, enemmistö hallituspaikoista sekä koko keskustoimisto. Teiniliiton 18 piirisih-
teeristä 16 oli joko sitoutuneita tai sitoutumattomia vähemmistökommunisteja. 
Näin oli laita myös Pohjois-Pohjanmaalla, jossa piirisihteerinä toimi Tarja Lanki-
nen. Piirijärjestöjen tehtäviin valikoituikin työn sitovuuden takia lähinnä idealisteja 
tai muuten vasemmistolaiselle aatteelle myötämielisiä. 895 

Aiemmissa tutkimuksissa on tulkittu, että taistolainen liike näki Teiniliitossa 
valmiin organisaatiokoneiston, jonka se hyvin nopeasti kaappasi valtaansa.896 Poh-
jois-Pohjanmaan piirijärjestön perustaminen oli eittämättä osa tätä valta-asemien 
vahvistamista. Osattiin ottaa se, mikä huomattiin olevan tarjolla. Vallankaappauk-
sella oli kuitenkin vastailmiönsä, kun porvaririntama aktivoitui vastaliikkeeseen.897 

Valtakamppailu oli hyvin nähtävissä Pokkitörmän yhteislyseon teinikunnassa, 
jonka porvaririntamaan kuulunut Tuomo muisteli, että vaikka teinikunnan valta-
suhteet olivat tasaiset, teinikunnan henki oli lähtökohtaisesti oikeistolainen. Hän 
muisteli, kuinka sosiaalidemokraattisen puheenjohtajan kanssa oli jopa innostavaa 
keskustella ja kiistellä. Teinitoiminnan yleinen vasemmistolaistuminen kuitenkin 
huoletti, ja se motivoi vaikuttamaan: 

Haastattelija: Mikä siihen nimenomaan hallitustoimintaan sai lähtemään mu-
kaan?  

Tuomo: Noh, siitä oli puhetta, kun oli muualla ihan näitä hyvin vasemmistolai-
sia ja hyvin aktiivisia, niin päätettiin, että mennään kokoukseen, että ei tuu 
ihan vaan tämmöstä vasemmistolaista hallitusta.898 

Vastaliike näkyi myös Oulun yhteislyseossa, jossa oikeistoenemmistöinen teini-
kunta teki parhaansa pitääkseen vasemmistolaisen puolen kurissa. Teinikunnan 
syksyn 1971 ja kevään 1972 kokouspöytäkirjoista on luettavissa jännitysnäytelmä 
ja kokoustekninen kamppailu, kun kaksi eri ryhmittymää kiisteli PoPo:n kokous-
edustajien valinnasta. Syksyn yleiskokous oli jo valinnut porvaririntaman edustajan, 
mutta yleisdemokraattinen rintama sai osoitettua kokouksen laittomasti kokoon 
kutsutuksi ja näin päätösvallattomaksi. Yleisdemokraattien lista hävisi silti uusin-
taäänestyksen.899 Lopulta kevätlukukaudella yleisdemokraatit onnistuivat saamaan 
                                                        
 
895 Blåfield & Vuorinen 1983b, 66–67. 
896 Blåfield & Virtanen 1983b, 67; Tuominen 1991; Rentola 1990; 2003. 
897 Oikeistopiirien kommunismin vastaisuudesta Vesikansa 2004; Smolander 1995. 
898 Om2655. 
899 Oulun yhteislyseon teinikunnan yleiskokouspöytäkirjat 20.9.1971 ja 25.10.1971. OYL Ca:10. KA. 
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edustajansa PoPo:n piirikokoukseen.900  Ilo jäi lyhyeksi, sillä seuraavina vuosina 
yleisdemokraattinen rintama pidettiin niukasti vähemmistössä.901 Yhteislyseota tä-
hän aikaan käynyt Tuula vahvisti, että hänen edustamansa yleisdemokraattinen rin-
tama joutui usein tekemään tiukasti töitä, että edes joku heidän ehdokkaistaan pääsi 
läpi äänestyksissä.902 

Teiniliiton hallitustaso taistolaistui vaivihkaa 1970-luvun alussa, mutta kuten 
Pokkitörmän yhteislyseon ja Oulun yhteislyseon esimerkit osoittavat, ruohonjuuri-
tasolla vasemmistolaiset teinit saivat vain vaivoin pidettyä asemansa. Oppikoulu-
laisten enemmistön ajatusmaailma nojautui edelleen oikeistolaisiin arvoihin, mikä 
noudatteli yleistä suomalaista poliittista ilmapiiriä: kansanrintamahallituksen suo-
sio väistyi vuoden 1970 protestivaaleissa, joiden voittajaksi nousivat Kokoomus ja 
Suomen Maaseudun Puolue (SMP).903 

1970-luvun vaihde oli keskeinen käänne Kokoomukselle, joka oli uudistanut 
ja nuorentanut imagoaan ja noussut näin suurpuolueeksi.904  Nuorekkaat toimijat 
vetosivat myös koululaisnuorisoon, joka vielä etsi omaa puoluekantaansa. Kokoo-
muksen Nuorten Liiton (KNL) riveissä toimivat esimerkiksi karismaattiset ja sana-
valmiit teinipoliitikot Ilkka Kanerva, Ben Zyskowicz ja Kimmo Sasi.905 Kokoo-
musteinien ensisijainen tehtävä oli vastustaa Teiniliiton sosialistisia voimia, ja puo-
lueella oli vankka jalansija oppikoululaisten keskuudessa. Monissa kouluissa suh-
tauduttiin Teiniliiton taistolaiseen propagandaan kielteisesti tai jopa vihamielisesti, 
mikä näkyi esimerkiksi Teinilehden kriittisissä kirjoituksissa – sikäli kuin niitä pai-
nettiin lehteen.906  

Kajaanissa Teiniliiton vastaisuus leimahti pintaan jo 1960-luvun lopussa, kun 
itsenäisyyspäivän aattona 1969 Kajaanin Lyseon oikeistolaiset oppilaat polttivat 
kesken koulupäivän Teinilehden ja paikallisen marxilaisen Hihapuukko -lehden nu-
meroita.907 Myös Iisalmessa lehtiroviot roihusivat lukuvuonna 1972/73 kahteen ot-
teeseen: sosialistiset teinit polttivat syksyllä Tammermaan teiniyhdistyksen Manse-

                                                        
 
900 Oulun yhteislyseon teinikunnan kokouspöytäkirja 14.4.1972. OYL Ca:10. KA. 
901 Oulun yhteislyseon teinikunnan kokouspöytäkirja 19.10.1972. OYL Ca:10. KA. 
902 On2457. 
903 Rentola 2005, 102–103; Smolander 2009, 373; Vares 2017. 
904 Rentola 2005, 102–103; Vares 2017, 91. Vaalivoitossa oli huomattavaa nuorten ja etenkin naisten 
aktivoituminen. Eduskuntaan nousi nuoria edustajia, jotka muodostivat myöhemmin nk. remonttiryh-
män. Uudistajien keulakuvaksi nousi ensimmäisen kauden kansanedustaja Juha Vikatmaa. 
905 Vares 2017, 125; Vares 1999. 
906 Tuominen 1991, 264–267. 
907 Kärenlampi 1999, 171; Tuominen 1991, 267–269 
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lehden numeroita sen porvarillisen sisällön takia. Heti kevätlukukauden alussa ly-
seon oikeistolaiset oppilaat polttivat vastaiskuna ison nipun Teinilehtiä kesken vä-
litunnin. Tekonsa motiiviksi oppilaat ilmoittivat lehden ”räikeästi vasemmistolais-
mielisen sisällön”.908 

6.2.2 ”Ne oli sellaisia pikkupoliitikkoja” – Radikaalit teinikuntalaiset 

Edellä olen käsitellyt sitä, millaisia muotoja teinikuntien puoluepoliittinen toiminta 
sai. Teinikuntatoiminta oli kuihtumassa entistä pienemmän mutta sitäkin aktiivi-
semman joukon keskinäiseksi harrastukseksi. Joukko sai aktiivisuudellaan hyvin 
nopeasti radikaalin leiman. On erityisen mielenkiintoista pohtia, mikä leimasi hen-
kilön radikaaliksi ja miten haastateltavat määrittelivät radikalismin muistoissaan. 
Havahduin radikalismi-teemaan vasta analysoidessani haastatteluja kokonaisuu-
tena. En siis kysynyt haastateltavilta suoraan, miten he ymmärsivät radikalismin, 
vaan olen tehnyt tulkintoja sen perusteella, miten haastateltavat puhuivat ja kertoi-
vat koulukavereistaan ja heidän toiminnastaan. 

Radikalismin käsite vaatii sijoittamista oikeaan ajalliseen kontekstiin. Sanakir-
jamääritelmien mukaan radikalismilla voidaan tarkoittaa yhteiskunnallisten muu-
tosten rauhanomaista ajamista tai väkivaltaista ideologisten, uskonnollisten tai po-
liittisten päämäärien tavoittelemista. Nykypäivän keskustelussa radikalismi liite-
tään ennen kaikkea jälkimmäiseen, ja nykykeskustelua leimaa uskonnollisen ja 
ideologisen radikalismin pelko. 1960-luvun kontekstissa radikalismi oli luonteel-
taan rauhanomaisempaa, ja sillä pyrittiin syvällisten yhteiskunnallisten muutosten 
ja tavoitteiden saavuttamiseen.909 70-lukulainen radikalismi kuitenkin irtautui edel-
lisen sukupolven radikalismin muodoista. 1970-luvun radikalismiliikkeessä, toisin 
sanoen taistolaisuudessa, oli vallankumouksella keskeinen rooli. 1940-luvulta läh-
tien oli pelätty SKP:n suunnittelevan sosialistista vallankaappausta tai vallanku-
mousta. Pelot nousivat jälleen pintaan vuoden 1970 eduskuntavaaleissa, kun kom-
munistit vaalitappiosta huolimatta jatkoivat hallituksessa.910 

Muisteluaineistossani radikalismia tulkittiin erityisesti kokoomuslaisen ja niin 
sanotun sitoutumattoman tai sivustaseuraajan näkökulmasta. Haastateltavieni 
muistoissa radikaalit teinit kapinoivat tavalla tai toisella perinteistä, autoritääristä 

                                                        
 
908 ”Perinteitä Iisalmessa vaalittiin. Teinilehti vuorostaan polttoroviolle”, IS 25.1.1973. 
909 Miettunen 2009, 21. 
910 Alapuro 2003, 548–549. 
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koulua, opettajakuntaa ja koulutusideologiaa vastaan. Haastatteluaineistoni perus-
teella radikaalin leima syntyykin ennen kaikkea muiden ihmisten puheista. 911 

Esimerkiksi keskustapuolueeseen kuuluva iisalmelainen Jorma kuvaili osaa 
kaupungin teiniaktiiveista: ”ei hän mikään vasemmistolainen ollut, mutta radikaali” 
tai ”hänhän oli keskustalainen taustaltaan, mutta kyllä hän hyvin radikaali oli.” Jor-
malle radikalismi tarkoitti vasemmistolaista ajatusmaailmaa, joskin myös riittävän 
liberaali keskustalaisuus saattoi leimata radikaaliksi. Omasta keskusta-taustastaan 
huolimatta itseään hän ei luokitellut radikaaliksi. Käsittelimme Jorman kanssa 
eräitä kokouspöytäkirjaotteita, jotka muistuttivat hänelle mieleen osallisuuden 
muutamissa teinikunnan sisäisissä kiistoissa ja julkilausumissa. Esimerkiksi syk-
syllä 1969 hän oli allekirjoittanut nipun ponsiesityksiä, joissa kritisoitiin uuden, 
hallituksen toimintaa.912 Vilpittömän hämmästyneenä hän ihmetteli: 

Ja tuohonniin minä oon laittanu nimen alle! Ihan sivvuun pistäny. Joo, oli siinä 
tämmönen. Minä en jaksa muistaa mikähän sen Lyyran motiivi mahtoi olla, se 
oli semmonen oikein jäyhä kaveri. Ei puhunu… tämä oli sen uuden teinikunnan 
puheenjohtaja, sen jälkeen missä minä olin. Että kyllä siinä jännitteitä oli. 
Mutta ne tuli sillon keväällä -68 ne jännitteet, siellähän oli jokin paperi, mikä 
oli siellä alussa. Ja ne kesän aikana kasvo korkoa siinä. Se oli minun muis-
taakseni ihan jonkinlainen junttakokous, missä ne valitsi sen uuven hallituksen 
sitten. Olisko siinä sitten ollu, en tiedä mitä siinä oli mukana, ehkä jotkut opet-
tajat ollut mukana siinä. Se vähän haiskahti siltä. Tää oli mielenkiintonen! 
Enpä olis muistanu tätäkään. [- -] 

Kyllä sitä minäkin sitten radikaalisiivessä oon mukana ollu... [huokaa] vaikka 
minä oon pitäny itteeni… Tai no, oon minä keskustapuolueessa ollu sitä va-
senta siipee ja kansanrintamatyöntekijä ollu.913 

Jorma muisteli, että keväällä tehty toimintasuunnitelma olisi ollut joillekin teineille 
liian radikaali, ja nämä päättivät valita oman hallituksensa junttavaaleilla. Vasta 
pöytäkirjaotteet luettuaan Jorma alkoi tarkemmin miettimään omaa rooliansa teini-
toiminnassa sekä myöhemmin ylioppilaspolitiikassa: hän täyttikin itse kaikki ne 
ehdot, joiden perusteella oli arvioinut muita radikaaleiksi. Hänen muistoissaan oma 
radikaalisuutensa liittyi pikemminkin ylioppilaspolitiikkaan, eikä hän ollut tullut 

                                                        
 
911 Vrt. Jouhki & Lalu 2018, 16.  
912 Iisalmen lyseon teinikunnan yleiskokouksen pöytäkirja 11.11.1969. ILA. 
913 Im3451. 
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ajatelleeksi, että oli oikeastaan kuulunut radikaalisiipeen jo teinikuntavuosinaan. 
Nykypäivän näkökulmasta omaan nuoruudentoimintaan saatetaan suhtautua nos-
talgisen lempeästi ja humoristisesti. Tämä suhtautumistapa saattaa olla yksi tapa, 
jolla selittää ja tehdä itselle ymmärrettäväksi omaa nuoruudenaikaista poliittista 
toimintaansa, josta nykypäivänä ehkä haluaakin irtaantua.914 Myös iisalmelainen 
Heli kertoi naureskellen: 

Tampereella liityin sit heti keskustaopiskelijoihin ja olin siellä sitten ihan niin 
sanottuja keskustan maolaisia. Me oltiin kato kauheen radikaaleja! Heh heh 
heh, Paavo Väyrynen vastaan Ahti Karjalainen oli se meijän… 915 

1970-luvun yleisdemokraattisen rintaman rivit alkoivat rakoilla, kun keskustapuo-
lueen nuorisojärjestön sisällä kiisteltiin muun muassa siitä, kuinka lähellä stalinis-
teja voidaan olla. Esimerkiksi Paavo Väyrynen oli nouseva keskustalainen nuori-
sopoliitikko, joka oli selvästi viehättynyt vasemmistolaisuudesta.916 Keskustan va-
semman siiven ja taistolaisten teinien välinen yhteistyö johtikin siihen, että myös 
keskustalaiset teinit saivat herkästi radikaalin tai kommunistin leiman. 

Muisteluaineistoni osoittaa, että teinien poliittiseen toimintaan suhtauduttiin 
hyvin eri tavoin aina muistelijan oman puoluetaustan ja osallistumisaktiivisuuden 
mukaan. Teiniaktiiveissa ja radikaaleissa oli kuitenkin jotain erikoista ja erottuvaa, 
joka teki heistä muiden koululaisten silmissä monella tapaa poikkeuksellisia nuoria. 
Oululaisen Markku Kovaniemen omaelämäkerrallisessa romaanikäsikirjotuksessa 
on kuvattu tavallisen urheilijapojan ja teinikuntalaisten erilaisten maailmojen koh-
taamista: 

Kirra oli kaiketi niitä rinnakkaisluokkalaisia ja teinikuntalaisia, joita Pera oli 
kummastellut keskikouluajoista saakka, ne oli vähän omituisia ja kulki käytä-
villä äänekkäänä isona porukkana. Luokassa niillä oli oma ilmoitustaulu jossa 
oli kaiken maailman rauhaa Vietnamin kansalle julisteita, ei Pera niistä pe-
liaikoinaan ollut välittänyt, jotkut jätkät oli sanoneet että ne on komukoita ja 
ties mitä hippejä mutta muuten hänen aikansa oli kulunut keskikoulussa enim-
mäkseen pelaamiseen ja läksyihin ja Aleksin kavereitten kanssa olemiseen, Tet-
ran diskossa lorvimiseen ja Jumping Jack Flashin kuuntelemiseen.917 

                                                        
 
914 Ks. luku 4.2.; Jouhki & Lalu 2018, 21.  
915 In0448. 
916 Isohookana-Asunmaa 2006, 157, 161, 311. 
917 Kovaniemi 2014. 
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Kuvauksessa välittyy osuvasti se, että tavalliselle koululaiselle teinikuntalaiset 
erottuivat selvästi muista oppilaista. Saman näkemyksen jakoivat ne muutamat 
haastateltavat, jotka näkivät itsensä teinitoiminnan ulkopuolisina918. Esimerkiksi ii-
salmelaisnainen kuvasi tyttölyseon teiniaktiiveja suulaiksi ja päällepäsmä-
röiviksi. ”Jotenkin semmonen nosti niihen statusta vielä enempi, sitten kun ne meni 
siihen teinikuntaan”, hän analysoi teinikuntalaisten olemusta.919  Vaikka iisalme-
laisnainen puhui teiniaktiiveista hieman vieroksuen, ei hän kokenut tyttölyseon tei-
nikunnan ”pikkupoliitikkoja” kuitenkaan ärsyttävinä. Ennemminkin hän koki hei-
dän olevan hyvällä ja kaikkien etua ajavalla asialla.920 

Gael Graham on tutkinut yhdysvaltalaista 1960-luvun lukiolaisaktivismia ja 
todennut, että tyypillinen koululaisaktivisti kuului yleensä määrälliseen vähemmis-
töön, mutta oli ikäluokkansa älykkäimpiä ja sanavalmiimpia oppilaita. Aktivistit 
useimmiten myötäilivät vanhempiensa poliittista vakaumusta ja saivat tukea koti-
väeltään. He yrittivät ensin toimia ennen kaikkea perinteisten vaikutuskanavien 
kautta ennen kuin siirtyivät radikaaleihin toimintamuotoihin kuten mielenosoituk-
siin ja lakkoihin. Graham on todennut, että tavalliset oppilaat eivät olleet aktivisteja 
samassa mielessä, vaikka he saattoivatkin aktivoitua protestoimaan jonkin paikal-
lisen tai henkilökohtaisen asian puolesta. Koululaisaktiivien osallistuminen oli ko-
konaisvaltaisempaa ja osallistavampaa.921 

Myös tutkimusaineistossani muistelijat viittasivat teinikuntalaisiin poik-
keavina koululaisina: he eivät olleet samanlaisia ”lampaita kuin suurin osa sen kou-
lun oppilaista”. Ajatusten taustalta kuultaa eräänlainen ihailu ja kunnioitus: teini-
kuntalaiset uskalsivat sanoa mielipiteensä ja toimia. Teiniaktiivien pienen mutta 
aktiivisen joukon olemassaolo tiedostettiin ja heihin liitettiin sellaisia piirteitä kuin 
ulospäinsuuntautuneisuus ja eräänlainen kunnioitettava rohkeus. Näiden positiivis-
ten piirteiden ansiosta teiniaktiivien puoluepoliittista toimintaa ehkä katsottiinkin 
suopeammin kuin muutoin olisi katsottu. 

Koululaisaktiivien ja tavallisten oppilaiden rinnakkainelo ei kuitenkaan ollut 
aina ongelmatonta, sillä teiniaktiivien politikoiminen saattoi provosoida. Rauha S. 
Virtanen on kuvannut teinitoiminnan konflikteja nuorisoromaanissa Lintu pulpe-
tissa. Erässä kohtauksessa kuvitteellisen Tarjanmaan yhteislyseon teinikunnan 

                                                        
 
918 In0155; Im0253; Om3245; On3550. 
919 In0155. 
920 In0155, myös Im0253. 
921 Graham 2006, 8. 
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erässä kokouksessa äänestettiin uudesta hallituksesta, jossa vastakkain olivat por-
varit ja yleisdemokraattinen rintama: 

Puheenjohtaja ryskytti tuolia pöytään, niin että Parviaisen ääni hukkui ja hä-
nen vierellään huusi Pöykärin Asko, lihava pojan juntikka, naama tulipunai-
sena: 

Täällä ei stalinistit juhli! 

Osmo Vaskea nauratti, mutta ei kauan. Melu ruokalassa yltyi korviahuumaa-
vaksi. Hannu Ylämaan ääni kaikui ylinnä hänen kiljuessaan:  

Puheenjohtaja! Puheenjohtaja! 

Mutta puheenvuoroa hän ei saanut. Sen sijaan puheenjohtaja karjahti: 

Ylämaa ulos kokoussalista! 

Joukko poikia syöksähti kiinni Hannuun ja alkoi repiä häntä irti tuolista. Mutta 
Hannu oli vahva ja kookas eikä niin vain irronnut paikaltaan.922 

Kuvaus teinikunnan kokouksesta on kuvitteellinen, mutta se kuvaa osuvasti kahden 
eri leirin välisiä vastakkainasetteluja. Kohtauksessa kuvattu teinikunnan järjestäy-
tymiskokous oli järjestetty sellaisena ajankohtana, jolloin yleisdemokraattisen rin-
taman teinit eivät pystyneet osallistumaan. Muutamien paikalle päässeiden vasta-
lauseet yritettiin hiljentää huutokuorolla ja lopulta väkivallalla. 

Virtasen romaanin verrattuna haastateltavien muistikuvat antoivat kuitenkin 
suhteellisen sopusointuisen kuvan teinikuntien toiminnasta. He eivät kertoneet ko-
keneensa tai todistaneensa häirintää tai kiusaamista teinikuntatoiminnassa. Yllä ku-
vatun tyyppiset ylilyönnit he sijoittivat pikemminkin yliopiston opiskelijapolitiik-
kaan.923  Haastateltavani muistelivat joitakin erimielisyyksiä, mutta loppujen lo-
puksi kyse oli hyväntahtoisesta vuorovaikutuksesta. Pohjimmaisena tarkoituksena 
oli ajaa yhteisiä asioita. Oululaiset Pekka ja Tuomo toivat esiin, että erilaiset puo-
luetaustat eivät olleet este yhdessä toimimiselle. Monesti väittely vastapuolen 
kanssa oli piristävää ja kannustavaa. ”Oli hyvin suvaitsevaista, vähän toisenlaista 
kuin tämä nykybuumi näyttää olevan”, Pekka totesi yhteislyseon teinikunnan toi-
minnasta. 924  

                                                        
 
922 Virtanen 1971, 81–82. 
923 Esim. Im3451. 
924 Om2655; Om1951. 
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1970-luvun alussa teinikuntien puoluerajat erottuivat jo selvästi, mutta niiden 
puitteissa toimiminen oli erilaista kuin nykypäivänä. Teinikunta oli areena, jossa 
politiikkaa tehtiin ennen kaikkea kokousteknisin keinoin ja voimasuhteiden enem-
mistöllä, ei niinkään huutelemalla ja kirjoittelemalla kokousten ulkopuolella. Toi-
saalta haastateltavien saattoi olla vaikea puhua häirinnästä tai kiusaamisesta haas-
tattelutilanteessa, tai sellaiset kokemukset saatettiin tietoisesti unohtaa. Esimerkiksi 
kirjalliset omaelämäkerralliset muistelmat syntyvät usein varsin pitkän pohdinnan 
ja menneisyyden tulkinnan kautta. Tällöin myös negatiivisista kokemuksista voi-
daan kirjoittaa analyyttisesti osana kirjoittajan omaa elämäntarinaa. Tiiviissä, het-
kessä tapahtuvassa haastattelutilanteessa ei ikäviä muistoja ehkä haluta tai pystytä 
tuomaan esiin.925 Toisinaan tapahtumien kertaaminen ja muistelu palauttaa mieleen 
yksityiskohtia pitkälläkin viiveellä. 

6.3 Solidaarisuustoimintaa ja kouludemokratiaa 

1970-luvun alku oli Suomessa opiskelijaradikalismin kulta-aikaa.926 Vuosikymme-
nen vaihteeseen sisältyi paljon merkittäviä tapahtumia ja ilmiöitä, jotka aktivoivat 
nuorisoa. Ajankohtaa leimasivat muun muassa nopea hyvinvoinnin kasvu ja niin 
talouden kuin tiedotusvälineidenkin globalisoituminen. Maailmapolitiikan kuo-
hunta tuli entistä lähemmäksi, kun Tshekkoslovakian miehitys, Vietnamin sodan 
kiristyminen ja entisten siirtomaiden vapaustaistelut tulivat olohuoneisiin televi-
sion, radion ja sanomalehtien kautta. Monelle nuorelle luonteva toimintakanava 
löytyi uusvasemmistolaisuudesta ja taistolaisliikkeestä. 927 

Kansainvälisen uusvasemmistolaisen opiskelijaliikkeen polttovoimana oli en-
nen kaikkea vallankumous, jonka päämääränä oli kapitalismin ja imperialismin nu-
jertaminen.928 Yhteiskunnallisesti aktivoituvan nuorison silmissä Neuvostoliitto ja 
sosialismi vaikuttivat tarjoavan ainoan vaihtoehdon kapitalismille.929  

                                                        
 
925 Abrams 2010, 21–22; Pöysä 2015, 39, 78. 
926 Suomessa opiskelijaliike nousi ikään kuin jälkijunassa, sillä monissa länsimaissa liikkeen terävin 60-
lukulainen kärki oli jo siirtynyt elämässä eteenpäin. Suomalaiselle opiskelijaliikkeelle oli myös omi-
naista voimakas puolueorganisoituneisuuden korostus, suoranainen järjestövimma. (Rentola 2003, 111; 
Hyvärinen 1990, 263.) 
927  Boren 2001; Kurlansky 2008; Häkkinen 2014, 37–38; Jouhki & Lalu 2018, 17. Vietnamin sotaa on 
pidetty ensimmäisenä todellisena televisiosotana, mutta myös etenkin Biafran nälänhätä ja Prahan ke-
vään tapahtumat välittyivät suomalaisten koteihin tehostuneen tiedonvälityksen ansiosta. 
928 Alapuro 2003, 355–356; Hyvärinen 1994, 93–95. 
929 Lalu 2016, 62. 
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Suomessa opiskelijaliike löysi kaikupohjan vanhan, jo hieman varjoon jääneen 
sosialistisen vallankumouksen perinteestä.930 1960-luvun kuluessa SKDL ja SKP 
alkoivat irrottautua entisistä ideologioistaan ja suuntautua kohti kompromisseja ja 
lievempää politiikkaa. Revisionistisesta politiikasta irtaantui SKP:n marxilainen 
vähemmistösiipi, joka piti emopuolueen uutta linjaa vääränä ja tuomittavana. Vä-
hemmistösiipi muodosti Taisto Sinisalon johdolla nuorkommunistisen suuntauksen, 
taistolaisuuden, joka houkutteli riveihinsä erityisesti opiskelijoita ja kulttuurivä-
keä.931  Poliittisuudesta ja sosialistisesta kumouksesta tuli keskeinen teema myös 
Teiniliiton luotsaamassa koululaisliikkeessä. 

6.3.1 ”Aina tota Vietnamia, aina tota Vietnamia!” – Ajan henki aktivoi 
teinejä 

Kansainvälinen solidaarisuustoiminta oli tullut osaksi Teiniliiton toimintaa jo 
1960-luvun alkupuolella. Viimeistään Perun vuoristointiaanien hyväksi toteutettu 
taksvärkkikeräys toi kansainvälisyyskasvatuksen ja kehitysavun koululaisten tie-
toisuuteen. Taksvärkkitoimintaa jatkettiin läpi 1970-luvun alun, jolloin Portugalin 
ja Chilen vallankumoustaistelijat, Biafran nälkään kuolevat lapset sekä Vietnamin 
sota määrittelivät avustuskohteiden valinnasta käytyä keskustelua. 

Oululaiset sisarukset Leena ja Tuula muistelivat, miten heidän toveripiirissään 
yhteiskunnallinen aktiivisuus liittyi vahvasti Vietnamiin ja Chileen. Vanhempi si-
sarus, Leena, kuvaili Vietnamin merkitystä omalle kouluajalleen: 

Mä muistan, että hirveen paljonhan se kaikki sisältö pyöri ton kansainvälisen 
solidaarisuuden ympärillä, ennen muuta Vietnamin. Mä muistan, kun meillä 
oli se pikkuveli, niin kun me raahattiin häntä aina joka paikassa mukana, niin 
hän sano aina, et ”Aina tota Vietnamia, aina tota Vietnamia!” Koska sit oli 
myös sitä, että tähänkin liittyen joku teki jonkun laulun. Muistat sä jonkun... 
Pikku, joku... ja me laulettiin sitä ja käytiin, mä muistan, sen piiritoimiston 
lähettämänä ajettiin jossain, mulla oli autokorttikin sillon, niin ajettiin jonne-
kin Ruukkiin johonkin kouluun laulamaan ja pitämään esityksiä tästä Vietna-
min sodasta.932 

                                                        
 
930 Alapuro 2003, 557. 
931 Alapuro 2003, 557; Rentola 2005; Relander 1999, 190. 
932 On2354. 
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Niin sanotun Vietnamin ajan kuluessa aikuistui kokonainen sukupolvi, jonka mo-
bilisoituneimmalle osalle Vietnam oli merkittävä sukupolvikokemus ja nuoruutta 
määrittelevä tekijä. Samalla Vietnamin ajasta muodostui koko länsimaisen opiske-
lijaliikkeen keskeisin symboli. 933 Vietnamin sota kosketti aidosti myös oululaissi-
saruksia, ja solidaarisuus- ja valistustyö oli heille tärkeää. Sisarusten muistikuvissa 
oli nähtävissä teinitoiminnan lähentyminen taistolaisliikkeeseen. Laululiike, tiedo-
tustoiminta, mielenosoitukset ja avustuskeräykset sorretuiksi koettujen puolesta 
olivat arkipäivää sekä koululais- että opiskelijapiireissä, jotka varsin usein ristesi-
vät keskenään.934 Leena jatkoi: 

Et Koulutoveri oli perustettu tai perustettiin. Ja mäkin muistan, kun mäkin oon 
myyny Koulutoveria. Et se kuulu jotenkin siihen. [Tuula myötäilee välissä: Joo, 
joo!] Ihan elimellisesti. Et nää aktivistit tai aktiivit, jotka tuli, niin ne oli sa-
manaikaisesti nuorisoliittolaisia tai muita vastaavia aktiiveja kaikki. Et se 
pyöri tavallaan, sit siellä [Oulussa] oli opiskelijatoimintaa, Teiniliiton toimin-
taa, et nehän oli, niin kun sanoit, että olitte Reidarissa. Aluksihan se toimisto 
oli Rauhalassa, niin sillä Lankisen Tarjalla oli Rauhalassa toimisto. Ja siel 
pidettiin noita eri näkösiä palavereita.935 

Sisarusten jakama muistikuva kertoo puoluepoliittisten ja etenkin uusvasemmisto-
laisten teiniaktiivien kokemuksesta ajan hengen vaikutuksesta. Heidän kouluaika-
naan teinikuntatoiminta oli jo hiipunut yhä pienemmän mutta entistä aktiivisem-
man ydinjoukon harrastukseksi. Tiivis joukko mahdollisti valveutuneimpien nuor-
ten äänen kuulumisen, mutta kaikista hiljaisimmat jäivät entistä hiljaisemmiksi. 

Siinä missä solidaarisuustyö oli uusvasemmistolaisen teinitoiminnan kulmaki-
viä, oli porvarillisella rintamalla omat päätavoitteensa. Entisten porvariteinien tei-
nikuntamuistoissa tärkeimpänä vaikutti olleen ”punaisten kurissa pitäminen” ja va-
semmistolaisuuden vastavoimana toimiminen. Pokkitörmän yhteislyseon entinen 
teiniaktiivi Tuomo kertoi varsin hyvän esimerkin porvariteinien toiminnasta. Hän 
muisteli erästä oululaisten teinien yhteistä koulutustilaisuutta, jossa käsiteltiin 
muun muassa maailmanpoliittista tilannetta ja erilaisia yhteiskuntajärjestelmiä. Ti-

                                                        
 
933 ”Vietnamin aika” alkoi elokuussa 1964, kun Yhdysvallat aloitti pommitukset Vietnamissa, ja päättyi 
vappuna 1975, kun vapautusarmeija marssi Saigoniin. (Koivisto et al. 2016, 11; Lalu 2016, 309, 313.) 
934 Forss 2015; Lalu 2016. 
935 On2354; On2457. 
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laisuus oli hänen mielestään vasemmistolaisteinien järjestämä, mutta myös porva-
ririntaman teinit osallistuivat tilaisuuteen ikään kuin haastajina. Hän kertoi henki-
lökohtaisesta onnistumiskokemuksestaan: 

Tuomo: Sitten olin, se oli kolmeiltainen juttu, ja ite pystyin vaan kahtena ole-
maan. Ja tavoitteena oli sitten niitä ristiriitaisuuksia tuoda esille, ja monta 
kommenttia esitinkin. Ihan sulassa sovussa kuitenkin, niitä kaks vetäjää oli, 
niin ei ne sillain pahoja olleet.  

Haastattelija: Hmm, hyvä. 

Tuomo: Että kyllä ne, en tutustunu kehenkään uuteen, mutta kyllä ne monet 
siellä, kun sen kommentin esitin, niin minun mielestä naurahtivat sillain, että 
se oli ihan oikea kommentti. Että ei pidä hyväksyä näitä kouluttajien näkemyk-
siä suin päin, pitää olla päinvastoin.936 

Hän koki ylpeyttä omasta osallistumisestaan ja siitä, että oli kyennyt osoittamaan 
vasemmistolaisten kouluttajien puheiden epäkohtia. Taistolaistuneen Teiniliiton 
viestintään kuuluivat avoin puolueellisuus, marxilaisen aatteen korostaminen ja 
tiettyjen, lähinnä oikeistolaisen arvojen ja suuntausten kieltäminen. Kokoomuksen 
Nuorten Liitossa (KNL) ja teinien porvaririntamassa tiedostettiin, että paras keino 
toimia taistolaista Teiniliittoa vastaan oli pyrkiä osoittamaan sen toiminnan ja aat-
teen epäkohtia. Porvariteinien toiminnassa pyrittiin esimerkiksi korostamaan por-
varillisen ideologian moniarvoisuutta, kaikkien ideologioiden samanarvoisuutta ja 
kriittisen ajattelun tarpeellisuutta.937 Tuomon muistossa korostuvatkin itsensä esit-
täminen eräänlaisena järjen äänenä ja oman vertaisryhmän hyväksynnän saaminen. 

Porvariteinit joutuivat toden teolla haastamaan Teiniliiton uusvasemmistolaisia 
voimia, sillä vuodesta 1971 lähtien kokoomusrintama oli jäänyt Teiniliiton halli-
tuksessa täysin oppositioon, ja vuonna 1973 viimeinenkin kokoomusedustaja sa-
vustettiin ulos hallituksesta. Liittokokouksissa porvariteinien mahdollinen enem-
mistö pidettiin lähes systemaattisesti sivussa päätöksenteosta erilaisin kokoustek-
nisin keinoin, esimerkiksi mitätöimällä valtakirjoja.938 Oppositioasema ei lannista-
nut kokoomusrintamaa, vaan päinvastoin aktivoi entistä voimakkaampaan vasta-
toimintaan. Tämä näkyi esimerkiksi Teiniliiton liittokokousten runsaana ponsiesi-

                                                        
 
936 Om2655. 
937 Vares 1999, 126. 
938 Vares 1999, 130–131. 
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tysten määränä sekä piikikkäänä haastamisena hallituksen kyselytunneilla. Esimer-
kiksi kokoomusnuorten Ben Zyskowicz ja Kimmo Sasi olivat ansioituneita liitto-
kokousjyriä, jotka pyrkivät aktiivisesti haastamaan Teiniliiton hallitusta.939 

Poliittisista vastakkainasetteluista huolimatta teineillä oli yhteisiä tavoitteita. 
Myös porvariteinit olivat huolissaan esimerkiksi koululaisten oikeusturvasta ja 
maailmanpoliittisesta tilanteesta: KNL oli alusta asti ollut yhtä mieltä Teiniliiton 
kanssa siitä, että koulumaailma oli auttamatta vanhentunut ja kaipasi uudistusta. 
KNL:n piirissä oli 1960-luvun kuluessa puhuttu myös rauhanaatteesta ja kansain-
välisyydestä. Porvariteinien näkökulmasta solidaarisuustyö ja kampailu koulude-
mokratian puolesta olivat kannatettavia, mutta yleisdemokraattisen rintaman yli-
voima herätti pelkoa vasemmiston ja jopa sosialistien läpimurrosta. 940 

Taksvärkkityö oli hyvä esimerkki teinejä yhdistävästä toiminnasta, sillä käy-
tännössä kaikki koululaiset poliittiseen taustaan katsomatta osallistuivat Teiniliiton 
1970-luvun suurkeräyksiin. Pokkitörmän yhteislyseon entinen teiniaktiivi Tapani 
muisteli olleensa suorastaan yllättynyt siitä, miten tosissaan teinikuntalaiset ottivat 
taksvärkkikeräyksen: 

Muistan, että sai koulusta vappaata, ja ne isot lukiolaispojat tuli siihen ja otti 
ne listat, että he lähtee kerräämään. Mä et, ei tästä tuu mitään, ne vaan menee 
lintsaa, kun pääsee koulusta pois. Sitten kun ne tuli sieltä, ja ne oli keränny 
niitä listoja ja sitä rahhaa tuli satoja markkoja, niin sekin oli semmonen, että 
ihan oikeasti nämä halus osallistua [- -]. No siitähän on ollu vähän juttua, että 
mihin ne oikein meni ne kaikki varat, mutta kyllä siinä ihan oikea ajatus oli, 
sillon jo haluttiin auttaa, että avustettaan köyhiä maita. Semmosia jotka 
enempi tartteis apua. Kyllähän se ihan sellasta aatteellista oli, ja kaikki siihen 
osallistu. Et ei siitä oo epäilystä.941 

Vuonna 1971 kohteeksi valittiin jälleen Tansanian Mosambik-instituutti, vuosina 
1972 avustettiin vietnamilaista Ngyen van Troi -lastensairaalaa, vuonna 1973 jär-
jestettiin Avustusjuna Vietnamiin -keräys ja vuonna 1974 tuettiin Chilen sotilasval-
lankaappauksen uhreja.942 Taksvärkkikohteet olivat luonteeltaan vasemmistolaisia, 

                                                        
 
939 Ks. ”Ponsiesitykset”. Suomen Teiniliiton syysliittokokouspöytäkirja 3.–5.11.1972. STL Ca:11. KA; 
Blåfield & Vuoristo 1983b, 65–66; Vares 1999, 126. 
940 Vares 1999, 59–63; 124–125. 
941 Om1858. 
942 Ahonen 2000, 89. 
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mutta koululaisnuorten enemmistö oli kuitenkin valmis osallistumaan kansainväli-
seen avustustyöhön. Vietnamin sota ja maailmanpoliittinen tilanne liikuttivat suurta 
osaa nuorisosta, ei vain poliittisesti aktivoitunutta fraktiota. Myös teinitoiminnan 
ulkopuolelle jättäytyneet haastateltavat kertoivat kokeneensa huolta maailmanti-
lanteesta. Erityisesti se vaikutti keskiluokkaisiin nuoriin, joiden olohuoneisiin so-
dan uhrit ja napalmipommitukset tunkeutuivat television kautta. 943 Suurin vaikutus 
Vietnamin sodalla oli kuitenkin niihin nuoriin, jotka löysivät oman vertaisryhmänsä 
taistolaisesta liikkeestä.944 

Kuva 4. Ngyen van Troi ja Chilen taksvärkkien mainokset. (OYLT Ea. KA; ”Kampanjaju-
liste”, Valtakunnallinen taksvärkkitoimisto (1970–1979). KansA.) 

  

                                                        
 
943 Esim. In0155. 
944 Lalu 2016, 307. 
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6.3.2 Kouludemokratia koululaispolitiikan huipentumana 

Poliittisessa valtakamppailussaan riitautunut ja jakautunut teininuoriso oli yhtä 
mieltä yhdestä asiasta: ummehtunut, vanhoillinen koulu tarvitsi muutosta, ja se saa-
vutettaisiin kouludemokratian kautta. Kouludemokratiakeskustelu oli pohjimmil-
taan kansainvälinen ilmiö, sillä 1970-luvun alussa koululaiset eri puolilla länsi-
maita nousivat opiskelijaliikkeen innoittamana vaatimaan kouluihin tasa-arvoa ja 
demokraattisia oikeuksia.945 

Suomalainen koulumaailma oli aina 1970-luvulle asti autoritäärinen ja opetta-
javaltainen, eikä oppilailla juuri ollut sananvaltaa. Kouludemokratian ja kouluneu-
vostojen historiasta kattavan tutkimuksen kirjoittanut Paavo Kärenlampi on toden-
nut, että kouludemokratiapyrkimysten taustalla olivat oppikoulun voimakas laaje-
neminen, opetuksen sisällön vanhanaikaisuus ja irrallisuus käytännön elämästä, pe-
dagogiset puutteet ja oppikoulujen hallinnon epädemokraattisuus. Koulujen yhteis-
kunnallinen vanhoillisuus ja jopa taantumus heijastui koululaisten tyytymättömyy-
tenä ja huolena omasta asemasta tulevilla työmarkkinoilla.946  

Keskustelua oppilaiden oikeuksista ja opetuksen tasosta oli käyty jo 1960-lu-
vun alusta asti, mutta ajatus kouluneuvostoista kirjattiin ensimmäisen kerran Teini-
liiton toimintasuunnitelmaan vuonna 1967. Kouludemokratia-teemavuoden aikana 
Teiniliitto julkaisi Kouludemokratia-nimisen opaskirjan, jonka innoittamana eri 
puolella Suomea perustettiin spontaaneja kouluneuvostokokeiluja. 947 Erilaisia op-
pilasneuvostoja ja kouluneuvostokokeiluja aloitettiin ainakin Iisalmen lyseossa ja 
tyttölyseossa sekä Oulun normaalilyseossa. Kokeilut eivät kuitenkaan olleet pit-
käikäisiä, sillä ne muistuttivat lähinnä oppilaiden itsehallintoa, eikä niillä ei ollut 
virallista päätösvaltaa.948 

Kouludemokratia ja oppilaiden oikeusturva oli näkyvästi esillä myös teinileh-
distössä. Vuonna 1968 Teinilehden uudeksi päätoimittajaksi valittiin radikaaliksi 
luonnehdittu Jertta Roosin, joka alkoi toimittaa myös Piikkilangan takaa -nimistä 
palsta. Palstalla nostettiin esiin sellaisia teinikunnissa sattuneita tapauksia, joissa 
oli rikottu teinien oikeusturvaa. Palsta aiheutti runsaasti pahaa verta oppilaiden ja 

                                                        
 
945 Ks. esim. Graham 2006; Cunningham & Lavalette 2017; Kärenlampi 1999, 60–62. Koululaisten ak-
tivismista on toistaiseksi tehty vähän kansainvälistä tutkimusta ja vertailua.  
946 Kärenlampi 1999, 57, 63, 110. 
947 Kärenlampi 1999, 66; ”Teiniliiton toimintakertomus vuodelta 1967”. STL Db:1. KA. 
948 ”Iisalmen tyttölyseossa toteutetaan itsehallintoa”, IS 23.4.1967; Lappalainen, Osmo, ”Kouluneu-
vosto”, Pauhu 2–3/1967.  
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opettajien välille, sillä palstan esimerkeissä syyllistettiin yksittäisiä opettajia ja reh-
toreita.949 Teinilehden palsta osoitti, että Teiniliitto suhtautui vakavasti oppilaisiin 
kohdistuneisiin vääryyksiin. Liitto tarjosi ratkaisumalleja, kuinka toimia vastaa-
vissa tilanteissa. 

Koululaisten orastava politikointi oli lähinnä pintavaahtoa, sillä tavallinen kou-
lutyö vei edelleen suurimman osan oppilaiden ajasta.950 Tämä ei kuitenkaan tar-
koittanut, etteivätkö oppikoululaiset olisi osoittaneet kapinamieltään koululaitosta 
kohtaan. Esimerkiksi loppuvuodesta 1968 normaalilyseon Pauhu-lehdessä nimi-
merkki Pona kirjoitti kriittisesti opettajien ”vallasta” ja muistutti lukijoita luvalli-
sista rangaistusmuodoista ja oppilaiden oikeuksista: ”Jos tunnet itsesi väärinkäy-
töksen uhriksi, ota yhteys tk:n puheenjohtajaan.”951 Tarvittiin kuitenkin kouluneu-
vostolaki ja viralliset vaalit, että kouludemokratia saatiin näkyvästi toimimaan. 

Teiniliiton syysliittokokouksessa 1969 hyväksyttiin koulupoliittinen ohjelma, 
joka sisälsi selkeän tavoitteen kouludemokratian toteuttamisesta kouluneuvostojen 
avulla. Kouludemokratiahanke sai vauhtia ja tukea vasemmistolaisuutta suosivasta 
poliittisesta ilmapiiristä. Eduskunta oli päättänyt vuonna 1968 peruskoulun toteut-
tamisesta, mutta ennen yhtenäiskoulujärjestelmän toteutumista kouludemokratia 
oli ensimmäinen konkreettinen askel kohti koulujen uudistamista.952 Merkittävää 
oli, että kouluneuvostolain laadinnassa kuunneltiin Teiniliiton edustajien mielipi-
teitä. Kouludemokratian toteutumista tutkinut Paavo Kärenlampi on arvioinut, että 
koulujen politisoitumista ja kouluneuvostouudistuksen toteutumista vauhditti sil-
loisen opetusministerin, Ulf Sundqvistin, vahva kytkös poliittisiin nuorisojärjestöi-
hin ja etenkin Teiniliittoon.953 

Kiihkeimmin kouludemokratiaa vastustivat kokoomuspuolue ja eri opettaja- ja 
rehtorijärjestöt, jotka näkivät kouludemokratiassa uhkia perinteiselle opetus- ja 
kasvatustyölle ja jopa sosialistisen vallankumouksen pirteitä.954 Perinteinen, opet-

                                                        
 
949 Tuominen 1991, 264—266. 
950 Lappalainen, Osmo, ”Norssi 20 vuotta”, Norssipressi 80.  
951 Pona, ”Ainakin tämä Sinun tulee tietää opettajain ”vallasta””, Pauhu 17.12.1968. 
952 Kärenlampi 1999, 66; Okkonen 2017, 17. 
953 Sosiaalidemokraattien kansanedustaja Sundkvist toimi opetusministerinä sekä Paasion II ja Sorsan I 
hallituksissa vuosina 1972–1974. Myös kouluneuvostojen isäksi tituleeratulla Kouluhallituksen silloi-
sella toimistopäälliköllä Erkki Aholla oli keskeinen rooli lain muotoilussa ja toteuttamisessa. Koulude-
mokratiatyöryhmässä istui Ahon lisäksi summerhilliläisyyttä voimakkaasti ajanut, entinen Teiniliiton 
puheenjohtaja Yrjö Engeström. (Kärenlampi 1999, 70, 73, 94.) 
954 Samat tahot näkivät uhkakuvia myös peruskoulu-uudistuksessa ja oppikoulujärjestelmän murrok-
sessa. Ks. peruskoulu-uudistuksen vastustamisesta tarkemmin Okkonen 2017. 
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tajajohtoinen koulu koettiin uhatuksi ja koulujen arvomaailman pelättiin radikali-
soituvan liikaa. Oppikouluväen kiivaasta vastakampanjasta huolimatta kouluneu-
vostolaki hyväksyttiin joulukuussa 1971, ja ensimmäiset valtakunnalliset koulu-
neuvostovaalit toteutettiin keväällä 1973. 955 

Ennen ensimmäisiä kouluneuvostovaaleja kävivät oppilaat ja opettajat vielä 
viimeisen kamppailun. Kiista koski niin kutsuttua ristiinäänestystä, joka olisi mah-
dollistanut sekä oppilas- että opettajaedustajien valitsemisen mies ja ääni -periaat-
teella. Käytännössä tämä olisi tarkoittanut, että oppilaat olisivat saaneet äänestää 
ääniylivallallaan itselleen mieluisan opettajaedustajan. 

Porvariteinit ja yleisdemokraattinen rintama ryhmittyivät poikkeuksellisesti 
yhteen ajamaan kouluneuvostolakia, mutta ristiinäänestyskeskustelu sekä koulu-
neuvostolain lopullinen toimeenpaneminen lopettivat yhteistyön. Yleisdemokraat-
tinen rintama kannatti ristiinäänestystä demokraattisena vaalitapana, kun porvari-
teinit ja opettajakunta puolestaan näkivät sen turhana.956 Ristiinäänestyskiista päät-
tyi lopulta niin, että ristiinäänestyslupaa sai anoa lääninhallitukselta vain, jos sekä 
opettajat että oppilaat suostuivat menettelyyn yksimielisesti. Tämä johti oppikou-
luissa eräänlaisiin kouludemokratian esivaaleihin, joissa äänestettiin ristiinäänes-
tyskäytännöstä.957 Oululaiset Leena ja Tuula muistelivat yhteislyseon ristiinäänes-
tyskokouksen tunnelmaa: 

Leena: Sehän oli ihan historiallista! [- -] Että siihen aikaan, kun mä oon kir-
jottanu ylioppilaaksi, niin se on ollu varmasti, -72 vuoden lopussa tai -73 
alussa, kun meillä oli tää iso iso, koko koulu tuli paikalle. 

Tuula: Juhlasaliin. 

Leena: Juhlasaliin, ja keskusteltiin tästä, että miten on. Ja mä vedin sen. 

Tuula: Sä olit puheenjohtajana. 

Leena: Mä olin puheenjohtajana, muistan sen aina. 

Tuula: Ja mä muistan sen, että kaikki opettajat jännitti, että miten se menee. 

Leena: Joo, ja sitten Ursin tuli jälkeenpäin sanomaan mulle, et olit tosi hyvä 
puheenjohtaja. Mut olisit voinut vielä siinä viimesessä kysymyksessä, tietenkin 

                                                        
 
955 Kärenlampi 1999, 76–78, Okkonen 2017. 
956 Kärenlampi 1999, 139–141. 
957 Kärenlampi 1999, 139–141, 149 
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hänen piti jotain sanoo [nauravat], että oisit siinä viimesessä kysymyksessä, 
että antaa jonkun toisen vastata jotain… 

Tuula: Joo, niin oli… 

Leena: Mutta joo, niin että miten se meni. Se meni niin… 

Tuula: Että tuli se ristiinäänestys. Ja mä en ymmärrä kyllä vieläkään mitä se 
tarkotti, että... ei kai sen niin väliä.958 

Oulun yhteislyseossa oli 1970-luvun alussa pienimuotoinen yleisdemokraattien 
keskittymä, ja opettajakuntaa ymmärrettävästi jännitti kokouksen lopputulos. Ris-
tiinäänestyskokouksiin kohdistettiin suuria odotuksia, sillä ne enteilivät tulevien 
kouluneuvostovaalien äänestystuloksia. Kevään 1973 kouluneuvostovaaleissa ris-
tiinäänestysmenettely hyväksyttiin lopulta vain alle sadassa oppikoulussa. Sisaruk-
set muistelivat, että ristiinäänestysmenettely hyväksyttiin kokouksessa, mutta lo-
pullista ristiinäänestyslupaa Oulun yhteislyseolle ei kuitenkaan myönnetty.959 

Kouluneuvostovaalit olivat alusta asti poliittiset vaalit ja sidoksissa puolueiden 
nuorisojärjestöjen toimintaan. 960  Ristiinäänestyskokousten menestyksen vuoksi 
Teiniliiton hallituksessa uskottiin optimistisesti yleisdemokraattisen rintaman voit-
toon. KNL:ssa sen sijaan ymmärrettiin hyvin, että valtaosa koululaisista oli joko 
porvarillisesti ajattelevia tai vielä sitoutumattomia. KNL:n taustavoimana oli laaja 
järjestökoneisto ja teollisuus- ja talousvaikuttajien taloudellinen tuki, joka mahdol-
listi lukuisten virkailijoiden palkkaamisen kouluneuvostojen vaalityöhön.961 

Helmikuun 20. päivänä 1973 pidettiin ensimmäiset kouluneuvostovaalit, ja 
niistä tuli merkittävä mediatapahtuma. Sekä paikalliset että valtakunnalliset lehdet 
seurasivat tiiviisti vaalikampanjointia, haastattelivat vaaliliittojen ehdokkaita ja 
puolueiden nuorisojärjestöjen edustajia sekä uutisoivat laajasti vaalien tuloksista ja 
jälkipyykistä.962 Vaalien alla sanomalehti Kaleva kirjoitti kriittisesti, jopa alentu-
vasti, vaalivalmistelujen osoittaneen, että teinit eivät olleet vielä läheskään kypsiä 

                                                        
 
958 On2354; On2457. 
959 Ks. Kärenlampi 1999, 170. Oulun läänissä yli puolet alueen oppikouluista oli hakenut ristiinäänes-
tyslupaa ensimmäisiin kouluneuvostovaaleihin, mutta lupa myönnettiin vain Puolangan, Vaalan, Suo-
mussalmen, Pudasjärven ja Lassinkallion oppikouluille. (”Viidelle koululle ristiinäänestys Oulun lää-
nissä”, Kaleva 14.2.1973.) 
960 Kärenlampi 1999, 82, 139. 
961 Vares 1999, 125, 127 
962 Esimerkiksi sanomalehti Kalevassa julkaistiin 7.–23.2. kaikkiaan kahdeksantoista uutista kouluneu-
vostovaaleista. Itse vaalipäivä oli 20.2. 
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toteuttamaan demokratiaa. Esimerkiksi Kajaanissa vaalitaisto oli äitynyt nyrkkitap-
peluiksi, vaalimainosten repimiseksi ja henkilökohtaisiksi solvauksiksi.963 

Vaikka vaalityö sai poliittisia ja aggressiivisiakin piirteitä, oli äänestyspäivä 
varsin rauhallinen. Useimmilla koululaisilla ei edes ollut tarkkaa käsitystä, mitä 
kouluneuvostoilla voitaisiin saada aikaan ja ketä neuvostoon kannattaisi äänestää. 
Vaikka kyse oli ennen kaikkea puoluepoliittisista listavaaleista, perustui monen ää-
nestyspäätös kaverisuhteisiin tai muihin epäpoliittisiin seikkoihin.964 Kaksi kertaa 
kouluneuvostovaaleissa valittu oululainen Tuomo muisteli oman vaalimenestyk-
sensä taustoja: 

Haastattelija: Niistä itse vaaleista, että äänestikö oppilaat sitten?  

Tuomo: Kyllä ensimmäisissä vaaleissa äänestivät ihan, toisessakin. Sitten ne 
minun luokkatoverit, mä luulen, että ne aika hyvin minua äänesti [naurahtaa]. 
Tähän liittyy pieni laittomuuskin, voin sen tunnustaa. Kun oli ne toiset vaalit, 
niin pojat sano, että ”Sopiiko, että me äänestetään sinua kaikki, ja sinä hom-
maat sitten meille jokaista alkavaa sataa ääntä kohti viinipullon?” [nauretaan] 
No minähän suostuin ja aattelin, että samapa tuo. Ja sain sitten 101 ääntä.  

Haastattelija: No niin, ei tarvinnu kun..!  

Tuomo: Kaks pulloa ostaa. Oli ihan mahottomasti, kun meitä joku viitisen sa-
taa oli.965 

Kokoomuspuolueeseen kuulunut Tuomo edusti kouluneuvostovaalien voittajia: 
porvarit ja sitoutumattomat saivat äänistä 36 prosenttia, yleisdemokraatit 30 pro-
senttia, sitoutumattomat 23 ja keskusta 11 prosenttia.966 Muun muassa KNL:n pu-
heenjohtaja Ilkka Kanerva kommentoi Kalevan uutisessa vaalitulosta sanoen, että 
se oli tuomio Teiniliiton poliittiselle linjalle, joka oli systemaattisesti pyrkinyt eris-

                                                        
 
963, ”Kouluneuvostovaalit”, Kaleva 19.2.1973;”Joka kymmenes oppilasehdokas kouluneuvostoon”, Ka-
leva 20.2.1973. 
964 Helsingin Sanomat uutisoi kouluneuvostovaalien tuloksista otsikolla ”Ystävä puoluetta tärkeämpi 
vaaleissa” (21.2.1973). 
965 Om2655. 
966 HS 21.2.1973; Kärenlampi 1999, 210. Vaalien tulos oli monitulkintainen, sillä suuri osa ehdokkaista 
sijoittui sitoutumattomiin tai muuten puolueiden välimaastoon. Osassa vaalituloksissa keskustapuolu-
een valitut edustajat laskettiin suoraan yleisdemokraattiseen rintamaan, jolloin ilmoitettiin vain vasem-
misto- ja oikeistopuolen paikat. Tällaisissa tapauksissa yleisdemokraattinen rintama näytti helpommin 
vaalivoittajalta. 
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tämään porvarilliset ajatukset koulujen päätöksenteosta. Yleisdemokraattinen rin-
tama ei halunnut hyväksyä vaalitappiotaan, vaan pyrki loppuun asti kääntämään 
tulokset omaksi menestyksekseen.967 

Oulu ja Pohjois-Suomi olivat poikkeus valtakunnallisesta linjasta.  Oulun lää-
nissä yleisdemokraatit saivat paikkaenemmistön, ja vain kolmessa läänin koulussa 
valittiin porvarienemmistö. Valtion oppikouluissa saivat yleisdemokraatit kaikki-
aan kuusi paikkaa, ja oikeisto ja sitoutumattomat yhdeksän. Myös Lapin läänissä 
vasemmiston voitto oli selvä.968  Tuloksia kuitenkin kritisoitiin, sillä esimerkiksi 
Pohjois-Pohjanmaan piiriyhdistyksen ilmoittamissa luvuissa oli laskettu kaikki 
keskustalaiset mukaan yleisdemokraattien listalle, vaikka monessa koulussa kes-
kustalaiset teinit olivat omalla vaalilistallaan.969 Vilpillisestä laskentatavasta huoli-
matta Pohjois-Suomen vaalitulos kallistui muuta maata enemmän vasemmalle. 

Taulukko 10. Tutkimukseen valittujen koulujen ensimmäisten kouluneuvostovaalien tu-
los. Myllytullin yhteislyseo ja Oulun yhteislyseo eivät ilmoittaneet vaalilistojen äänimää-
riä, vain paikkajaon. Oulussa keskustapuolueen äänet luettiin yleisdemokraatteihin tai 
oikeistoon. (Vaalitulokset Helsingin Sanomien tulosluettelo 21.2.1973.) 

Koulu Yleisdemokraatit Keskusta Oikeisto ym. 

Ääniä Paikat Ääniä Paikat Ääniä Paikat 

Iisalmen yhteislyseo 170 1 118 1 347 2 

Ylä-Savon yhteislyseo 266 2 182 1 231 1 

Myllytullin yhteislyseo 298 2   249 2 

Oulun normaalilyseo 220 2   285 2 

Oulun yhteislyseo 203 1   306 3 

Pokkitörmän yhteislyseo 152 1   334 3 

Myös Ylä-Savon alue oli poikkeus valtakunnallisesta linjasta, sillä vaalipiirin sel-
kein voittaja oli omalla listallaan vaaleihin lähtenyt keskustapuolue (12 paikkaa), 
jota seurasivat yleisdemokraatit (9) sekä oikeisto ja sitoutumattomat (8). Vain Iisal-
messa, Lapinlahdella ja Maaningalla jäi keskustan osuus pienimmäksi. Iisalmessa 
on nähtävissä selkeä puoluepoliittinen jakauma kahden koulun välillä: Iisalmen yh-

                                                        
 
967”Koulu vie oikealle. Nuorisojärjestöt myönsivät oikeistovoiton vähätellen”, Kaleva 21.2.1973. 
968 ”Oikeisto suurin voittaja kouluneuvostojen vaalissa”, Kaleva 21.2.1973. 
969 ”Tarkastuksissa pieniä muutoksia kouluneuvostojen paikkamääriin”, Kaleva 23.3.1973.  
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teislyseossa äänienemmistön vei oikeisto (57 prosenttia äänistä), kun taas Ylä-Sa-
von Yhteislyseossa (ent. tyttölyseo) oikeisto (34 prosenttia äänistä) hävisi niukasti 
yleisdemokraateille (39 prosenttia äänistä).970 

Kouluneuvostovaaleilla oli kolme keskeistä lopputulosta. Ensinnäkin ne osoit-
tivat, että koulumaailma oli edelleen luonteeltaan porvarillinen ja nojasi oikeisto-
laisiin arvoihin. Yleisdemokraattinen rintama joutui myöntämään, että kouluneu-
vostovaalit osoittivat koululaisten todellisen poliittisen kannan. Vaalituloksen tul-
kinta ei kuitenkaan ole yksiselitteistä, sillä äänioikeutettuina olivat myös alaluok-
kalaiset, jotka eivät välttämättä olleet yhtä kiinnostuneita politiikasta ja siihen yhtä 
perehtyneitä kuin lukioluokkien oppilaat. Lukuisten sanomalehtien kyselyhaastat-
teluiden ja Tuomon kertoman pienen vaalivilpin perusteella voidaan sanoa, että 
moni koululainen äänesti ennen kaikkea henkilöä, ei puoluetta971 

Toisekseen vaalit osoittivat yleisdemokraattisen rintaman murenemisen. Vaa-
liliitoissa oli merkille pantavaa, että monessa kaupungissa keskustapuolue oli ir-
taantunut omalle vaalilistalleen. Keskustalaiset eivät enää tunteneet oloaan muka-
vaksi kommunistien ja sosiaalidemokraattien seurassa. Vaalien alla Nuoren Kes-
kustan Liiton koululaissihteeri tilitti sanomalehti Kalevalle: ”Emme halua enää olla 
yleisdemokraattisen rintaman juoksupoikia.”972 Vasemmistopuolet SKDL ja SDP 
seisoivat nyt yksin omillaan – ja viimeisetkin rivit alkoivat rakoilla. 

Kolmas tärkeä lopputulos oli vaalien kauaskantoiset, osallistavat vaikutukset. 
Kouluneuvostovaalit olivat historialliset ja jännittävät – vastaavaa valtakunnallista 
demokraattista tapahtumaa ei koululaisilla ollut koskaan aiemmin ollut, eikä ku-
kaan tiennyt, mitä vaaleista seuraisi. Ilmapiiri oli jännittynyt. Kuopiolainen Pirjo 
muisteli vaalitunnelmia ja omaa ehdokkaaksi lähtemistään: 

Sen mä muistan, että se oli aika jännä paikka. Mun isäni oli johtajana ja hän 
oli myös hyvin näkyvä kokoomuspoliitikko. Niin tuota, sit mun piti jotenki valita 
mun oma puoli: millä mä meen sinne Teiniliittoon? Mikä se on se mun... ketä 
mä kannatan siellä? Et oonko mää puolesta vai oonko minä vastaan.973 

                                                        
 
970 ”Pohjois-Savo”, Helsingin Sanomien tulosluettelo 21.2.1973. 
971 Esim. HS 21.2.1973 uutisoi kouluneuvostovaalien tuloksista otsikolla ”Ystävä puoluetta tärkeämpi 
vaaleissa”. 
972 Haukipuro, Kyösti, ”Poliittiset kouluneuvostovaalit”, Kaleva 7.2.1973. 
973 Kn0657. 
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Pirjo ei tullut valituksi kouluneuvostoon, mutta hän kuvaili vaaleissa loppujen lo-
puksi olleen tärkeintä sen, että hän otti ensimmäisiä itsenäisiä askeleitaan. Hän ker-
toi, että vasemmistolainen aatemaailma oli kiehtonut häntä jo pitkään, mutta lopulta 
hän päätyi sitoutumattomien vasemmistolaisten listalle kuin kompromissina. Pirjo 
muisteli, miten hienolta tuntui nousta esiin ja edustaa jotain muuta kuin vanhem-
piensa mielikuvia. ”Että menet itse omilla kasvoilla johonkin, ja sanot, että minä 
kannatan tämmösiä arvoja ja oon tätä mieltä.” 

Kouluneuvostovaalit aktivoivat käytännössä kaikki oppikoulujen oppilaat en-
simmäiseltä luokalta viimeiselle asti. Valtakunnallinen äänestysprosentti oli poik-
keuksellisen korkea, yli 90.974 Siitäkin huolimatta, että useimpien oppilaiden ää-
nestyspäätös perustui joko kaverisuhteisiin tai tuttuuteen, vaalit olivat Pirjon tavoin 
monelle nuorelle ensimmäinen kosketus demokraattisiin vaaleihin ja oman poliit-
tisen mielipiteen muodostamiseen. 

6.3.3 Kouluneuvostot muuttavat oppikouluja 

Kouluneuvostolaissa oppilas- ja opettajaedustajista koostuvien kouluneuvostojen 
tehtävistä määrättiin, että niiden tuli kehittää ja yhtenäistää koulun kasvatuksellista 
suunnittelua, ylläpitää ja edistää koulun ja ympäröivän yhteiskunnan välistä yhteis-
työtä sekä huolehtia luokkakokousten ja oppiainekokousten järjestämisestä. Neu-
vostojen tehtävänä oli myös laatia koulun järjestyssäännöt, kehittää sosiaalista toi-
mintaa ja päättää oppilaiden kurinpitorangaistuksista. Lisäksi tehtävänä oli toimia 
yhteistyössä vanhempainneuvoston kanssa ja tehdä esityksiä uusien oppikirjojen 
käyttöönotosta yhdessä opettajien kanssa. Kouluneuvostoilla oli myös oikeus lau-
sua mielipiteensä työjärjestyksestä ja tuntijaosta.975 

Tulevilta kouluneuvostoilta oli toivottu oppikoulujen demokratisoimista. Tei-
nipoliitikot olivat toivoneet pääsevänsä muuttamaan koulumaailmaa ja sen valtara-
kenteita sisältä päin. Kouluneuvostotyöskentely näytti kuitenkin hyvin pian uudis-
tuksen arjen, sillä mediakohun saattelema, poliittisella väännöllä aikaansaatu kou-
luneuvostouudistus osoittautui pettymykseksi. Tehtäviin valituilla koululaisilla ei 
ollut käsitystä siitä, mitä neuvostotyöskentelyyn kuuluisi. 

                                                        
 
974 ”Erkki Aho hyvillään korkeasti äänestysprosentista”, HS 21.2.1973. 
975 Laki oppikoulun kouluneuvostosta 10.12.1971/829; Kärenlampi 1999, 70, 81. 
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Haastattelin viittä oululaista henkilöä, jotka olivat olleet mukana kouluneuvos-
totyöskentelyssä.976 Heistä kaksi edusti porvariteinejä, kaksi vasemmistoa, ja yksi 
toimi opettajaedustajana. Oululainen Tuula puki sanoiksi kouluneuvostojen saavu-
tukset: 

Elikä tuota, no sen mitä mä oikeestaan muistan, niin ne sai aikaan sen, että 
tupakkapaikka tuli koulun pihalle. Ja siihen piti olla tupakkakortti ja vanhem-
pien allekirjoitus ja valokuva. Mutta mä en muista, että se kouluneuvosto ois 
mitään ihmeellistä saanu aikaseks. Mulla ei jääny mitään, että ”Vau”-ilmiötä, 
että nyt ne on tämmösen asian. Niillä oli niitä palavereja ja kokouksiaan, mutta 
ei mitään…977 

Pökkitörmän yhteislyseon kouluneuvostoon valittu Tuomo muisteli, että ensim-
mäisten vaalien aikaan oppilailla oli yleviä tavoitteita: haluttiin vaikuttaa esimer-
kiksi oppimateriaaleihin ja koulujen lukujärjestykseen. Hyvin pian kävi ilmi, että 
tavoitteisiin ei edes ollut mahdollista päästä. Tuomo kertasi kouluneuvoston arkea: 

Mutta en minä muista, että siinä olis mitään sellasta, että maailma kauheesti 
muuttuu. Jotakin toiveita kait oli, ja tulihan meille sitten tästä syystä tai ilman 
se tupakkahuone vähäksi aikaa. Ja tämmösiä ajatuksia, ja varmasti se vaikutti, 
että tuntu siltä, että nyt voi tuoda uusia ajatuksia esiin. Ja siellä oli sitten näistä 
koulutilojen käyttämisestä muuhunkin, se oli kait se liikuntasali saatu jo vähän 
aiemmin, se ei tähän liittynyt, mutta että muita tiloja saatais paremmin käyt-
töön. Kyllä se sillä tavalla piristi vähän, toi ikään kuin mahdollisuuden. Oli 
vaalit ja kaikkea, että mitä voitais tehdä paremmin.978 

Kouluneuvostojen aikaansaannokset olivat loppujen lopuksi mitäänsanomattomia. 
Monessa koulussa saavutukset huipentuivat oppilaiden pitkään toivomien tupakka-
huoneiden saamiseen ja järjestyssääntöjen päivittämiseen. Kouluneuvostotyössä 
nähtiin myös ongelmia, sillä neuvostojen tehtävänä oli päättää rangaistustoimenpi-
teistä ja jälki-istunnoista. Neuvostojen jäsenille tämä tuli epämiellyttävänä yllätyk-
senä, ja monissa kouluissa vierastettiin omien luokkatovereiden rikkeiden tuoma-
rina toimimista.979 ”Se ei ehkä ollu sitä mitä odotettiin”, Pokkitörmän yhteislyseon 

                                                        
 
976 Tutkimukseeni ei valikoitunut yhtään iisalmelaisten koulujen kouluneuvostoissa toimineita henki-
löitä. 
977 On2457. 
978 Om2655. 
979 Kärenlampi 1999. 
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kouluneuvostossa toiminut Tapani tiivisti kouluneuvostojen aiheuttamia tunnel-
mia.980 

Laihoista saavutuksista huolimatta haastateltavani pitivät kouludemokra-
tiahanketta kuitenkin hyvänä. Koulun sisäisiin sääntöihin vaikuttaminen loi ainakin 
hetkellisesti uskoa siihen, että asioihin pystyi vaikuttamaan. Tapani kuvaili osuvasti, 
miten kouluneuvostot olivat lähtökohtaisesti hyvä väylä toimia, vaikka niiden to-
teuttaminen epäonnistui: 

Mutta, se niin kun.. mun mielestä lähti väärästä päästä se, niin kun ylläältä 
annettuna, niin se toiminta tyrehty kans! Niin ei se kantanu sekään, että tuota 
siitä tuli mun mielestä teinikunnan kilpailija. Ja ja... kun kuitenkin niitä aktii-
visia on vähän aina, niin se jotenkin hajotti sitä toimintaa. [- -] niin ehkä sem-
monen oli, että pidettiin sitä lievästi kilipailijana.981  

Oppilaiden kiinnostus kouluneuvostotyöhön laski nopeasti, kun huomattiin, että 
niillä ei ollut todellista päätösvaltaa. Tapani tiivisti kokemuksessaan sen, mistä tuli 
lopulta sekä teinikuntien että kouluneuvostojen tuho: teinitoiminta teki itse itses-
tään tarpeettoman. Uutuudenviehätys ajoi keskeisimmät toimijat kouluneuvostoi-
hin, jolloin teini- ja oppilaskunnat jäivät toimijoitta. 

Eniten haastateltavien mielestä kouluneuvostoissa hiersi kuitenkin niiden by-
rokraattisuus ja liika aikuismaisuus. Ylhäältä määrätty toiminta oli eri asia kuin 
nuorten omaehtoinen aktiivisuus. Kuopiolainen Pirjo kuvaili kouluneuvostoja ja 
1970-luvun Teiniliittoa ”laatikoiden pyörittelyksi”. Hänen mielestään koko teinior-
ganisaatiossa ei tehty muuta kuin ”otettiin kantaa asiaan ja laitettiin laatikkoon ja 
otettiin seuraava asia.” Hän ei muistanut kouluneuvostojen tuoneen mitään uutta 
tai innovatiivista niin kuin aluksi oli kuviteltu. Hän totesi: 

Et heti kun huomattiin, että siitä tulee vaan yks semmonen aikuisten organi-
saatio muiden joukossa, niin sitten siihen ei saatu ketään mukaan. Et se alku-
ajan innostus, että ”jes, meillä on oma lehti ja meillä on omat systeemit millä 
me kerätään rahaa, millon Biafraan ja millon Vietnamiin”, ne vaan jäi sitten 
pois. Et ihmisiä ei vaan saatu enää houkuteltua.982 

Kouluneuvostojen työskentely ja tehtävät osoittautuivat loppujen lopuksi vaativiksi 
ja liian laaja-alaisiksi oppilaiden käsitellä. Entinen oululainen opettaja oli samaa 
                                                        
 
980 Om1858. 
981 Om1858. 
982 Kn0657. 
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mieltä kouluneuvostojen epäonnistumisesta ja muisteli nähneensä jo ennalta koko 
touhun järjettömyyden. Aikaa vievä kouluneuvostotyö ei sopinut ennestäänkin kii-
reiseen kouluarkeen.983 Jo muutamien vaalien jälkeen kouluneuvostojen todettiin 
menettäneen merkityksensä ja toimivan vain pinnallisina vaikutuskanavina. Kou-
luneuvostot olivat reitti, jonka kautta puoluepoliittinen aktivismi työntyi kouluihin 
ja aiheutti niissä ylipolitisoituneen ilmapiirin. Kouluneuvostoista luovuttiin vuonna 
1985.984 

6.4 Kertomus politisoituneesta koululaisliikkeestä 

Kertomus poliittisesta Teiniliitosta ja teinitoiminnasta elää edelleen voimakkaana 
niin haastateltavieni muistikuvissa kuin julkisessa keskustelussakin. Toisaalta mie-
likuva umpipolitisoituneesta teinitoiminnasta yllättää, sillä haastateltavani muiste-
livat puoluepolitisoitumisen koskettaneen lähinnä pientä mutta äänekästä aktiivien 
joukkoa. Ilmiö on hyvin samanlainen kuin opiskelijaliikkeen taistolaistumisessa: 
äänekäs, tehokas ja näkyvä radikaalien joukko loi sen mielikuvan, että koko yliop-
pilasmassa olisi liittynyt taistolaisliikkeen riveihin, vaikka todellisuudessa liikkeen 
jäseninä oli hyvin pieni osa opiskelijoista.985 

Haastateltavieni muistojen ristiriidassa korostuu viimeisen teinisukupolven 
kaksijakoinen luonne: toisaalta 1970-luvun teinikuntiin liitetään puoluepoliittinen 
aktiivisuus, toisaalta huomattava yleinen passiivisuus. Teinikunta kutistui vain val-
veutuneiden, aktiivisten nuorten toimintaympäristöksi. Tavallisille oppilaille teini-
kunta ei enää ollut keskeinen oppilasyhteisö, vaan nuoret viettivät vapaa-aikansa 
muissa harrastuksissa ja aktiviteeteissä. Teinikunnan ja teiniaktiivien puoleen kään-
nyttiin kuitenkin edelleen yhteisissä asioissa kuten opetuksen epäkohdissa. Teiniak-
tiivien aktiivisuutta ja rohkeutta arvostettiin, kuten rivijäseneksi itsensä luokitellut 
iisalmelaisnainen totesi: 
  

                                                        
 
983 Om3135. 
984 Kärenlampi 1999, 223. 
985 Ks. Jouhki & Lalu 2018; Roos 2005. 
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Ensinnäkin se oli minusta niinku sellasta joukkovoimaa, ja jollainlailla tietysti 
vähän vallankäyttöökin. Mut niinku ne, jotka kuulu siihen aktiivisesti siihen 
teinikuntaan, ne jotka olivat niitä, siellähän oli puheenjohtajia ja varapuheen-
johtaja ja sihteeriä ja… ties mitä lie ollukaa... Niin nehän niinku tavallaan oli 
vähän niinku meijän johtajia. Että… sillalailla niinku… siinä ehkä tuli se en-
siaskel, kun tuli sieltä maalaiskoulusta ja tänne isompaan kouluun, että siellä 
on niinku erilaisia tasoja, että on ne opettajat ja sitten on tämmönenkin kuin 
teinikunta, jossa on sitten tämmösiä ihmisiä, jotka tietää vähän enempi kuin 
muut ja uskaltaa sanoa ja tehä ja näyttää sen, että hän on tätä mieltä. Ja vähän 
vaikka olla vähän eri mieltä, kun opettajat.986 

Johtajahahmojen ja aktiivien vahvuudella oli myös kääntöpuolensa, sillä toiminnan 
kasautuminen muutamien harteille saattaa herkästi passivoida. Muut oppilaat eivät 
välttämättä vaivautuneet ottamaan kantaa yhteisiin asioihin, sillä joku aktiiveista 
otti kantaa heidän puolestaan. Samalla teinikuntatoiminnan keskittyminen muuta-
mien aktiivien toiminnaksi hävitti yhteisöllisyyden. Kouluihin syntyi iisalmelais-
naisen kuvailemalla tavalla eri tasoja, ja yhteisenä harrastuskanavana toimineesta 
teinikunnasta tuli harvojen leikkikenttä. Politisoituminen saattoi teinikunnat toimi-
mattomiksi ja siirsi huomion ja toiminnan painopisteen pois koululaisten omaeh-
toisesta, kehittävästä toiminnasta. 

Toisaalta voidaan miettiä, hajosiko yhteisöllisyydentunne tosiaankin, ja jos ha-
josi, johtuiko se kuitenkaan teinikuntien politisoitumisesta. 1970-luvun alussa nuo-
ruus sinänsä oli murroksessa: nuorisokulttuurien kirjo oli laajempi kuin koskaan, 
ja erilaisia harrastusmahdollisuuksia oli tarjolla entistä enemmän myös pienillä 
paikkakunnilla. Samaan aikaan oppikoulujärjestelmä eli muutosvaihetta, ja oppi-
koulujen oppilaspohja oli monipuolistunut. Kenties elitistiselle oppikoululaisyhtei-
sölle ei enää ollut tarvetta. 

Esitän, että teinikuntatoiminnan päättymisen pääsyy oli ympäröivän yhteiskun-
nan ja toimintakulttuurin muutos. Perinteisille kerhotoimintaan nojaaville teinikun-
nille ei enää ollut kysyntää, ja niiden oli pakko kehittyä ja muuttua. Ajan hengen 
mukainen uusvasemmistolainen liikehdintä sattui olemaan se suunta, johon suoma-
lainen koululaisliike lähti. Sama tapahtui myös muissa länsimaissa.987 

Suomessa teinipolitiikan ylikuumeneminen leimasi kokonaisen oppikoululais-
sukupolven poliittiseksi, vaikka liikehdintä ei koskettanut läheskään kaikkia. 
                                                        
 
986 In0155. 
987 Graham 2006; Cunningham & Lavalette 2016. 
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Leima vaikutti siihen, miten seuraavat nuorisosukupolvet suhtautuivat yhteiskun-
nalliseen ja poliittiseen osallistumiseen. On hyvin todennäköistä, että puoluepoli-
tiikan ja äänestyskäytänteiden tuominen kouluihin on vaikuttanut keskeisesti mo-
nen sukupolven myöhempään vaalikäyttäytymiseen ja poliittiseen aktiivisuuteen – 
sekä hyvässä että pahassa. Kouludemokratia toi esimerkiksi äänestämisen ja demo-
kratian käsitteen lähemmäksi koululaisia. Oulun lyseossa opettajana toiminut mies 
kuvaili, miten kouluneuvostovaalien puitteet olivat kuin missä tahansa demokraat-
tisissa vaaleissa: koulun aulassa esiteltiin kaikki puolueet, ehdokkaat kävivät pa-
neelikeskusteluja ja pitivät palopuheita, ja äänestäminen toimitettiin virallisten oh-
jeiden mukaan.988 Käveleminen sermikoppiin, oman ehdokkaan numeron piirtämi-
nen äänestyslappuun ja kuoren leimaaminen on voinut olla monelle nuorelle mer-
kittävä, jännittävä hetki. 

Suurelle osalle 1970-luvun alun teineistä kouludemokratiataistelu oli voittoisa, 
ja palkintona oli kuulluksi tuleminen ja yhteisiin asioihin vaikuttaminen. Muuta-
man vuoden päästä nämä teinit pääsivät vaikuttamaan myös valtakunnanpolitiik-
kaan äänestämällä ensimmäistä kertaa eduskuntavaaleissa. Neljännen teinisukupol-
ven varjossa kasvoi kuitenkin koululaissukupolvi, joka seurasi ensimmäisiltä kou-
luluokilta käsin kiivasta kouludemokratia-aikaa ja näki läheltä, mitä politiikka ai-
heutti kouluissa: riitoja ja vastakkainasetteluja, ja vaikuttiko kouluneuvostovaa-
leissa äänestäminen mihinkään. Kiivaimman kouluneuvostoajan jälkeen koululai-
tos pyrki aktiivisesti sulkemaan politiikan pois kouluista. Ei siis ole ihme, että nel-
jännen teinisukupolven jälkiset ikäluokat suhtautuivat 1980- ja 1990-luvuilla kiel-
teisesti poliittiseen vaikuttamiseen tai äänestämiseen.989 
  

                                                        
 
988 Om3135. 
989 Ks. Hoikkala et al. (toim.) 2005. 
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7 Teinikunta kasvualustana elämään 
Tutkimukseni keskeinen tehtävä oli pohtia, miten entiset teinikuntalaiset muistele-
vat teinikunta-aikaansa. Aiemmissa luvuissa käsittelin kutakin teinikuntasukupol-
vea omana kokonaisuutenaan ja pohdin kullekin sukupolvelle ominaisia muistoja. 
Tässä synteesinomaisessa viimeisessä pääluvussa käsittelen tarkemmin kaikkia tei-
nikuntasukupolvia läpäiseviä teemoja ja teinikuntatoiminnan syvempiä ja kauas-
kantoisempia merkityksiä. Tarkastelen teinikuntatoiminnan merkityksiä sekä hen-
kilökohtaisella että laajemmalla yhteiskunnallisella ja kulttuurisella tasolla. 

Tutkimushaastatteluni olivat luonteeltaan henkilökohtaisia, omaelämäkerralli-
sia tulkintoja haastateltavieni menneisyydestä. Muistelu ei kohdistunut vain men-
neisyyden tapahtumien kertaamiseen, vaan haastateltavani arvioivat retrospektiivi-
sen itsereflektion kautta, minkälaisia vaikutuksia ja merkityksiä näillä muistetuilla 
kokemuksilla oli heidän myöhemmälle elämälleen. Olin kiinnostunut siitä, miten 
haastateltavat rakentavat identiteettiään teinikuntamuistojen kautta ja minkälaisia 
henkilökohtaisia merkityksenantoja muistoihin liittyy. Lähestyin näitä kysymyksiä 
pyytämällä jokaista haastateltavaa tiivistämään itsereflektionsa: ”Miten arvioisit, 
mikä merkitys teinikuntatoiminnalla on ollut sinulle?” 

Tämä kysymys ja siihen saamani vastaukset olivat yksi tärkeimmistä tutkimus-
haastattelujeni kohdista. Kysymykseen annetut vastaukset parhaimmillaan tiivisti-
vät ne merkitykset, joita oli yritetty kuvailla läpi haastattelun. Tarkastellessaan elä-
määnsä retrospektiivisesti haastateltavat sanoivat teinikuntaa merkittäväksi nuo-
ruutensa aikaiseksi vertaisryhmäksi ja arvioivat, miten osallisuus teinitoiminnassa 
on vaikuttanut heidän nykyiseen minäänsä ja identiteettiinsä. He asemoivat itsensä 
osaksi kertomaansa elämää: ”Tällainen minusta on tullut”.990 Moni heistä täydensi 
tulkintaansa vielä leikkisästi: ”Mutta mitään en kadu!” 

Ulla Savolainen on todennut, että retrospektiivinen itsereflektio on tyypillistä 
muistelukirjoituksille, mutta retrospektiivisyys on läsnä myös suullisessa muiste-
lussa. Retrospektiivisessä muistelussa ja kerronnassa menneisyyden ja nykyhetken 
välillä on selkeä ero, mikä mahdollistaa muistelijan itsearvioinnin. Muistelija pohtii 
toimintaansa jälkikäteen ja arvioi itse muistiaan, muisteluaan ja kerrontaansa. Ret-

                                                        
 
990 Hyvärinen et al. 2019. 
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rospektiivisyyden kautta muistelija saattaa kertoa toiminnastaan, mutta samalla toi-
voa toimineensa toisin.991 Elämäkerralliset haastattelut ovat refleksiivisen mennei-
syyden tarkastelun kannalta hedelmällinen lähde, sillä haastatteluissa muistelijat 
arvioivat ja tulkitsevat menneisyyttä sekä nykyhetken että elämänhistoriansa näkö-
kulmasta. 

7.1 Teinikuntatoiminnan henkilökohtaiset merkitykset 

Lähes kaikilla haastateltavillani on korkeakoulututkinto, ja he kokivat tai ainakin 
esittivät menestyneensä elämässään verrattain hyvin. Teinitoiminnassa aktiivisesti 
mukana olleet haastateltavat pitivät osallisuuttaan teinitoiminnassa tärkeänä ja ko-
kivat sen muokanneen heitä ja heidän myöhempää elämäänsä. Entisten teiniaktii-
vien henkilökohtaisten merkitystenantojen analysoinnissa tulee muistaa, että haas-
tateltavien menestys elämässä ei ollut yksin teinikuntatoiminnan ansiota. Teinit oli-
vat oppikoulutuksen takia jo lähtökohtaisesti etuoikeutetussa asemassa ja matkalla 
kohti hyvää ammattia. Haastateltavat arvioivat teinitoiminnan merkityksiä juuri 
menestykseensä suhteuttaen: mitä eväitä toiminta oli antanut myöhemmälle elä-
mälle ja miten sitä saattoi arvioida lähes kuusikymmentä vuotta myöhemmin. Seu-
raavaksi tutkin tarkemmin niitä konkreettisia taitoja ja oppimiskokemuksia, joita 
entiset teiniaktiivit kokivat saaneensa teinikuntatoiminnasta. 

Haastateltavien muistot ja nykyhetken tulkinnat ovat henkilökohtaisia ja jokai-
selle muistelijalle uniikkeja. Haastateltavani osallistuivat teinikuntatoimintaan ku-
kin omalla tavallaan erilaisissa rooleissa. Heidän myöhemmät elämänvaiheensa 
ovat olleet hyvin erilaisia: osalla ammatillinen ura eteni suoraviivaisesti, kun taas 
osa kompasteli tiellään. Yhteistä haastateltavilleni on, että teinisukupolveen ja 
maantieteelliseen sijaintiin katsomatta osallisuus teinikuntatoiminnassa antoi heille 
monenlaisia taitoja ja valmiuksia, joita he työelämän loppupuolella ja eläkeiässä 
osasivat arvostaa. 

Järjestö- ja yhdistystoiminnalle annettuja merkityksiä ja henkilökohtaisia vai-
kutuksia on tutkittu muun muassa ylioppilaskuntatoiminnan kautta. Liisa Ansala, 
Satu Uusiautti ja Kaarina Määttä ovat haastatelleet suomalaisia yliopisto-opiskeli-
joita ja tutkineet, millaisia informaaleja oppimiskokemuksia ja valmiuksia nämä 
ovat kokeneet saaneensa järjestötoiminnasta. Tutkimukseen osallistuneet ylioppi-
laskuntien puheenjohtajat nostivat esiin neljä tärkeää järjestötoiminnan opettamaa 

                                                        
 
991 Savolainen 2015, 155, 159. 
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taitoa: kommunikaatio-, yhteistyö-, päätöksenteko- sekä poliittisen osallistumisen 
taidot. Tutkimus osoitti, että aktiivinen järjestötoiminta kerryttää sekä sosiaalista 
pääomaa että tärkeitä taitoja, ja näiden merkitys tunnistetaan usein jo järjestössä 
toimittaessa.992 Ikääntyvien ihmisten haastattelut tarjoavat kuitenkin hyvin erilaista 
aineistoa kuin nykynuorten haastattelut. Retrospektiivisyys ja ajallinen etäisyys 
ovat valtteja, kun pyritään arvioimaan monipuolisesti ja syvällisesti toiminnasta 
saatujen kokemusten ja taitojen kauaskantoisimpia vaikutuksia. 

Teinikuntatoiminta on rinnastettavissa ylioppilaskunta- ja nuorisojärjestötoi-
mintaan, ja tunnistan haastateltavieni kertomuksista hyvin samankaltaisia teemoja 
ja kokemuksia kuin ylioppilas ja nuorisojärjestötoiminnasta on osoitettu. Haasta-
teltavien kuvailemista merkityksenannoista on tunnistettavissa paljon yhtenäisiä, 
sukupolvirajat ylittäviä piirteitä. Olen ryhmitellyt teinikuntatoiminnalle annetut 
merkitykset viiteen teemaan: ammatinvalintaan, uskallukseen, johtamistaitoon ja 
organisointikykyyn, vapauteen sekä yhteisöllisyyteen. Teemojen merkitykset ja-
kautuvat karkeasti haastateltavien roolin ja osallisuuden mukaisesti: niin sanotut 
hallitusaktiivit korostivat luontevasti uskallusta, johtamistaitoa ja toimintavapautta, 
kun taas rivijäseniksi itsensä arvioineet arvostivat teinikunnan luomaa yhtenäisyy-
dentunnetta, sosiaalisia suhteita ja maailmankuvan avartumista. 

7.1.1 Teinitoiminta ammatinvalinnan pohjana 

Suurelle osalle haastateltavistani osallisuus teinikuntatoiminnassa johti suoraan 
ammattiin. Teinikuntatoimintaan osallistuminen vahvisti jo olemassa olevia taitoja 
tai sytytti kiinnostuksen kokonaan uusiin aiheisiin. Teinikuntien kerhot olivat ke-
hittäviä, mutta myös teinikunnan hallitustoiminta tarjosi oppimiskokemuksia. Osa 
haastateltavista mainitsi eksplisiittisesti, että osallisuus teinikunnassa oli vaikutta-
nut heidän ammatinvalintaansa. Esimerkiksi kaksi kunnallispolitiikassa edelleen 
toimivaa haastateltavaa sanoi teini- ja ylioppilastoimintaa ponnistuslaudaksi, jolta 
he olivat ponnistaneet poliittiselle uralleen.993 Yritysjohtajana toimiva mies puoles-
taan toi esiin teinikunnan vaikutuksen hieman epäsuoremmin. Hän kertoi kiinnos-
tuneensa johtamisesta jo nuorena. Taipumuksiaan hän sai vahvistaa ja harjoitella 
teinikunnassa toimiessaan.994 

                                                        
 
992 Ansala et al. 2015, 35–38; myös Ansala 2017, 52. 
993 On2447; Im3451. 
994 Im1449. 
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Teinikuntien kulttuuritoiminnalla näytti olleen merkittävin vaikutus haastatel-
tavien ammatinvalintaan. Neljä haastateltavaa kertoi kiinnostuneensa toimittajan 
tai teatterialan tehtävistä teinikunnasta saatujen valmiuksien ja innostuksen takia.995 
Oululainen Helena kertoi kipinän syntyneen Oulun Teini -lehden toimittamisesta: 

Noh, siinä just näissä teinihommissa oli oikeestaan aika ratkasevaa, että kun 
olin Oulun Teinin toimittajana. Mä huomasin sen, että mulla oli, en ollu kos-
kaan kuvitellu, että rupeisin toimittajaks. [- -] Maisteriks mä valmistuin ja 
mulla oli pääaineena, sillosella nimellä lehdistö- ja tiedostusoppi, joka oli sa-
noma-aikakauslehtilinjalla. Ja siihen pysty yhdistää sitten humanistisia juttuja, 
yleisen kirjallisuuden ja draamalinjan ja teatterijutun. Ja sitten taidehistorian 
ja aikuiskasvatuksen. Sit tuli semmonen homma, että yksikin proffa kysy, että 
mitä tuollasellakin aineyhdistelmällä oikein tekee. Ja mä sanoin, että haluan 
kulttuuritoimittajaks!996 

Monen entisen kulttuuriradikaalin teinin tie vei Helenan tavoin Tampereen yliopis-
toon lehdistö- ja tiedotusopin linjalle, joka oli yksi 1960-luvun suosituimmista 
opintosuunnista.997 Helena oli uurtanut työuransa toimittajana ja hänellä oli selkeä 
käsitys 1960- ja 1970-luvun suomalaisen aikakaus- ja sanomalehtikentän raken-
teesta. Hän kertoi, että monesta 1960-luvun teinitoimittajasta tuli kulttuuritoimitta-
jia ja sanomalehtien kulttuuriosastojen perustajia. ”Että sen nää teinilehdet sai ai-
kaan. Siis Teinilehti ja Ylioppilaslehti, tai saatto olla molemmatkin sitten taustalla”, 
hän kommentoi napakasti. 998  Valtakunnallisen Teinilehden ja Ylioppilaslehden 
suhde oli varsin läheinen samoin kuin teiniteattereiden ja Ylioppilasteatterin 
suhde.999 

Laajemmin katsottuna 1960-luvun opiskelijaliikkeellä on ollut merkittävä vai-
kutus Suomen kulttuurisen, taloudellisen ja yhteiskunnallisen eliitin muodostumi-
seen. J.P. Roos kartoitti 2000-luvun alussa, mille työelämän aloille tunnetut 60- ja 
70-lukujen radikaalit olivat sittemmin sijoittuneet.1000 Roosin selvitys osoitti, että 
                                                        
 
995 Im0947; In1745; On2345; On2543 
996 On2543. 
997 Rantanen 1996, 44–45; Vuorio 2009, 24–25. 
998 On2543. 
999 Ks. alaluku 4.1. 
1000 Aineiston keruu ja analyysi on tehty yhdessä Elina Haavio-Mannilan kanssa, vaikka alkuperäisessä 
tutkimusartikkelissa (2005) häntä ei ole merkitty kirjoittajaksi. Roos on julkaissut artikkelinsa lähes 
samansisältöisenä kahdessa eri julkaisussa (2005; 2008), joista jälkimmäisessä myös Haavio-Mannila 
on merkitty kirjoittajaksi. Viittaan työssäni kuitenkin Roosin alkuperäiseen, vuonna 2005 julkaistuun 
artikkeliin. 
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suurin osa, 29 prosenttia, ajan aktivisteista sijoittui kulttuurialoille kuten teatterin, 
elokuvan, kuvataiteen tai musiikin pariin. Toiseksi suurin osa (20 prosenttia) sijoit-
tui työskentelemään valtion tai kunnan hallintoon. Kolmas ryhmä koostui korkea-
kouluissa (17 prosenttia) ja neljäs tiedotusvälineissä (11 prosenttia) työskentele-
vistä. Politiikan ja talouden piirissä toimi kuusi prosenttia ja muilla aloilla seitse-
män prosenttia. Tieto työnimikkeestä puuttui yhdeksältä prosentilta.1001 

Roosin tulokset ovat monelta osin yhteneväisiä oman aineistoni kanssa. Olen 
ryhmitellyt haastateltavieni ilmoittamat ammattinimikkeet sukupolvijaon mukai-
sesti toimialoihin: kulttuuri ja media (9), valtio ja kunnat (8), korkeakoulu (3), po-
litiikka ja talous (5) sekä muut alat (7). 

Kuvio 6. Haastateltavien toimialat syntymävuoden ja sukupolvijaon mukaan. 

Kulttuurin ja median toimialalle lukeutuvien haastateltavien ammattinimikkeitä 
ovat toimittaja, kuvataiteilija, teatteriohjaaja ja kirjailija. Valtion ja kunnan ala on 
monipuolisin, sillä sinne lukeutuvat esimerkiksi opettaja, pappi, toimistosihteeri, 
virastotutkija, diplomi-insinööri ja työnohjaaja. Korkeakouluissa toimivat lehtorit 
ja professorit, ja politiikan ja talouden nimikkeitä ovat toimitusjohtaja, poliitikko 
ja ekonomi. Muiden alojen kategoriaan lukeutuvat aiempiin toimialoihin vaikeasti 
sijoitettavat erityisalat, kuten arkkitehti, psykologi ja yrittäjä. Naishaastateltavat 

                                                        
 
1001 Roos 2005, 71–73. 
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olivat työllistyneet pääasiassa kulttuurin, median ja korkeakoulujen aloille, kun 
taas miehet dominoivat valtion ja kunnan sekä politiikan ja talouselämän aloilla. 
Haastateltavien koulupaikkakunnalla ei ollut merkittävää vaikutusta heidän amma-
tinvalintaansa. 

1950-lukulaisen teinisukupolven edustajien työurissa oli huomattavan paljon 
hajontaa, ja he olivat uurtaneet uransa tasaisesti eri toimialoilla. Tähän teinisuku-
polveen kuuluvien haastateltavien ilmoittamissa ammattinimikkeissä korostuivat 
arvostetut korkeakouluammatit kuten lääkäri ja opettaja. Kulttuurivalppaiden ja yh-
teiskunnallisten teinien sukupolveen kuuluvat haastateltavat olivat puolestaan työl-
listyneet selvimmin kulttuurin ja median aloille. Heidän osaltaan korrelaatio teini-
vuosien kulttuuriaktiviteettien ja myöhempien ammattien välillä on varsin selvä. 
Viimeisen, puoluepoliittisen teinisukupolven edustajat olivat vielä haastatteluhet-
kellä osittain työelämässä. Heistä huomattavan moni työskenteli asiantuntijatehtä-
vissä politiikan ja talouselämän aloilla. 

Haastateltavien päätyminen juuri näille aloille ei ollut ainoastaan teinikunta-
toiminnan ansiota, vaan taustalla oli myös ajan hengelle ominaisten opiskelualojen 
ja ammattien vaikutus. Esimerkiksi 1960-luvun lopulla olivat suosittuja, uusia 
opintolinjoja sosiologia ja lehdistöoppi, jotka houkuttelivat kasvavaa ylioppilaiden 
massaa. Sattumoisin molemmat opintosuunnat olivat 1970-luvulla uusvasemmis-
tolaisten opiskelijoiden opintopohjana.1002 

Tutkimukseni kapean otannan perusteella on mahdotonta tehdä perustavanlaa-
tuisia tulkintoja teinikuntatoiminnan vaikutuksesta uravalintoihin. Tulokseni ovat 
kuitenkin hyvin samansuuntaiset kuin Roosin selvityksessä: Roosin tulosten mu-
kaan valtaosa 60-lukulaisista kulttuuriradikaaleista työllistyi kulttuurin ja median 
pariin, kun taas julkinen ja valtiollinen sektori työllisti todennäköisemmin 70-luku-
laisia radikaaleja.1003 Uskallan väittää teiniaktiivien seuranneen hyvin pitkälle opis-
kelijaradikaalien jalanjäljissä. 

                                                        
 
1002 Moderni yhteiskuntatieteellinen tutkimus rantautui Suomeen 1960-luvulla, ja toi mukanaan uusia 
oppiaineita, kuten lehdistö- ja tiedotusopin, jonka kehityksessä Tampereen yliopisto oli Suomen kär-
jessä. (Vuorio 2009, 23–25, 27.)  
1003 Roos 2005, 76–77. 
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7.1.2 Uskallus ja johtamistaidot 

Suurin osa haastateltavistani toimi teinikuntansa hallitustehtävissä, ja osa heistä 
osallistui vielä myöhemminkin järjestö- tai yhdistystoimintaan tai toimi puoluepo-
litiikassa. Teinikuntatoiminta loi perustan heidän järjestöosaamiselleen ja myöhem-
mälle hakeutumiselleen luottamustehtäviin. Teinikunnan hallituksessa toimineet 
aktiivit mainitsivat poikkeuksetta teinikuntatoiminnan tärkeimmäksi henkilökoh-
taiseksi vaikutukseksi rohkeuden ja itsevarmuuden vahvistumisen. Pirjo tiivisti 
varsin kuvaavasti kokemuksensa teinitoiminnan rohkaisevasta vaikutuksesta: 

Minusta olis voinu tulla myöskin sellanen, joka jättäytyy kaikesta pois, koska 
mä olin semmonen ujo ja herkkä. Mutta jotenkin se, että tuli vedetyksi mukaan 
johonkin sellaiseen yhteiseen, niin se kasvatti minulla henkilökohtaista roh-
keutta lähtee toimimaan, ja toi erilaista itseluottamusta.1004 

Kasvatuspsykologisten teorioiden mukaan kaikilla nuorilla on luontaisia vahvuuk-
sia tai sellaisia piirteitä, joita he voivat kehittää. Näiden kehittymiseen vaikuttavat 
olennaisesti ympäristötekijät, kuten koulu, perhe ja yhteiskunta, mutta myös yksi-
lölliset kyvyt. 1005  Teinikunnat olivat nuorten omaehtoisia toimintaympäristöjä, 
jotka tukivat monella tapaa toimijoidensa positiivisien ominaisuuksien korostu-
mista ja vahvistumista. Osa haastateltavista muisteli olleensa jo alun pitäenkin 
ulospäinsuuntautuneita, minkä takia he luonnollisesti hakeutuivat teinikuntatoi-
mintaan. 1006 Yllättävän moni entinen teiniaktiivi muisteli kuitenkin Pirjon tavoin 
olleensa pohjimmiltaan ujo tai arka.1007 Heille teinitoimintaan lähteminen ei ollut 
itsestään selvää, vaan he tulivat vedetyksi mukaan eri syistä, esimerkiksi ystävän 
houkuttelemana.1008 

Monet haastateltavista toivat muistelupuheessaan esiin nuoruuteen olennaisesti 
liittyviä muistoja epävarmuudesta ja herkkyydestä. Oululainen teiniaktiivi Pekka 
esimerkiksi totesi, että vaikka hän oli mukana lähes kaikissa teinikunnan tapahtu-
missa, oli esiintyminen usein kompastelua. ”Joskus mua jännitti ihan hirveesti, 

                                                        
 
1004 Kn0657. 
1005 ks. esim. Lerner 2009, 156; Ansala 2017, 29. 
1006 In1645; In1545; On2354; On2457. 
1007 Kn0657; Om1951; On2245;  
1008 Yliopisto-opiskelijoiden järjestötoimintaa tutkinut Liisa Ansala on väitöskirjassaan osoittanut, että 
järjestöaktiivit päätyivät usein mukaan toimintaan ystävien houkuttelemana ja tärkein motivaatio aktii-
viselle osallistumiselle oli sosiaaliset suhteet. (Ansala 2017.)  
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mutta varmaan se autto se teinihomma sitten”, hän totesi.1009 Teinikuntatoimintaan 
lähteminen pakotti rohkaistumaan, sillä aktiivit joutuivat usein esiintymään eri ti-
laisuuksissa, hoitamaan asioita pelottavinakin pidettyjen opettajien tai rehtoreiden 
kanssa ja muutenkin edustamaan koko teinikuntaa. 

Teinikunnan hallitusjäseninä toimineet haastateltavat kertoivat, että teiniaktii-
viksi päätyminen edellytti tietynlaisia sosiaalisia ominaisuuksia, jotka vahvistuivat 
käytännön toiminnan myötä. Moni heistä oli omaksi yllätyksekseen päätynyt pu-
heenjohtajiksi muiden pyytämänä, ja he arvelivat tämän johtuneen siitä, että he oli-
vat aina olleet ”suunapäänä” mukana kaikessa1010. Kaikilla teiniaktiiveilla ei vält-
tämättä ollut synnynnäisiä puheenlahjoja tai johtamiskykyä, mutta näitä saattoi op-
pia kouluttautumalla. Esimerkiksi Oulun lyseon entinen teiniaktiivi rinnasti teini-
kuntatoiminnan armeijan reserviupseerikurssiin: 

Eli sä oot kuitenkin ollu oman ikäluokkasi edustajana, ykkösedustajana siellä, 
ja joutunut tai päässyt edustamaan ikäluokkaasi ja esiintymään ja johtamaan 
puhetta, vakuuttamaan muita. Semmosta esimies- ja johtajuuskoulutusta 
omalta osaltaan ollu. Et kuin jotkut sanoo, että miehen tärkein johtajakoulu on 
RUK, niin mä sanoisin, että kyllä mä pidän tätä joko koulujen teinikuntaa tai 
ylioppilaskuntatoimintaa vähintään yhtä suurena johtajuuskoulutuksena kuin 
RUK:ta.1011 

Teiniaktiivien valmisteleminen tulevaisuuden työelämään oli keskeinen osa valta-
kunnallista teinitoiminnan ideologiaa. Teiniliitto panosti näkyvästi teiniaktiivien 
koulutukseen ja järjesti kesäisin intensiivisiä teinijohtajakursseja, joilla harjoiteltiin 
muun muassa järjestötoiminnan perusteita, kokoustekniikkaa ja puhetaitoa.1012 Lä-
hes kaikki haastateltavat mainitsivatkin teinitoiminnassa opitut kokoustekniset tai-
dot ja niistä saadun hyödyn. Haastateltavat naureskelivat, että kokoustekniikka ja 
puheen johtaminen olivat iskostuneet niin hyvin, että spontaani kokouksen vetämi-
nen onnistuisi vaikka siltä istumalta.1013 Teinikuntatoiminta valmensi puheenjohta-
jien lisäksi myös muita toimihenkilöitä eri tehtäviin. Esimeriksi sihteerin tuli hallita 
pöytäkirjan laatiminen sekä yhdistyslain säännöksiä, ja rahastonhoitajan oli osat-
tava vastata teinikunnan taloudesta, tileistä ja kassavirrasta. 

                                                        
 
1009 Om1951. 
1010 Mm. In0448; Im1951; On2245. 
1011 Om2049. 
1012 Ks. teinijohtajakursseista alaluku 5.2. 
1013 Mm. Om1858; Om1951; Om2744. 
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Ihmisen identiteetti muotoutuu enimmäkseen kouluvuosien mittaan: näiden 
herkkyysvuosien aikaiset niin positiiviset kuin negatiivisetkin kokemukset vaikut-
tavat perustavasti siihen, miten persoonamme kehittyy.1014 Teinitoimintaan lähte-
minen oli monelle haastateltavalle merkittävä käännekohta ja kasvukokemus, jota 
he nykyhetkestä käsin muistelivat lämpimästi. Heidän muistelupuheestaan oli tun-
nistettavissa erilaisia nuoruusaikaan liittyviä tunteita kuten jännitystä ja epävar-
muutta, mutta ennen kaikkea kokemusten tuomaa rohkeutta ja sinnikkyyttä. Iisal-
melainen teiniaktiivi Heli kertoi teinikuntatoiminnassa saamansa johtamiskoke-
muksen ja itsevarmuuden olleen tarpeen työelämässä, kun hän nuorena naisena 
eteni esimiestehtäviin: 

Siellä oli semmosia, tota hirveen tämmösiä omanarvontuntosia, päälle viis-
kymppisiä naisia ja nuoria sällejä, jotka oli kauhuissaan, ei voinu sietää sitä, 
että joku nainen menee heijän ohitse. Mut mä en välitt... Sieltä [teinikunnasta] 
on kato tullu se, betonoitu semmonen ”luota itseesi” ja oppinut ratkaisemaan 
ongelmia ja oppinu myöskin kuuntelemaan ja tekemään päätöksiä. Se on ihan 
niinku minkä tahansa johtajakoulutuksen peruselementtejä. Tuli vaan tässä 
koulussa, eikä sitten teoriaa vaan käytännön tekemistä.1015 

7.1.3 ”Licence to kill” – Vapaus toimia ja tehdä yhdessä 

Teinikunnat olivat koululaisten omaehtoinen toimintamuoto, jonka ytimessä oli yh-
dessä keksiminen ja kokeileminen. Haastateltavat pitivät tärkeänä sitä, että teini-
kunta tarjosi väylän harrastaa myös koulutyön ulkopuolella. Aktiivisena teinikun-
nan puuhamiehenä toiminut Henri pohti teinikunnan merkitystä: 

Noin äkkiä tulee mieleen, että jos se on niin kun asiakeskeistä, semmosta jyr-
kyttämistä se koulunkäynti, niin varmaan mä oisin jossain muualla touhunnu 
niitä asioita. Kyl se semmosta juissia toi siihen ja sosiaalista kivaa, että kou-
lunkäynti vois olla kivaa kanssa. Niin kun tänä päivänä aika tärkeenä pidetään 
sitä, että se mitä sä teet on fun too. Ja tota… Ainakin mulle se oli sitä. Se anto… 
licence to kill. Tehdä kaikenlaisia asioita.1016 
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Iisalmelaisystävykset Marianne ja Suvi puolestaan korostivat, että teinikunnassa 
avartavinta oli avoin asenne: ”että aina voi kokeilla ja ei tiedä miten menee, mutta 
mitäs siitä!”1017 Tärkeintä oli toimeliaisuus, itse tekeminen ja virheistä oppiminen, 
kuten iisalmelainen Heli totesi: 

se [teinikunta] osallisti, että ei olla vaan passiivisia ja me vaan kaadetaan sitä 
tietoa eikä tiedetä mitä sillä tiedolla tehdään. Vaan noissa ympyröissä jotain 
tehtiin, järjestettiin näyttelyitä, opeteltiin tekstejä, teatteriesityksiä, ja keskus-
telussa käyttämään puheenvuoroja ja sillä tavalla olemaan aktiivisia. 1018 

Helin lisäksi moni muukin haastateltava puhui teinikuntatoiminnan maailmanku-
vaa avartavasta vaikutuksesta. Haasteltavat käyttivät esimerkiksi ikkuna-metaforaa: 
teinikuntatoiminta ikään kuin avasi ikkunoita ja ovia maailmaan.1019 Ikkuna-meta-
fora sopii erityisen hyvin kuvaamaan myös teinikunnan laajempia merkityksiä. Ou-
lulainen teiniaktiivi Pekka pohti pitkään, mikä oli teinikuntatoiminnan merkitys hä-
nelle itselleen, ja nosti päällimmäiseksi uudenlaisen ajatusmaailman ja näköalojen 
avautumisen teinitoiminnan myötä. Hän piti tärkeänä teinijohtajakurssia ja siellä 
tapaamiaan ihmisiä, jotka tekivät häneen lähtemättömän vaikutuksen: 

Sitten siellä oli jollainlailla valpas ja virkee nuoriso, heräämässä oleva nuo-
riso, niin niin... Kyllähän se paljon helpotti sitä asiaa, niin kun yhteyden löyty-
mistä toisiin samanlaisiin eri puolella Suomee. Jos aattelee ihan sitä, mitä ide-
oiden markkinoilla oli tarjolla, että miten se saatiin niille ihmisille, niin siinä 
Teiniliitolla oli suuri rooli.1020 

Osallistuminen valtakunnalliseen teinitoimintaan avasi silmiä myös maakuntien 
pienissä teinikunnissa, joissa alettiin ymmärtää, että oltiin osa isompaa kokonai-
suutta. Teinitoiminta antoi mahdollisuuden ottaa selvää asioista, ja monet haasta-
teltavat hyödynsivät tätä mahdollisuutta. Yhteydenpito helpottui, kun 1960-luvun 
loppupuolella teiniaktiivit eri puolilta Suomea olivat käytännössä jatkuvasti koolla 
Teiniliiton tapahtumissa, ja Teinilehti tuli automaattisesti kaikkiin koteihin. 

Teinikuntatoiminta toi yhteen samanmielisiä nuoria myös paikallistasolla, sillä 
toiminnan ytimenä oli tiivis teiniyhteisö. Etenkin Iisalmen kaltaisissa pienissä maa-
laiskaupungeissa teinikunta oli usein ainoa paikka, oppikoulunuorten oma yhteisö, 

                                                        
 
1017 In1645; In1745. 
1018 In0448. 
1019 Ks. alaluku 5.2. 
1020 Om1951 



299 

joka tarjosi virikkeitä ja tekemistä. Suurissa kaupungeissa teiniyhteisö tarkoitti 
usein lähinnä oman koulun teinikuntaa, mutta aktiivisimmille teineille teinitoiminta 
laajensi ystäväpiiriä myös muihin kouluihin. Haastateltavien muistoissa tärkeintä 
tuntui olevan juuri kiinnittyminen yhteisöön, porukkaan ja ryhmään. Oululainen 
Martti ja iisalmelainen Hannu puhuivat kuin yhdestä suusta: 

Martti: Kyllä se oli semmonen yhdessä tekemisen riemu, että saat osata ja me 
pystytään... erilaiset ihmiset. Tämäkin, että eri taustoista. Koska sinne yhteis-
lyskaan tuli himputin hyviä oppilaita selkosilta, koska siellä ei ollu lukioita.1021 

Hannu: No kyllä se oli se kavereitten kanssa tekeminen, et se tsemppas sillä 
tavalla, et oli kauheen jännä kuulua johonkin.1022 

On luonnollista, että hallitusaktiivien kesken muodostui tiiviitä yhteisöjä, mutta 
myös tavalliset, teinikuntaan kuulumattomat nuoret ryhmäytyivät. Yleensä nuorten 
keskinäisten ihmissuhteiden muodostumisessa ja vertaisryhmän löytymisessä mer-
kityksellisimpinä tekijöinä ovat yhteisen kiinnostuksenkohteen löytyminen ja sa-
maistumisen tunne. Teinikuntatoiminta oli poikkeuksellista, sillä se toi yhteen nuo-
ria, joilla oli hyvin erilaiset lähtökohdat ja motiivit. Haastateltavien merkityksen-
annoissa suurin arvo nähtiinkin teinikuntatoiminnan ja teiniyhteisön monimuotoi-
suudessa. Oululainen Helena kuvaili, miten teinitoimintaan kuului keskeisesti to-
veruus ja ystävyys sekä tasavertainen yhdessä tekeminen.1023 Myös kuopiolainen 
Pirjo tiivisti, miten jopa kiihkeiden poliittisten kiistojen keskellä ymmärrettiin yh-
teisön ja yhdessä tekemisen merkitys: 

Ja sit toisaalta sulla on se ryhmän tuki siellä takana. Et sä oot jotakin mieltä 
ja sulla on ne ihmiset siinä takana, niin vaikka siellä oli sit se kokoomuslainen, 
niin siellä oli sillä hetkellä, siinä tilassa ja siinä historiassa kaikki ajamassa 
samaa asiaa, täysin riippumatta puoluekannasta tai muusta. Meillä oli se yh-
teinen asia, minkä eteen me tehtiin töitä. Niin kyllä mää luulen, että sillä on 
ollu aika isokin merkitys siihen, että mää oon jälkeenpäin uskaltanu läh-
tee…1024 

Haastateltavilla oli vahvat muistikuvat teinikuntatoiminnan yhteisöllisyydestä ja 
tasavertaisuudesta. Muistikuvat menneisyyden koulusta voivat olla osittain ajan 
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tuoman nostalgian sävyttämiä, sillä muistamiseen vaikuttavat keskeisesti näke-
mykset esimerkiksi nykypäivän koulumaailmasta ja koululaisten hyvinvoinnista. 
Moni haastateltava oli seurannut nykypäivän koululaisen arkea omien lastenlas-
tensa kautta ja oli selvästi huolissaan nykykoulujen yhteisöllisyyden heikkenemi-
sestä. Koululaisten hyvinvointi, jaksaminen ja yleinen kouluviihtyvyys ovat olleet 
jo pitkään julkisen keskustelun aiheena. 2010-luvulla on puhuttu paljon myös nuor-
ten vapaa-ajan harrastusten eriytymisestä.1025 

Haastateltavani olivat selvillä nykynuorten harrastamisen vaikeuksista ja nos-
tivat esiin kysymyksen, miten voidaan rakentaa yhteisöllisyyden tunnetta, kun 
maksulliset, kalliit vapaa-ajan harrastukset luovat eriarvoisuutta, eikä luokatto-
massa lukiossa enää pysty muodostamaan kiinteää luokkayhteisöä. Oululainen An-
nikki kysyi jopa hieman tuohtuneena: ”Mutta siis tämä! Että kun miettii miten nuo-
ret syrjäytyy? Ja miksei niitä innosteta? Ja, kun nämä [teinikunnat] oli kaikki mak-
suttomia!”1026 

Haastateltavat pitivät teinikuntien omaehtoista, yhteisöllistä toimintaa ehdot-
toman tärkeänä ja toivoivat kouluaikanaan kokemansa yhteisöllisyydentunteen pa-
laavan nykykouluihin. Osalla haastateltavista oli varsin konkreettisia ajatuksia, mi-
ten esimerkiksi alumnitoiminnan kautta voitaisiin edistää koululaissukupolvien vä-
listä yhteisöllisyyttä ja koululaisten tulevaisuudensuunnitelmia.1027 Osa heistä taas 
kannusti pallon heittämiseen kokonaan koululaisille itselleen.1028  Ehkä valmiiksi 
pureskellut toimintamallit ja liika sääntely olisi syytä unohtaa ja antaa nuorten itse 
ideoida ja toteuttaa heille mielekkäitä toimintamuotoja. 

7.2 Nuoret naiset politiikan kentällä 

Teinikuntatoiminnalle annetut merkitykset liittyivät henkilökohtaisen tason lisäksi 
myös laajempiin yhteiskunnallisiin ja rakenteellisiin teemoihin. Kuten olen aiem-
missa luvuissa osoittanut, teinitoiminnalla oli merkittäviä vaikutuksia oppikoulujen 
sisäiseen kulttuuriin sekä koko koulujärjestelmän rakenteellisiin murroksiin. Teini-
liiton historiasta kirjoittanut Kimmo Rentola on arvioinut, että teinikuntatoiminta 
vaikutti merkittävästi myös siihen, että nuoret naiset alkoivat hakeutua mukaan 

                                                        
 
1025 Ks. esim. Hakanen et al. (toim.) 2019. 
1026 On2245. 
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301 

yleiseen poliittiseen toimintaan.1029 Aihetta ei ole kuitenkaan tutkittu, eikä tämä-
kään tutkimus tarjoa aukotonta kertomusta. Käsittelen seuraavassa sukupuoliroo-
lien rakentumista teinikuntamuistoissa ja etenkin nuorten naisten mahdollisuuksia 
osallistua teinikuntatoimintaan ja koululaispolitiikkaan. 

Teiniliiton historia ja sen kulttuurinen kertomus ovat huomattavan miesval-
taista, ja järjestön toimintaa ovat julkisuudessa muistelleet lähinnä miespuoliset 
kattojärjestötason vaikuttajat. 1030 Teiniliiton riveissä toimi kuitenkin runsaasti nuo-
ria naisia, jotka ovat jääneet lähes kokonaan miehisen kertomuksen sivuun. Tyttöjä 
ja nuoria naisia ahersi aktiivisesti paikallistasolla sekä Teiniliiton välitason portailla 
esimerkiksi kurssi-, hallinto- ja tiedotustoiminnassa sekä pääsihteerin tehtä-
vissä.1031  Sukupuolten epätasa-arvosta kertoo myös se, että Teiniliiton johtopai-
koilla toimi vain kolme naista: puheenjohtajina Aira Forsman (1952) ja Rauna-
Riitta Lahtela (1969 ja 1970) sekä varapuheenjohtajana Satu Hassi (1971 ja 1972). 
Vielä 1960-luvun alussa hallituksen sukupuolijakauma oli suhteellisen tasainen, 
mutta esimerkiksi vuoden 1969 syysliittokokouksessa oli ehdolla enää kolme naista, 
joista yksi valittiin kymmenhenkiseen hallitukseen.1032 

 Tyttöjen ja nuorten naisten vähäinen edustus Teiniliiton päätöksentekopai-
koilla on mielenkiintoista, sillä valtakunnallisesti katsottuna oppikoulut olivat aina 
1940-luvulta lähtien olleet vahvasti tyttövaltaisia.1033 On olennaista pohtia, miksi 
nuoret naiset eivät nousseet lukumääräänsä vastaavalla joukolla valtakunnallisen 
koululaispolitiikan kärkeen. 

Politiikka ja poliittinen aktiivisuus on julkisessa keskustelussa perinteisesti 
mielletty maskuliiniseksi ja miesten hallitsemaksi, eikä naisilla juuri ole ollut sa-
nanvaltaa. Myös politiikan ja johtajuuden tutkimus on pitkään sivuuttanut naissu-
kupuolen ja vahvistanut politiikan miehistä kuvaa.1034 Politiikassa sukupuolta on 
aina pidetty keskeisenä erottelevana tekijänä, mikä on näkynyt ja näkyy edelleen 

                                                        
 
1029 Rentola 2012. 
1030 Julkisuudessa ovat esiintyneet esimerkiksi miespuoliset entiset puheenjohtajat, toiminnanjohtajat ja 
muut aktiivit. Esimerkiksi vuonna 2011 julkaistussa Teiniliiton nousu ja tuho -TV-dokumentissa Teini-
liiton viimeisiä vuosia muistelivat vain miespuoliset entiset aktiivit. (Ks. myös Tuomioja 1993; Liikanen 
2019.) 
1031 Teiniliiton pääsihteerinä ovat toimineet Kirsti Vuorela (1956), Kaija Kylmälä (1958), Irja Karjalai-
nen (1961–1964), Ulla Niskanen (1964–1966) ja Marianne Laxén (1968–1970). (Liikanen 1971, 15.) 
1032 Teiniliiton syysliittokokouksen pöytäkirja 31.10.–2.11.1969.  
1033 Kaarninen 2011, 419. 
1034 ks. Niemi 2014, 16, 32; Mäkelä 2018, 19–20. Mari Niemi ja Johanna Mäkelä ovat tutkineet väitös-
kirjoissaan suomalaisia poliittisia naisjohtajia sekä heidän kokemuksiaan sukupuolen merkityksestä po-
litiikassa. 
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esimerkiksi poliittisten asemien sukupuolenmukaisina jakoina. Mari K. Niemi on 
väitöskirjassaan esittänyt, että puolueorganisaatioiden miehinen perinne on hidas-
tanut naisten valikoitumista puolueiden johtopaikoille. Eri naisjärjestöjen, etenkin 
puolueiden naisliittojen, toiminnalla onkin ollut keskeinen rooli, kun naiset ovat 
edenneet politiikassa.1035 

1960-luvun opiskelijaliikkeellä sekä sukupuolipoliittisilla liikkeillä kuten Yh-
distys 9:llä ja feminismin toisella aallolla oli merkittävä vaikutus siihen, että suo-
malaiseen puoluepolitiikkaan nousi mukaan runsaasti nuoria naisia.1036  Vuoden 
1970 eduskuntavaalit muistetaan Suomen Maaseudun Puolueen esiinmarssista, 
mutta vaaleissa nousi esiin muutakin uutta: nuoret, etenkin nuoret naiset. Naisedus-
tajat saivat ensimmäistä kertaa yli viidenneksen paikoista. Näihin aikoihin virisi 
julkinen keskustelu naisemansipaatiosta, naisten roolista työelämässä ja kotona 
sekä seksuaalisuuden aiempaa vapaammasta ilmaisusta.1037  1970-luvun hengelle 
oli ominaista, että monet poliittiset ja yhteiskunnalliset liikkeet ja järjestöt muut-
tuivat yhä naisvaltaisemmiksi.1038  Tasa-arvoihanteista ja näennäisestä sukupuoli-
neutraaliudesta huolimatta 1960- ja 1970-lukujen yhteiskunnallisten liikkeiden, ku-
ten Teiniliiton, historia on kuitenkin varsin miehinen, ja siitä ovat kirjoittaneet 
enimmäkseen miehet miesten näkökulmasta.1039 

7.2.1 Teinikunta sukupuoliroolien kohtauspaikkana 

Oppikoulujen perinteiseen kasvatusideologiaan ja moraalikäsitykseen kuuluivat 
keskeisesti näkemykset tyttöjen ja poikien erilaisista tulevaisuuden rooleista. Nais-
ten ja tyttöjen roolit liittyivät äitiyteen ja perheenemännyyteen. Poikien ja miesten 
roolina oli puolestaan olla voimakkaita ja sitkeitä kristillisisänmaallisuuden peri-
kuvia.1040 Oppikouluideologian jyrkät sukupuoliroolit heijastuivat etenkin toisen ja 
kolmannen teinisukupolven toimintaan.1041 Sukupuolten erot ja painotukset näkyi-
vät esimerkiksi 1950-luvun ja 1960-luvun alun toimintakertomusten hienovaraisina 

                                                        
 
1035 Niemi 2014, 39–38, 44. 
1036 Ks. Julkunen 1994, 186–187; Kurvinen & Turunen 2018. 
1037 Kurvinen & Turunen 2018; Julkunen 1994; Sarantola-Weiss 2008, 36–37. 
1038 Ks. esim. taistolaisliikkeen naistoimijoista Turunen 2018. 
1039 Julkunen 1994, 187; Roos 2005, 79; Peltonen 2005, 116. 
1040 Tähtinen 2012, 202. 
1041 Ks. alaluvut 3.2. ja 4.3. 
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viitteinä ja sanamuotoina: pojat toimivat puheenjohtajina, isäntinä ja lehden päätoi-
mittajina. Tytöt sen sijaan huolehtivat rahoista, puuhailivat seremoniamestaritta-
rina, huolehtivat touhukkaasti iltojen tarjoilusta ja hoitivat arkistoa ja kirjastoa.1042 

Seksuaalisuuden ja sukupuolen ilmentyminen korostui etenkin entisten tyttö- 
ja poikalyseolaisten muistoissa. Iisalmessa tyttölyseon ankara tyttöjen ja poikien 
välisen kanssakäymisen kontrollointi jättivät pysyviä jälkiä haastateltavien mieleen. 
Keskustelimme iisalmelaisten Mariannen ja Suvin kanssa tyttö- ja poikakoulujen 
välisestä aidasta, josta puhuimme aluksi naureskellen tuplabarrikaadina. Naureske-
lun jälkeen Suvi vakavoitui ja totesi: 

Suvi: Joo aivan, aivan ku aina joku poika vaanis pusikossa! Mut se on muuten 
ihan hirveetä, mä oon tätä miettiny, että mitä kaikkee tämmönen tyttölyseomei-
ninki on muuttanu ihmistä persoonana. Et sitten pelkäs kamalasti, se on alita-
junen, että kaikki vieraan ja uuden pelko, miehet nyt sitten varmaan oli… 

Marianne: Vieraita ja pelottavia. 

Suvi: Tai oikeestaan jännittäviä.1043 

Naiset pohtivat, miten tyttölyseossa kasvaminen oli vaikuttanut heidän suhtautu-
miseensa vastakkaiseen sukupuoleen. Poikalyseoiden suhtautuminen oppilaiden 
seksuaalimoraaliin oli usein sallivampi, mutta koulunkäynti erillään vaikutti myös 
poikaoppilaiden kokemuksiin. Iisalmen lyseota käynyt Johannes analysoi varsin 
kriittisesti erillisopetuksen vaikutusta: 

Se oli… se ei oo inhimillistä semmonen. Siinä vaiheessa, kun ihmisten pitäis 
luontaisesti ikään kuin joutua tekemisiin toisen sukupuolen kanssa, niin se ra-
jottu sitten vaan tällaseen. Ja se on vaikuttanu varmaan poikalyseon käyneiden 
ja tyttölyseon... tai ainakin pojilla se on vaikuttanu siihen, että koko elämän 
ajan, että miten se on hankalampaa se on se toisen sukupuolen kanssa... Joten-
kin sovinistisesti vois sanoo, että nähdään se seksiobjektina helpommin kuin 
se, että ois vaan luokkakaverina ollu. Et tämmönen vaan... ajatus tulee mieleen 
[naurahtaa]1044 

                                                        
 
1042 ”Oppilaiden vapaat harrastukset: teinikunta”. Merikosken yhteislyseon toimintakertomus vuodesta 
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Johanneksen muistot olivat samankaltaisia kuin Suvin ja Mariannen: tyttöjen ja 
poikien erottaminen toisistaan oli luonnotonta ja aiheutti monenlaisia traumoja ja 
epävarmuudentunteita. Tyttö- ja poikalyseoiden suhde oli kompleksinen. Yhtäältä 
niitä pidettiin tiukasti erillään, toisaalta yhteistoimintaan ja juhlien viettoon kan-
nustettiin. Johannes toi esiin mielenkiintoisen tulkinnan siitä, miten tyttöjen pois-
saolo on voinut johtaa seksististen tai sovinististen asenteiden syntymiseen naisia 
kohtaan. Ajatuksessa voi hyvin olla perää, sillä monelle lyseon kasvatille saattoi 
ainoa naisen malli olla ankara, iäkäs naisopettaja. Omanikäiset tytöt voivat olla py-
syvän mielenkiinnon kohteena, mutta koulujärjestelyn takia he jäivät etäisiksi ja 
jopa pelottaviksi. Eräs iisalmelaismies kuvaili, miten lyseon teinitansseihin saapui 
arkoja tyttöjä tutustumaan yhtä arkoihin, hiljaisiin poikiin1045. Viattomuuden ja kilt-
teyden aika oli monella tapaa läsnä vielä 1960-luvun lopullakin. Yhteislyseota käy-
neillä haastateltavilla ei ollut tällaisia muistoja lainkaan, sillä heille vastakkaisen 
sukupuolen läsnäolo oli normaalia. 

Sukupuoliroolit olivat joutuneet murrokseen 1960-luvulla alkaneen naisasia-
liikkeen, tasa-arvokeskustelun ja seksuaalinormien höltymisen myötä. Oppikoulu-
maailmassa tämä näkyi esimerkiksi yhtenäiskouluaatteen yleistymisenä ja perin-
teisten erilliskoulujen suosion hiipumisena. Koettiin, että tyttöjä ja poikia ei ollut 
syytä pitää erillään toisistaan. Vanhoissa, perinteisissä tyttölyseoissa kuri pysyi kui-
tenkin tiukkana aina 1960-luvun lopulle asti. 

7.2.2 Tyttönä ja nuorena naisena teinitoiminnassa 

Teinikuntatoimintaan osallistumisessa oli pitkälti kyse omasta aktiivisuudesta ja 
halusta ottaa vastuuta. Teinikuntatoiminta oli lähtökohtaisesti avointa molemmille 
sukupuolille, mutta 1960-luvun alusta lähtien paikallistoiminnassa alkoi teiniaktii-
veiksi valikoitua yhä useammin tyttöoppilaita. Esimerkiksi kesän 1965 teinikurs-
seilla tyttöjä oli huomattava enemmistö.1046 Oppikoulujen tyttövaltaisuudesta huo-
limatta teinikuntatoiminnassa selkeä tyttöistyminen tapahtui vasta 1960-luvun puo-
livälissä. Pelkkä tyttöoppilaiden suuri lukumäärä ei siis yksin selitä teinitoiminnan 
tyttöistymistä. Tyttöoppilaiden aktivoimiseksi tarvittiin myös vahvoja esikuvia. 

1960-luvun kuluessa Teiniliiton organisaatiorakennetta ja toimintaa kehitettiin 
määrätietoisesti, ja kulttuuriradikalismin ja yhteiskunnallisen heräämisen aika nosti 
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valtakunnalliseen teinitoimintaan lukuisia näkyviä, voimakkaita naishahmoja. Tei-
niteatteritoiminnan ja HTYS:n parissa toimivat karismaattiset Tarleena Sammal-
korpi ja Maarit Sinervo, ja keskustelua herättänyttä Teinilehteä luotsasi radikaali 
Jertta Roos. 1970-luvun alkuvuosina Teiniliiton puheenjohtajaksi valittiin pitkäai-
kainen teiniaktiivi Rauna-Riitta Lahtela, näkyvänä kenttälähettiläänä ja varapu-
heenjohtajana toimi sanavalmis Satu Hassi; Teiniliiton kiertokirjeet allekirjoitti 
myöhemmin naisasialiikkeessäkin toiminut piirisihteeri Marianne Laxén. Iisalme-
laiselle Helille naispuolisten teiniaktiivien nousu kiteytyi henkilömuistoon: 

Siellä oli semmonen, kun Rauna-Riitta Lahtela puheenjohtajana, mä muistan, 
kun sillä oli semmonen pyöreekauluksinen neulepusero ja valkonen kaulus-
paita siellä alla siellä. Ja tota, mulla oli ihan semmonen… ehkä mä olin sitten 
niin lapsellinen, että mä en niinku mitään politiikkaa nähny siinä. Mä olin kau-
heen ilonen siitä, et oli naispuheenjohtaja.1047 

Helin muistikuvassa on kiinnostavaa, että hän muisteli Lahtelan vuosiin 1969 ja 
1970 ajoittunutta puheenjohtajuutta, vaikka hän itse oli jo siirtynyt yliopisto-opis-
kelijaksi. Lahtela oli ennen puheenjohtajakauttaan ollut Teiniliiton aktiivi ja toimi-
nut Teiniteatteriliiton puheenjohtajana, joten Heli saattoi muistella Lahtelaa myös 
jonkin aiemman Teiniliiton tapahtuman yhteydestä. Muiston ajoittumista merkittä-
vämpää on se, että hänelle naispuheenjohtaja oli tärkeä ja esimerkiksi käypä. 

Naisaktiivien roolimalli oli tärkeä oman toimijuuden löytämisessä ja toteutta-
misessa. Haastateltavista Heli ja oululainen Annikki kertoivat tai antoivat selvästi 
ymmärtää havahtuneensa myöhemmin feministiseen ajatusmaailmaan ja tasa-arvo-
keskusteluun.1048 Ehkä osittain tämän takia he osasivat nähdä teinikuntatoiminnan 
tasa-arvoisena ja perustana omalle feministiselle ajattelulleen.1049  Heli puki sa-
noiksi, mitä toimiminen teinikunnassa nuorena naisena oli merkinnyt hänelle: 
  

                                                        
 
1047 In0448. 
1048 In0448; On2245. 
1049 Arja Turunen on tehnyt vastaavan huomion taistolaisuuden ja feminismin toisen aallon aktiivien 
suhteesta. (Turunen 2018.) 
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Haastattelija: Tuo onkin itseasiassa ihan hauska asia tuo, sukupuoliasia näissä 
teinikunnissa. Että, monessa yhteiskoulussa on noussu, että tuntuu, että tytöt ei 
oo oikein päässy vaikuttammaan samalla tavalla. 

Heli: Joo se on sama, kun partiossa oli aikanaan. Oli ihan sama juttu, nythän 
ne on yhdessä. Eikä nyt oo tyttölyseoita ja poikalyseoita vissiin olemassa ol-
lenkaan. Mutta kyllä se, se ois ihan samalla tavalla varmaan tuolla ollu. Että 
sen takia mä oon ollu kauheen kiitollinen, että tuolla on saanu jo olla ihan 
vastuullisissa tehtävissä teinikunnassa naisena eikä kukaan, eikä ollu ketään 
poikaa kilvoittelemassa siinä. Koska se luo tiiätkö se systeemi, vähän niin kun 
pojilla armeija, miehillä, niin se luo niin kun kaikkine mopotuksineen ja mui-
neen, se luo kuitenkin semmosen omanarvontunnon, että minä osaan, ”yes we 
can, I can”. Että on, tuota niin... siinäkin mielessä tuo systeemi oli erittäin hyvä. 
Naisia ajatellen.1050 

Myös oululainen Annikki pohti sukupuolen merkitystä teinikuntatoiminnassa: 

Tässä juuri onnistuin muotoilemaan yhden tärkeimmistä asioista, mitä toi-
minta teinikunnassa ja teiniyhdistyksessä on merkinnyt itselleni. Se on siis se 
nouseva feministinen itsetunto, että en ole yhtään huonompi kuin pojat. He ovat 
fyysisissä voimissa ylivertaisia. Mutta kaikissa muissa asioissa pärjään yhtä 
hyvin kuin pojat, välillä paremminkin.1051 

Helin ja Annikin kokemukset erosivat siinä, että Heli kävi tyttölyseota ja Annikki 
yhteiskoulua. He molemmat toimivat teinikunta-aktiiveina ja myös puheenjohtajan 
tehtävissä. Heli suhtautui tyttökouluihin hyvin negatiivisesti niiden vanhoillisuu-
den takia, mutta teinikuntatoiminnan ja nuoren naisen vaikutusmahdollisuuksien 
kannalta hän piti niitä erinomaisina. Tyttölyseoiden etuna oli, että kun tehtävät ja-
ettiin vain tyttöjen kesken, myös hiljaisten tai vastakkaista sukupuolta arastelevien 
tyttöjen oli mahdollista nousta teinikunnan hallitukseen ja saada arvokasta oppia. 
Annikki puolestaan kertoi joutuneensa ponnistelemaan, jotta pääsisi etenemään yh-
teiskoulun teinikunnan keskeisiin tehtäviin. Oman teinikunnan puheenjohtajaksi 
häntä ei koskaan valittu, mutta hän sai näyttä osaamisensa Oulun teiniyhdistyksen 

                                                        
 
1050 In0448. 
1051 On2245. 
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puheenjohtajana. ”Kaikkien teinikuntien yhdistys”, hän vielä täsmensi selvästi yl-
peänä.1052 Heli tiedosti Annikin kuvaileman yhteiskoulujen ongelman ja epäili, oli-
siko päässyt yhteislyseossa puheenjohtajaksi. 

Ilmiö on tuttu myös opiskelija- ja taistolaisliikkeestä, jossa nuoret naiset muo-
dostivat selkeän enemmistön. Erityisesti taistolaisliikkeelle oli leimallista tyttöjen 
laaja osallistuminen. Vaikka naisia oli paljon liikkeen rivijäseninä, ei heillä kuiten-
kaan ollut yhdenvertaisia mahdollisuuksia edetä johtotehtäviin tai muihin päättä-
viin toimiin.1053 

Haastattelemieni naisten erilaisista lähtökohdista huolimatta voi heidän muis-
toistaan tulkita, että sukupuolirooleja ajatellen teinikunnat olivat periaatteessa tasa-
arvoisia toimintaympäristöjä. Niitä eivät säädelleet oppikouluideologiaan juurtu-
neet käsitykset tyttöjen ja poikien erilaisista ominaisuuksista ja taipumuksista, vaan 
kaikilla oli ainakin teoriassa mahdollisuus osallistua toimintaan. Yhteiskoulujen ty-
töiltä osallistuminen vaati kuitenkin enemmän määrätietoisuutta ja jämäkkää luon-
netta. Monelle tytölle ja nuorelle naiselle osallisuus teinikuntatoiminnassa vahvisti 
itsetuntoa ja käsitystä siitä, että oli mahdollista pärjätä poikien rinnalla ja jopa poi-
kia paremmin. Myöhemmän opiskelu- ja työelämän kannalta tämä oli tärkeä oival-
lus. 

Mieshaastateltavat eivät sen sijaan muistaneet kiinnittäneensä kouluaikanaan 
huomiota tyttöjen ja poikien toiminnan erilaisuuteen. Sen sijaan heidän muistelu-
puheessaan korostui, että naispuolinen teiniaktiivi oli ennen kaikkea aktiivinen, te-
hokas, jämäkkä ja usein jopa ”radikaali”. Haastateltavat kuvailivat näillä sanoilla 
sekä tyttölyseoiden että yhteiskoulujen naispuolisia aktiiveja. Iisalmen lyseota käy-
nyt Jorma pohti, miten 1960-luvun seksuaalisella murroksella, alkavalla tasa-arvo-
keskustelulla ja naisten aseman kohenemisella täytyi olla vaikutusta tyttölyseolais-
ten toimintaan. ”Ne oli edelläkävijöitä siinä mielessä, rohkeempia ehkä”, hän ana-
lysoi. 1054 

Kenties tytöillä olikin poikia enemmän syytä havahtua epäkohtiin ja äänek-
käästi vaatia muutoksia. Monella paikkakunnalla tyttölyseoista tuli todellisia radi-
kaalihautomoita, kun tytöt alkoivat kapinoida vanhoillista, usein ahdistavaa tyttö-
koulujärjestelmää ja koko koulutusideologiaa vastaan. Seksuaalinen vapautuminen, 

                                                        
 
1052 On2245. 
1053 Turunen 2018; Jouhki & Lalu 2018, 22–23; Peltonen 1998; 2005. 
1054 Im3451. 
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uskonnon ja isänmaan kaltaisten perinteisten arvojen rienaaminen sekä kärkevä yh-
teiskuntakritiikki olivat hallitsevia teemoja 1960-luvun lopun ja 1970-luvun alun 
teinitoiminnassa. Teiniliitto kannusti sukupuoliroolien rikkomiseen ja teoriassa tuki 
tyttöjen aktiivista osallistumista, mutta naisaktiivit joutuivat kuitenkin perustele-
maan toimintaansa ja kasvattamaan paksun nahan kritiikkiä vastaan. 

Vihreiden kansanedustajana ja europarlamentaarikkona toimineen Satu Hassin 
kohtalo on tästä varsin oiva esimerkki: sosiaalisesti lahjakas, kyvykäs nuori nainen 
eteni Teiniliiton varapuheenjohtajaksi ja tehokkaaksi maakuntalähettilääksi, kou-
luttajaksi ja niin sanotuksi järjestöjyräksi. Hän kuitenkin jäi aikansa miestoimijoi-
den varjoon, eikä nuorta naista otettu vakavasti, vaikka hän hoiti työnsä ja roolinsa 
tunnollisemmin kuin moni mies. Hassi kuvaa muistelmissaan poikkeuksellisen 
avoimesti omia ja naispuolisten tovereidensa kokemuksia sukupuolirooleista ja 
suoranaisesta seksismistä niin taistolais- kuin teiniliikkeenkin sisällä. Hassi kiersi 
aktiivisesti Teiniliiton kouluttajana eri puolella Suomea ja sai usein kuulla vitsai-
luksi naamioituja kommentteja ”pöksylähetyksestä”1055. Nämä väitteet hän kumosi 
suoralta kädeltä ja sivalsi, että monet miespuoliset aikalaiset sen sijaan kerskailivat 
avoimesti tekemillään valloituksilla.1056 Hassi on arvioinut jälkikäteen, että vähät-
telyn, ilkeämielisten satuhassisvitsien ja seksismin taustalla oli se, että ”erityissyn-
tini oli ehkä rikkominen sukupuolelleni säädettyjä kirjoittamattomia lakeja vas-
taan”. Varsin monesta noiden vuosien tutusta teiniaktiivipojasta tuli näkyvä hahmo 
suomalaiseen yhteiskuntaan, mutta vain harvasta tytöstä.”1057 

Kirjoittamattomilla laeilla Hassi viittaa valinneeseen hierarkkiseen sukupuoli-
järjestelmään ja sukupuolisopimukseen, joka määritteli naisen ja naiseuden sekä 
miehen ja mieheyden suhteen. Ruotsalaisen Yvonne Hirdmanin mukaan sukupuo-
lijärjestelmän perusoletuksena on, että mieheys määrittelee normaaliuden, johon 
nähden naiseus on vajavuutta.1058 Sukupuolisopimuksella tarkoitetaan puolestaan 

                                                        
 
1055 Pöksylähetys-käsite liittyy olennaisemmin taistolaisliikkeeseen, mutta siitä puhuttiin myös taisto-
laistuneessa Teiniliitossa. Taistolaisliikkeen sisällä oli yleisesti tiedossa, että etenkin liikkeen miespuo-
liset edustajat harrastivat puhuja- ja agitaatiomatkoilla irtosuhteita, joilla houkuteltiin ja käännytettiin 
(yleensä) tyttöjä ja naisia mukaan toimintaan. Tunnetun sanonnan mukaan taistolaisilla oli ”parhaimmat 
bileet ja kauneimmat naiset”. (Ks. tarkemmin taistolaisliikkeen sukupuolirooleista ja -suhteista Kontula 
2002; Lalu 2016a; Turunen 2018.) Hassin osakseen saamat ivailut liittyivät hänen ahkeruuteensa ja suo-
sioonsa Teiniliiton kenttälähettiläänä. 
1056 Hassi 2018, 223. 
1057 Hassi 2018, 222. 
1058 Ks. Hirdman 1990. Sukupuolijärjestelmän kaksi periaatetta ovat sukupuolten erillään pitäminen 
sekä hierarkkinen suhde. 
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niitä ääneen lausumattomia sääntöjä, oikeuksia ja velvollisuuksia, jotka määrittele-
vät sukupuolten keskinäisiä suhteita. Olennaista on, että sukupuolisopimus on uu-
delleen neuvoteltavissa. Raija Julkunen ja Liisa Rantalaiho ovat todenneet, että 
Suomessa sukupuolisopimus neuvoteltiin uudelleen 1960-luvulla, kun naisten 
palkkatyö alkoi yleistyä. 1059 

1960-luku toi mukanaan tasa-arvokeskustelun ja feminismin aallon, mutta 
murros eteni hitaasti poliittiseen toimijuuteen, jota määritteli edelleen miehisyys. 
Tätä järjestelmää vastaan kapinoiminen saattoi aiheuttaa voimakkaita vastareakti-
oita ja sukupuolikonflikteja. Vaikuttaa siltä, että tytöt saivat radikaalin leiman poi-
kia herkemmin jo siksi, että he käyttäytyivät vastoin sukupuolisopimuksen normeja. 
Kouluissa ei ollut vielä totuttu siihen, että oppilaat ja varsinkaan tyttöoppilaat ka-
pinoisivat tai käyttäytyisivät sopimattomasti. Aika ei ollut vielä täysin valmis nais-
ten politiikkaan nousuun. 

Haastateltavat eivät tuoneet muistoissaan esiin teinikuntatoimintaan liittyviä 
seksuaalisuuden teemoja. Toisaalta seksuaalisuuden muisteleminen ja siitä puhu-
minen haastattelutilanteessa täysin vieraalle ihmiselle on monelle vaikeaa ja liian 
intiimiä. Avoin keskustelu seksuaalisluonteisista kokemuksista olisi vaatinut sy-
vemmän luottamuksen ja useamman haastattelukerran. Muistitiedon keruun perus-
periaatteena on, että kertoja saa kertoa, minkä itse kokee kertomisen arvoiseksi. 
Muistelulle on olennaista tarkastella mennyttä toimintaa sekä ajan kuluessa karttu-
neiden että nykyhetkessä koettujen käsitysten, asenteiden ja arvojen kautta. Ehkä 
sukupuoli- ja seksuaalisuuskysymykset eivät tuntuneet muisteluhetkenä tai muis-
tellun ajankohdan yhteiskunnallisessa kontekstissa merkittäviltä. 

Tilanne olisi voinut olla toinen, jos olisin toteuttanut haastatteluni keväällä 
2018, jolloin oli pinnalla kansainvälinen, ilmiömäisesti levinnyt #metoo -keskus-
telu. Keskustelun laajetessa kansainväliseksi kampanjaksi naiset (ja miehet) jakoi-
vat aihetunnisteella #metoo kokemuksiaan seksuaalisesta ahdistelusta ja hyväksi-
käytöstä. Yksi kampanjan tarkoituksista oli tuoda näkyviin naisten kokemaa, arki-
päiväistä seksuaalista ahdistelua. Kampanjan myötä moni henkilö nosti esiin trau-
maattisia kokemuksia vuosien häpeän, vaikenemisen ja hiljaisuuden jälkeen. #me-
too-kampanjalla on ollut katalysaattorin vaikutus laajemmassa kontekstissa. Esi-
merkiksi Facebookin suljetussa Teiniliitto-ryhmässä syntyi kampanjan aikana 

                                                        
 
1059 Rantalaiho 1994, 10–11, 14, 21; Julkunen 1994, 181. Sukupuolijärjestelmän kaksi periaatetta ovat 
sukupuolten erillään pitäminen sekä hierarkkinen suhde. Ks. myös Hirdman 1990. 



310 

muisteluketju muun muassa ”pöksylähetyksestä” ja seksistiseksi koetusta toimin-
nasta liiton sisällä. Onkin erityisen mielenkiintoista pohtia, olisiko #metoo-kam-
panja vaikuttanut naisten muistoihin tasa-arvosta ja seksuaalisuudesta. 

7.3 Teiniliiton loppu? Kulttuurinen kertomus jatkuu 

Teiniliiton tarina päättyi keväällä 1983, mutta sen kulttuurinen ja kollektiivinen 
kertomus on jäänyt elämään. Teiniliiton haamu pilkahtelee aika-ajoin esiin julki-
sessa keskustelussa, kun puhutaan nykypäivän poliittisesta kulttuurista, yhteiskun-
nallisista ilmiöistä tai nuorten osallisuudesta ja aktiivisuudesta. Teinikunta-sana vie 
tuhannet ihmiset välittömästi takaisin oppikoulun penkille, ujoihin sukkahippoihin 
koulujen jumppasaleihin, kulttuuriharrastuksiin ja viisaisiin keskusteluihin, taks-
värkkikeräykseen tai kouluneuvostovaaleihin. 

Teinikuntien historiaa ei ole kirjoitettu, mutta sen henkinen perintö on jäänyt 
osaksi usean ikäpolven kollektiivista ja kulttuurista muistia. Huomattavan monen 
muistikuvat liittyvät nimenomaan Teiniliiton viimeisiin, kuohuviin vuosiin. Teini-
liitto muistetaan politiikan kouluna, jossa lukuisat tulevat vaikuttajat kiillottivat 
kannuksiaan ja miekkojaan. Ihmisten Teiniliittoon liittyvät mielikuvat ovat vahvoja 
muun muassa siksi, että monet 1970-luvun alun kahinoissa karaistuneet teinipolii-
tikot nousivat puoluepolitiikan eliittiin. Vasta 2000-luvun alussa nähtiin ensimmäi-
nen valtioneuvosto, jonka yksikään ministeri ei ollut entinen teiniliittolainen. 

Mielikuva kirkasotsaisista teinipolitiitikoista ei kuitenkaan näytä koko totuutta. 
Teinitoiminnan riveissä toimi tuhansia nuoria, joilla oli hyvin erilaiset taustat ja 
erilaiset motiivit. On kuitenkin kiistatonta, että Teiniliittoon liittyy edelleen hyvin 
voimakkaita, politisoituneita käsityksiä. Tämän viimeisen luvun lopuksi tutkin tar-
kemmin niitä mielikuvia, joita haastateltavani liittivät Teiniliittoon 2010-luvun 
muisteluhetkellä. Lisäksi käsittelen sitä, miten he muistivat suhtautuneensa Teini-
liittoon nuoruudessaan, ja miten suhtautuminen on muuttunut vuosien aikana. Ky-
syin haastatteluideni lopuksi jokaiselta haastateltavaltani heidän suhdettaan Teini-
liittoon ja mielipidettä siitä, mikä johti Teiniliiton lakkauttamiseen. Minua kiinnosti, 
minkälaisia mielikuvia eriaikaisilla teinisukupolvilla on kattojärjestön toiminnasta. 
Haastateltavien tulkinnat Teiniliiton lopusta puolestaan kertovat Teiniliittoon liitty-
vistä vakiintuneista ja edelleen elävistä kulttuurisista kertomuksista. 
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7.3.1 Teinikuntien mutkikas suhde Teiniliittoon 

Teinikunta-aktiivien keskeisin toimintaympäristö ja vertaisryhmä oli oma teini-
kunta. Monissa kaupungeissa teinikunnat toimivat varsin itsenäisesti omien perin-
teidensä ja hyväksi todettujen toimintamalliensa mukaan. Teinikuntien ja yksittäis-
ten teinien suhde kattojärjestöönsä Teiniliittoon vaihteli merkittävästi eri aikoina. 
Tutkimuksessani olin kiinnostunut siitä, miten eri tavoin tätä suhdetta muisteltiin. 

Teiniliiton ja teinikuntien välinen kommunikointi tapahtui enimmäkseen sään-
nöllisten kiertokirjeiden ja valtakunnallisen Teinilehden kautta. Kiertokirjeissä 
muistutettiin teinikuntia ajankohtaisista asioista, kerrottiin Teiniliiton kuulumisia ja 
mainostettiin niin omaa kuin muidenkin nuorisojärjestöjen kurssitoimintaa. Teini-
lehdessä puolestaan kirjoitettiin teinejä koskevista asioista sekä tuotiin esiin Teini-
liiton edustamia yhteiskunnallisia näkemyksiä. Teiniväki oli myös koolla montaa 
kertaa vuodessa: kristillisillä teinipäivillä, kulttuurikilpailuissa sekä kerran vuo-
dessa virallisilla teinipäivillä. 

Toisen ja kolmannen teinisukupolven edustajat muistelivat, että yhteydenpi-
dosta ja osallistumismahdollisuuksista huolimatta Teiniliitto jäi kovin etäiseksi. Ii-
salmen tyttölyseota 1950-luvulla käynyt Eila kertoi, että Teiniliiton vuosikokouk-
sista kyllä tiedettiin, mutta tavallista teiniä ne eivät juuri liikuttaneet. ”Tuli sellanen 
vaikutelma, että ne oli vähän tällasia tylsiä kokouksia, joissa vaan pyöriteltiin pa-
pereita”, hän totesi.1060 1950-luvulla Teiniliitto oli vielä nuori, ja paikallisessa toi-
minnassa oman teinikunnan perinteillä ja toimintatavoilla oli suurempi painoarvo. 
Teiniliitto alkoi ottaa aktiivisempaa kontaktia jäsenkuntaansa vasta 1950-luvun 
loppupuolella. Toiminnan laajentaminen oli tietoinen valinta, sillä oppikoululaisten 
määrä oli kasvanut radikaalisti, ja Teiniliitolla oli tarve tehostaa toimintaansa ja 
lisätä vaikutusvaltaansa. 

1960-luvun kuluessa Teiniliitto tiivisti yhteydenpitoaan maakuntiin, ja Teini-
liiton edustajat jalkautuivat aktiiviseen ”lähetystyöhön”. Piirilähettiläät tai matka-
sihteerit kiersivät maakuntien teinikunnissa auttamassa toiminnan aloittamisessa, 
ideoinnissa ja toteuttamisessa. Teiniliiton edustajaa saattoi pyytää puhumaan esi-
merkiksi omille teinivirkailijakursseille tai muihin omiin tilaisuuksiin. Kulttuuri-
valppaiden teinien sukupolveen kuulunut Annikki muisteli, miten Teiniliiton akti-
voituminen näkyi paikallistasolla konkreettisesti. Hän muisteli, kuinka Teiniliiton 

                                                        
 
1060 In141. 
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silloisella pääsihteerillä Esa Peltosella oli merkittävä vaikutus hänen henkilökoh-
taiseen aktivoitumiseensa teinitoiminnassa: 

Haastattelija: Että miten paljon se Teiniliitto ohjasi teinikuntia?  

Annikki: No se kato Esa kulki ympäriinsä.  

Haastattelija: Et se oli vähän niinku piirilähettiläs?  

Annikki: Esa oli siis Teiniliiton pääsihteeri. Määhän en kato tienny mikä Tei-
niliitto on, se piti vaan kuulua teinikuntaan. Ja ensin puhuttiin, oli hienoa, 
kaikki kuulu teinikuntaan ja pidettiin oman teinikunnan kokoukset, mietittiin, 
kuka olis sihteeri ja kuka mikä, ja miten ollaan sihteeri ja puheenjohtaja, mitä 
asioita pitää. Sitten mä luulen, että sanot ihan oikein nyt, luultavasti, koska 
minä itse olen ollut tämmönen vain, tulee Esa ja sanoo, että nyt voisitte tehdä 
tätä ja nyt pitää koko maan kattava kulttuurikilpailu ja perustaa yhteinen tei-
niyhdistys, johon kaikki Oulun koulut yhteistyöhön.1061 

Annikin muisto tiivistää osuvasti haastateltavieni kollektiivisen näkemyksen siitä, 
että monet koululaiset mielsivät itsensä ensi sijaisesti oman teinikuntansa jäseniksi, 
ei niinkään Teiniliiton jäseniksi. Peltosen vierailu Oulun normaalilyseolla keväällä 
1962 oli Annikille tärkeä käännekohta, joka avasi hänen silmänsä sille, että taus-
talla oli iso organisaatio, jonka kautta saattoi saavuttaa paljon. Vierailu on ikuistettu 
valokuvaankin. 

Teiniliiton uusi linja alkoi näkyä myös Iisalmen teinikuntatoiminnassa. Iisal-
melaiset teinit osallistuivat ahkerasti Teiniliiton kursseille ja seminaareihin sekä 
järjestivät niiden inspiroimina omia tempauksiaan ja kirjoittivat kannanottoja pai-
kallislehteen. Iisalmelaisaktiivi Marianne totesi, että oman toiminnan ideoinnissa 
Teiniliiton taustatuki ja malli olivat tärkeitä: 

Mut ehkä se tämmönen rohkeus tuli osaks sitä kautta, et me ollaan osa täm-
möstä isompaa systeemiä ja juttua. Kun kerran sielläkin pystyttiin puhumaan 
ja tämmöstä, niin miksei myös täälläkin?1062 

                                                        
 
1061 On2245. 
1062 In1645. 
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1970-luvulla lähettiläiden työllä oli selviä puoluepoliittisia motiiveja: Teiniliiton 
edustajat kiersivät puhumassa ajan keskeisistä kampanjoista, esimerkiksi koulude-
mokratiauudistuksesta ja oppikirjojen uudistamisesta. Lähes jokaisella 1970-luvun 
oppikoululaisella oli mielipide Teiniliitosta, eikä se aina ollut erityisen positiivinen. 

Tamperelainen Satu Hassi oli yksi aktiivisimmistä teinilähettiläistä. Hän ku-
vaili muistelmissaan, miten lähes koko hänen hallitusvuotensa kului ajellessa ym-
päri Suomea: ”Torstai-illan tilaisuus oli Haapavedellä. Perjantaiaamuna kahdek-
salta piti olla satoja kilometrejä etelämpänä Perhossa. Puolen päivän aikaan piti olla 
Vihannissa, Haapavedeltä pohjoiseen. Ja illaksi piti mennä Seinäjoelle, Perhon ete-
läpuolelle.”1063 Hassi muisteli raskaita edustusmatkojaan varsin lämpimästi, sillä 
kiertueiden aikana hän usein majoittui paikallisten teiniaktiivien luo ja pääsi niin 
tapaamaan useita mielenkiintoisia henkilöitä. Myös paikallisille teineille oli tärkeää 
tavata liiton edustajia kasvotusten, ja näin saatiin hälvennettyä mielikuvaa kasvot-
tomasta organisaatiosta. 

Edellä esittämäni lainaukset edustavat ennen kaikkea teiniaktiivien kokemuk-
sia Teiniliiton merkityksestä. Aktiiveilla oli luontaisesti muita oppilaita läheisempi 
suhde Teiniliittoon, sillä he ylläpitivät yhteyksiä, kävivät edustamassa omaa teini-
kuntaansa valtakunnallisissa tapahtumissa ja osallistuivat Teiniliiton kurssitoimin-
taan. Sen sijaan tavallinen teini – joita ikäluokan enemmistö oli – ei välttämättä 
muodostanut minkäänlaista suhdetta Teiniliittoon. Osa rivijäseneksi itsensä katso-
neista haastateltavista kertoi, että Teiniliitto näkyi kyllä esimerkiksi uutisissa, mutta 
omaan henkilökohtaiseen elämään ja toimintaan sillä ei ollut vaikutusta. Teiniak-
tiivit seurasivat liiton toimintaa tarkemmin, mutta heillekin se saattoi jäädä aivan 
yhtä etäiseksi. Omassakin teinikunnassa oli tarpeeksi tekemistä. Haastateltavat 
muistelivat, miten joku teinikunnan hallituksesta aina osallistui teinipäiville tai liit-
tokokouksiin, mutta todellisuudessa moni pikkupaikkakunnan teini oli autuaan tie-
tämätön tai toisaalta vallan pöllämystyi koululaisliikkeen kiihkeimmistä vir-
roista.1064 

Toisaalta massatapahtumiksi kasvaneisiin liittokokouksiin osallistuminen saat-
toi avata silmät teinitoiminnan laajuudelle. Oululainen Leena kuvaili, miten esi-
merkiksi Teinilehti oli jo vakiintunut käsite, mutta: ”se oli enemmän jotain… joten-
kin ajattelin, että se on jotain helsinkiläistä, että ei se liity meihin. Ajattelin, että se 

                                                        
 
1063 Hassi 2018, 216; Laine 2005, 155. 
1064 Im3451; Om2049; On2354. 
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on vaan koululaisten aktivismia, joka on enemmän ylhäältä päin tai kulttuuripii-
reistä tai jostain muusta.”1065 Ensimmäinen käynti Teiniliiton liittokokouksessa ja 
oululaisen paikallisosaston perustaminen avasivat Leenan silmät sille, että teinitoi-
minta ei ollutkaan vain ylhäältä ohjattua eliittien touhua. Se oli massatoimintaa, 
joka osallisti teinejä joka puolelta Suomea. 

Vaikka Teiniliitto näyttäytyi haastateltaville etäisenä kattojärjestönä, liittyi jär-
jestöön voimakas henkilömyytti tai -kultti. Törmäsin jo tutkimukseni alkuvaiheessa 
Teiniliiton henkilömyytin voimakkuuteen. Eräs sivullinen, iäkkäänpuoleinen mies-
henkilö kommentoi maakunta-arkiston aulassa tutkimusaihettani tuhahtamalla ää-
nekkäästi ”Liikasen Erkki kaatoi koko Teiniliiton!”1066. ”Koko Teiniliitto” näytti 
henkilöityvän muutamiin kellokkaisiin, jotka ovat sittemmin poikkeuksetta uurta-
neet näyttävän uran valtakunnan politiikassa. Myös ne haastateltavat, jotka eivät 
olleet aktiiviteinejä, mainitsivat nimeltä keskeisiä Teiniliiton henkilöhahmoja. Yli-
voimaisesti eniten mainittu teinipoliitikko oli sosiaalidemokraattien edustaja Erkki 
Tuomioja, ja hyvänä kakkosena tuli kokoomuksen Ben Zyskowicz. Lisäksi mieli-
piteitä herättivät teinipoliitikot Paavo Lipponen, Ilkka Kanerva ja Erkki Liikanen. 

Tuomiojasta on tullut – varmasti kenenkään aikomatta – suorastaan Teiniliiton 
henkilöitymä. Tuomioja toimi Teiniliitossa aktiivisena vuosina 1965–1970, ja hän 
oli näkyvä hahmo esimerkiksi teinijohtajakurssien kouluttajana, Teinilehden kir-
joittajana ja Teiniliiton hallituksen jäsenenä. Hänen teiniaikainen maineensa perus-
tuu osittain hänen rooliinsa opiskelijaliikkeen riveissä, etenkin Vanhan valtauk-
sessa. Siksi hän on monen haastateltavan muistoissa saanut taistolaisleiman, vaikka 
hän ei ole koskaan tunnustanut itseään taistolaiseksi.1067 Suuri yleisö on taistolaisen 
leiman häneen lyönyt kaikesta huolimatta. 

Julkisuudesta tuttuihin henkilöhahmoihin liittyvät muistot olivat hyvin yleisiä 
haastatteluaineistossani. Esimerkiksi teinijohtajakursseja oli mahdotonta muistella 
mainitsematta nimeltä Erkki Tuomiojaa ja hänen aisapariansa I-C Björklundia. 
Myös iisalmelaisella Jormalla oli hyvin vahva henkilömuisto Teiniliiton liittoko-
kouksesta keväältä 1969: 
  

                                                        
 
1065 On2354. 
1066 Erkki Liikanen toimi Teiniliiton puheenjohtajana vuosina 1971 ja 1972. Hän osallistui aktiivisesti 
esimerkiksi kiistanalaisen Mosambik-taksvärkin jälkiselvittelyihin. Joidenkin arvioiden mukaan Teini-
liiton talousvaikeudet alkoivat Liikasen hallituskaudella. Liikasta itseään tästä ei kuitenkaan ole syytetty. 
(Hassi 2018.) 
1067 Ks. myös alaluvut 5.2. ja 6.1. 
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Sinne oli tulossa joku, lentokentältä odotettiin puhujaksi jotain ulkolaista hen-
kilöä... vai oliko se Bengström, suomalainen, joka oli tulossa viimeisiä viestejä 
sieltä. Mulla ei tarkkaa muistikuvaa siitä oo. Mutta joka tapauksessa Erkki 
Liikanen käytti tämmösiä viivästyspuheenvuoroja siellä. Se varmaan kaks tun-
tia luki jotain, varmaan Marxia tai mitä, vaikka demari oli lukijana, jotain kir-
jaa siinä. Ja sitten kun sillä oli se pitkä tukka, se sitten tippu siihen tähän sen 
silmille, niin yks tyttö kävi pinnin lahjottamassa ja veti sen tukkansa sivulle 
sitten, että näki. [naurahtaa]1068 

Muistaminen tarvitsee erilaisia ankkureita, joilla muisto sidotaan menneisyyden ta-
pahtumiin. Ankkureita voivat olla paikat mutta myös keskeiset henkilöt. Olen jo 
aiemmin pohtinut, että keskeisten aikalaisten mainitseminen ja heidän kohtaami-
sestaan kertominen voivat olla tapa vahvistaa oman narratiivin todenperäisyyttä ja 
merkittävyyttä. Kertominen voi olla myös tapa nostaa itsensä osaksi näiden julki-
suuden henkilöiden menestystä. Ihmisille on varsin luontaista olla kiinnostunut jul-
kisuuden henkilöistä ja kertoa omia kohtaamisiaan heidän kanssaan. Tällaiset ”mi-
näkin olin siellä” -kertomukset sitovat oman kokemuksen osaksi yhteiskunnalli-
sesti merkittävän henkilön elämänvaiheita ja samalla luovat uskottavuutta kertojan 
kokemukselle. Esimerkiksi Erkki Liikanen ja hänen pinninsä on huomattavan 
tarkka yksityiskohta, jonka kertomalla voi osoittaa olleensa lähietäisyydellä todis-
tamassa julkisuuden henkilön toimintaa. 

7.3.2 Käsityksiä Teiniliiton lopusta 

Teiniliiton tarina päättyi syksyllä 1975. Yli sadantuhannen oppikoululaisen vaiku-
tusvaltainen koululaisjärjestö romahti vain muutamassa vuodessa. Jäsenmäärät pu-
tosivat kymmenekseen huippuvuosien lukemista, ja luhistunut järjestö jätti jäl-
keensä talousepäselvyyksien ja poliittisen vilunkipelin sotkun. Taistolaistunut, so-
sialistista vallankumousta havitellut koululaisjärjestö ajoi itse itsensä umpikujaan. 
Vakiintuneen käsityksen mukaan Teiniliiton syöksykierre lähti kahtena kehityskul-
kuna liikkeelle vuodesta 1971.1069 

Ensin alkoivat Teiniliiton mittavat talousvaikeudet, kun nuorisojärjestön kas-
vussa ja poliittisessa toiminnassa oli koettu eräänlaista vauhtisokeutta. Pekka Aho-

                                                        
 
1068 Im3451. 
1069 Ks. Blåfield & Vuorinen 1983a; 1983b. 
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nen on osoittanut, että Teiniliiton suurhankkeet kuten kouludemokratia ja Mosam-
bik-taksvärkki jälkihoitoineen osoittautuivat liian mittaviksi.1070  Yksi keskeinen 
syy Teiniliiton taloudelliselle syöksykierteelle oli jatkuvuuden puute, sillä hallitus 
ja talousvastaavan tehtävä vaihtuivat käytännössä vuosittain. Taustalla oli myös yk-
sinkertaisesti nuorten toimijoiden kyvyttömyyttä hoitaa järjestötaloutta oikeaoppi-
sesti. Hassi on paljastanut muistelmissaan esimerkiksi, että Teiniliiton vuoden 1971 
hallitukseen valittu taloudenhoitaja olisi osaamattomuuttaan tai huolimattomuut-
taan jättänyt laskuja maksamatta ja tehtaillut kuitteja.1071 Syntyneen kassavajeen 
paikkaamiseksi joutui Teiniliitto seuraavina vuosina lainaamaan varoja Mosambik-
taksvärkin tuotoista oman toimintansa pyörittämiseen. Jo vuoden 1974 tilintarkas-
tusraportissa annettiin huomautus huonosta taloudenpidosta ja velvoitettiin puuttu-
maan taloudenpitoon.1072 

Toisena syöksyyn johtaneena kehityskulkuna oli Teiniliiton voimakas puolue-
politisoituminen ja siitä seuranneet sisäiset valtataistelut. Teiniliiton liittokokouksia 
leimasi kiistely kokousvaltakirjoista, joiden hylkäämisellä pyrittiin vaikuttamaan 
kokouspäätöksiin. Kokousten junttaaminen valtakirjojakeinottelulla oli järjestö-
gangsterismia, jota sekä porvarit että yleisdemokraattinen rintama harjoittivat. Jär-
jestögangsterismi huipentui Mikkelin liittokokouksessa maaliskuussa 1975, kun 
kokousedustajien valtakirjojen tarkistuksesta kiisteltiin viimeisen kokouspäivän 
loppuun asti. Lopulta hallitusvalinnat vahvistettiin sopivalla valtakirjaenemmis-
töllä.1073 

Mikkelin liittokokouksessa kävi ilmi, että Teiniliiton tilintarkastus ei ollut val-
mistunut kokoukseen mennessä, joten tilintarkastuksen käsittely siirrettiin myö-
hemmin pidettävään jatkokokoukseen. Lopullisessa tilintarkastusraportissa tilintar-
kastajat esittivät vakavia moitteita Teiniliiton taloudenhoidolle. He kuvailivat ta-
loudenhoitoa jopa holtittomaksi ja nostivat esimerkeiksi epäilyt tekaistuista kui-
teista sekä Mosambik-taksvärkkituotosta lainatun maksamattoman 160 000 mar-
kan lainan. Tilintarkastajat eivät suosittaneet tili- ja vastuuvapauden myöntämistä, 

                                                        
 
1070 Ahonen 2000. 
1071 Hassi 2018, 231. 
1072 Ahonen 2000, 111–112, 116. 
1073 Blåfield & Vuorinen 1983b, 69. Myös Ylen Teiniliiton tuho -dokumentissa aikalaiset Timo Laani-
nen, Jussi Kasanen ja Juha Rekola tunnustavat avoimesti, miten kokouspäätösten lopputulosta ohjattiin 
järjestöteknisin häirintäkeinoin. 
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mutta jatkokokous myönsi vastuuvapauden niukasti äänin 8–5. Vähemmistöön jää-
neet sosiaalidemokraatit vaativat, että vastuuvapautta ei tulisi myöntää ennen kuin 
kaikki esitetyt epäselvyydet oli kunnolla tutkittu.1074 

Teiniliiton taloudellista romahdusta ja muita kiistanlaisia toimintatapoja oli kä-
sitelty julkisuudessa jo niin perusteellisesti, että heti jatkokokouksen jälkeen ope-
tusministeri Marjatta Väänänen määräsi Teiniliiton taloudenpidon tutkittavaksi pe-
rin pohjin.1075 Lopulta marraskuussa 1975 valmistunut valtiontalouden tarkastusvi-
raston tarkastus paljasti Teiniliiton lyöneen kirjanpidon tietoisesti laimin, eläneen 
yli varojensa, tietoisesti vääristelleen jäsenmääriään sekä esittäneen perusteettomat 
menoarviot valtionapua hakiessaan. Raportissa Teiniliittoa vaadittiin maksamaan 
takaisin kaikkiaan 100 000 markkaa valtionapua. 1076 

Teiniliiton toiminta lamaantui tosiasiassa jo keväällä, kun valtionavustukset 
jäädytettiin selvityksen ajaksi. Ilman varoja ei ollut liittoakaan. Teiniliiton vuoden 
1975 jälkeisistä vaiheista ei ole juurikaan olemassa mainittavaa tutkimustietoa. Tei-
niliiton arkiston toimintakertomuksista ja -suunnitelmista on kuitenkin nähtävissä, 
että kuoleva liitto pyristeli vielä muutaman vuoden, kunnes se vähin äänin lakkau-
tettiin maaliskuussa 1983. 

Haastateltavani olivat seuranneet Teiniliiton viimeisiä vuosia ja konkurssia hy-
vin eri tavoin. Ensimmäisen teinisukupolven edustajien suhde Teiniliittoon oli 
luonnollisesti ohuempi kuin teinitoiminnan huippuvuosina mukana olleiden. Suu-
rin osa ensimmäisenkin teinisukupolven edustajista oli kuitenkin tavalla tai toisella 
seurannut Teiniliiton päättymiseen johtaneita prosesseja – olivathan liiton viimeiset 
vaiheet näkyvästi uutisotsikoissa. Teiniliiton viimeisiä vaiheita seurattiin tarkasti 
valtakunnan mediassa, monin paikoin jopa vahingoniloisin sävyin. Kukin haasta-
teltavani muisteli, millaisia ajatuksia Teiniliiton konkurssi hänessä herätti. Olen 
analysoinut tätä aihetta koskevat vastaukset viideksi keskeiseksi puhetavaksi, jotka 
enimmäkseen noudattelevat teinikuntatoiminnan sukupolvirajoja ja haastateltavien 
teinitoiminnassa omaksumia rooleja. Analysoimiani puhetapoja ovat epäuskoinen, 
pahoitteleva, ymmärtävä, vahingoniloinen ja välinpitämätön. 

                                                        
 
1074 ”Kertomus Suomen Teiniliitto ry:n saamien valtionavustusten myöntämistä, käyttöä ja käytön val-
vontaa koskeneesta tarkastuksesta”. Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTTV), Ts. no. 36.7.75. Edus-
kunnan arkisto (EA); ”Teinien tilit sekaisin”, HS 17.5.1975; ”Teinien tileistä oli äänestettävä”, HS 
19.5.1975. 
1075 ”Teinien talous tutkitaan”, HS 27.5.1975. 
1076 ”Kertomus Suomen Teiniliitto ry:n saamien valtionavustusten myöntämistä, käyttöä ja käytön val-
vontaa koskeneesta tarkastuksesta”. Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTTV), Ts. no. 36.7.75. Edus-
kunnan arkisto (EA). 
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1950-lukulaiseen sekä osittain kulttuurivalppaaseen teinisukupolveen lukeutu-
neet haastateltavat muistelivat Teiniliiton lakkauttamiseen johtanutta tapahtuma-
ketjua jonkinvertaisena yllätyksenä. 1970-luvun puolivälissä nämä haastateltavat 
olivat parhaimmillaan kiinni perhe-elämässä, eikä heillä välttämättä ollut aikaa eikä 
kiinnostusta seurata Teiniliiton vaiheita. He muistelivatkin suhtautuneensa kon-
kurssiuutisiin epäuskoisina ja yllättyneinä. Teiniliiton hallituksessakin 1960-luvun 
alussa toiminut oululaisnainen kertoi, miten oli sattumalta kuullut Teiniliiton kon-
kurssista: 

Minä olin sitten aivan hämmästynyt, kun minä radiosta tai mistä kuulin, että 
Teiniliitto hajoaa! Ja tuli tää poliittinen systeemi, kaikki muuttu niin kovasti. 
Mutta siinä vaiheessa, olinko mä sitten niin sinisilmänen, että mä en sitten 
sitä... Tossa on kuvakin siitä, siinä on varmaan se kuva otettu, että siinä on uusi 
ja vanha.1077 

Teiniliiton hallituksessa toimi myös oululainen Annikki, ja hän niin ikään piti häm-
mentävänä liiton myöhempää politisoitumista. Hän muisteli Teiniliittoon 1970-lu-
vulla kohdistunutta vihaa ja kysyi hieman hämillään: ”Että se Teiniliiton lopettami-
nen liian poliittisena… että miksei ne vaan…?”1078 Annikki piti Teiniliittoa hyvänä 
järjestönä läpi haastattelun, joten oletan hänen retorisen pohdintansa tarkoittaneen, 
että hänen mielestään Teiniliitto olisi voitu säilyttää, mutta poliittisuus olisi pitänyt 
karsia siitä pois. Hänkään ei täysin ymmärtänyt, miten Teiniliitolle oli päässyt käy-
mään kuten oli käynyt. Sinisilmäisyydestä ja lapsellisuudesta puhui myös myöhem-
pään yhteiskunnalliseen teinisukupolveen lukeutuva iisalmelainen Heli. Hänkään 
ei muistanut pitäneensä Teiniliittoa poliittisena nuorisojärjestönä, vaikka todistikin 
vasemmistolaistuvaa agendaa Teiniliiton kesäkursseilla. ”Ehkä mä olin sitten niin 
lapsellinen, että mä en niin kun mitään politiikkaa nähny siinä”, hän totesi.1079 

Pahoitteleva ja jopa säälittelevä puhetapa oli huomattavan ominaista 1960-
luvun niin sanottujen kultaisten vuosien teineille. 1960-luvun teinit elivät ja kokivat 
teinikuntatoiminnan monipuolisinta ja vilkkainta aikaa, jolloin liitto oli jo irtaantu-
nut edellisen sukupolven aatteellisuudesta mutta ei vielä ollut siirtynyt seuraavan 
sukupolven otsanryppyiseen politikointiin. Tämän ryhmän edustajien puhetavassa 
näkyi arvostus tätä ”vanhaa Teiniliittoa” kohtaan. Haastateltavat pitivät Teiniliittoa 

                                                        
 
1077 On2839. 
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hyvänä ja arvokkaana ja olivat aidosti pahoillaan, että liitto piti lopettaa niinkin 
surkean syyn kuin politiikan takia. 

1970-luvun teineille Teiniliiton puoluepolitisoituminen oli askel radikaaliin 
suuntaan, ja osa heistä näki, että liialliselle vasemmistolaistumiselle piti tehdä jo-
tain. Opettajana toiminut mies totesi, että 1970-luvulla teinitoiminnassa tapahtui 
ylilyönti: ”vertauskuvallisesti, siinä heitettiin lapsi pesuveden mukana, kun tehtiin 
puhdistusta”.1080 Haastateltavat jakoivat käsityksen siitä, että politikoinnin ja kiis-
telyn myötä hukkui jotain hyvää.1081 

Vahingoniloinen suhtautuminen oli leimallista viimeiselle teinisukupolvelle, 
erityisesti porvaririntamaan samaistuville sukupolven edustajille. Heidän kouluai-
kanaan Teiniliitto oli voimakkaan taistolaistunut ja edusti eräänlaista sosialistista 
vastavoimaa. Entinen oululainen kokoomusteini Tuomo kertoi luonnollisesti toivo-
neensa, että kokoomusrintama olisi menestynyt Teiniliitossa, mutta käytäntö oli 
osoittanut toisin. Tuomo muisteli olleensa huolissaan, ”minkälaista maailmaa siellä 
on”, mutta hän ei kuitenkaan nähnyt tarpeelliseksi esimerkiksi osallistua liittoko-
kouksiin. Teiniliiton konkurssia hän kommentoi hieman ironisesti: ei vasemmisto-
laisuuden pitäisi estää sitä, että pystyy pitämään asioista huolta. Hän arveli, että 
poliittinen kinastelu vei suurimman huomion ja pysyvän johtohahmon puute hait-
tasi toimintaa.1082 

Iisalmelainen kokoomustaustainen Matti puolestaan kuvaili naureskellen nä-
kemyksiään Teiniliiton lopettamisesta. Hän kirjoitti ylioppilaaksi jo vuonna 1971, 
mutta seurasi Teiniliiton vaiheita uutisista.  

Haastattelija: Minkälaisia ajatuksia siitä heräsi? 

Matti: Hah... minkälaisia ajatuksia. Noh, tietysti vähän vahingonilloo tuns, et 
siinäpähä punaset nyt sit taas oppiivat, heheheh! [nauraa] Sotkivat ton, ton… 
asiat siinä sitte, se oli tietyst yks näkökulma. Ja sit tota… Toinen näkökulma, 
pikkusen tietysti harmitti, kun mäkin olin tietonen niistä Teiniliiton vanhoista 
ja alkuperäisistä ajoista, ajatuksista, siinä sitte tietysti siinä mielessä vähän 
ajattelu, että niinköhän tuo nyt kuolettuu. Ja osasin siinä sitte ajatella senkin 
et mitähän sen tilalle tulee.1083 
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Matti suhtautui jo kouluaikanaan kielteisesti Teiniliiton vasemmistolaisiin pyrki-
myksiin, ja taistolaisen Teiniliiton kaatuminen oli hänen mielestään lähinnä hyvä 
asia. Kokoomustaustaisten teinien mielikuvissa Teiniliiton sosialistinen siipi oli 
ajanut liiton tuhoon, ja sen lopettaminen oli täysin oikeutettua. Mielikuvissa on 
kuitenkin läsnä pahoittelevaa ja jopa surkuttelevaa menetyksentunnetta ja kaipuuta 
vanhaan porvarilliseen teinitoimintaan. Kokoomustaustaisille teineille ”vanha Tei-
niliitto” oli ihanne, joka menetettiin. Heidän käsityksensä mukaan teinikunnat oli-
sivat vielä olleet pelastettavissa, jos olisi palattu juurille tai vaihtoehtoisesti suun-
nattu toiminta uusille urille. 

Yleisdemokraattiset ja vasemmistotaustaiset haastateltavat suhtautuivat Teini-
liiton lopettamiseen varsin realistisesti ja jopa myötätuntoisesti. He olivat seuran-
neet tapahtumien kulkua läheltä, ja heillä oli selvä käsitys siitä, mitkä tekijät johti-
vat liiton romahtamiseen. Iisalmelainen Jorma ja oululainen Tapani kertasivat Tei-
niliiton lakkauttamista omista näkökulmistaan: 

Jorma: Ja tuota, sehän oli sellanen, kun meillä sitten, minä seurasin jonkin 
verran sitä Teiniliiton toimintaa, niin se alako menettää sen taistolaisjohto 
luottamustaan tänne kentille, ja se alko se alasajo. Ja sitten tilintarkastajat ja 
kaikki alako puuttumaan niihin asioihin. Sittenhän se johti siihen lakkauttami-
seen. 1084 

Tapani: Kun taistolaiset oli siellä aika määräävänä, niin he itse aiheutti sen 
lopettamisen. Kaikki muut alako pötkii pois sieltä ja ehkä jopa anto tietoja, 
niin kun sai lukea, ministeriöön asti, että täällä ei oo asiat kunnossa. Mutta 
parhaimmillaanhan se oli merkittävä liitto.1085 

Tässä puhetavassa ei ole lähtökohtaisesti mitään syyttävää, vaan haastateltavat to-
tesivat ääneen faktoja – tai ainakin sanoivat, miten asiat heidän mielestään menivät. 
Tapani kertoi konkurssin tuntuneen pahalta, ja hän muisteli olleensa hyvin pettynyt 
siihen, miten tärkeän koululaisjärjestön asioita oli hoidettu. Hän kuitenkin osasi 
myötätuntoisesti asettua ajan teinipoliitikkojen saappaisiin. Hän ei halunnut uskoa 
mihinkään tietoisiin ja suoranaisiin laittomuuksiin, vaan näki loogisempana seli-
tyksenä, että kyse oli yli-innostuneisuudesta ja jatkuvuuden puutteesta. Ymmärtä-

                                                        
 
1084 Im3451. 
1085 Om1858. 
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vää ja myötätuntoista puhetapaa käyttäneille haastateltaville Teiniliiton lakkautta-
minen ei tullut varsinaisena yllätyksenä. He olivat seuranneet teinitoimintaan liit-
tyvää uutisointia ja osasivat ennakoida: ”tämänkin piti tapahtua”.1086 

Teiniaktiivien mielikuvat olivat luonnollisesti hyvin latautuneita heidän puo-
luepoliittisen taustansa ja sukupolviasemansa mukaisesti. Itsensä rivijäseneksi ar-
vioineilla haastateltavilla ei sen sijaan ollut ollut samanlaista kiinnostusta teinitoi-
minnan myöhempiin vaiheisiin. Heillä oli suhteellisen välinpitämätön tai neutraali 
tapa puhua Teiniliiton päättymisestä. He enimmäkseen toistelivat julkisuudessa esi-
tettyjä väitteitä ja totesivat, että Teiniliitossa vain oli poliittista liikehdintää, joka 
sotki kaiken.1087 

Edellä mainitsemani puhetavat olivat tyypillisiä niille haastateltaville, jotka 
kirjoittivat ylioppilaaksi ennen kevättä 1975. Haastateltavistani ainoastaan oululai-
nen Tuula ja kuopiolainen Pirjo olivat vielä lukiossa Teiniliiton konkurssin aikaan. 
Oletin, että Teiniliiton konkurssi ja toiminnan päättyminen olisivat olleet mieleen-
painuva tapahtuma silloisille teiniaktiiveille. Yllätyksekseni sekä Tuula että Pirjo 
totesivat, että teinit olivat niin kiireisiä omassa kouluneuvostotyössään, että katto-
järjestön luhistumista ei edes ehtinyt huomata.1088: 

Haastattelija: Minkälaiset tunnelmat siellä teinikunnassa sitten oli, kun alko 
tulla näitä tietoja Teiniliiton ongelmista? Vai suhtauduttiinko niihin mitenkään? 

Tuula: En mä muista, että se ois mitenkään ollu, valunu sinne… Ehkä se sitten 
tavallaan, ei.. ei siihen silleen ollu… -76 mä kirjoitin kyllä. En mä muista, että 
olisin minään suurena ongelmana. Ehkä se oli sitten sitä, että ne kouluneuvos-
tot oli tullu niin vahvasti, että se teinikuntien rooli hiipuikin siinä sitten. Se ei 
ehkä tullu siinä niin vahvasti näkyviin. Koska eihän... ne samat ihmiset toimi, 
niin ei ollu aikaa kaikkeen. Et se oli se luonnollinen poistumakin siinä sit-
ten.1089 

Markku Kovalaisen omaelämäkerrallisessa romaanikäsikirjoituksessa on puoles-
taan tarkempi kuvaus siitä, miten Oulun yhteislyseon teinien keskuudessa reagoi-
tiin Teiniliiton päättymiseen. Romaanissa sosialistiseksi teiniaktiiviksi kääntynyt 

                                                        
 
1086 On2354; On2457; Om1858; Im3451. 
1087 In1248; In0155. 
1088 On2457; Kn0557. 
1089 On2457. 



322 

Pera kertoo, miten Oulun yhteislyseon teinikunta alkoi olla keväällä 1975 siinä ti-
lanteessa, että ”enimmät vallankumoukselliset potentiaalit” oli kulutettu ja vain 
muutama aktiivi jaksoi enää pitää toimintaa yllä. Syksyllä teinikunta päätettiin lo-
pulta lakkauttaa vähäisen toiminnan takia, kunnes yllättäen: 

Torikadulta siitä luistinterottamon vierestä oli kuitenkin pamahtanut äkkiä hei-
dän kokoukseensa pari maatuskahuivia anelemaan että jos he vielä kuitenkin 
jättäisivät yhdistyksen paperilla olemaan, Juuso naureskellut jälkeenpäin näi-
den nuorten tyttösten yritystä että siinä taisi olla taas muuan taistolainen frak-
tio matkalla seuraavaan liittokokoukseen olemattoman yhdistyksen äänestyk-
seen oikeuttavat paperit mukanaan, varsinaisten kuolleiden sielujen kerho, 
herra Gogolkin olisi ollut kateellinen sellaisesta touhusta.1090 

Yhteislyseon teinikunta päätettiin joka tapauksessa lakkauttaa, eikä sosialististen 
maatuskahuivien lähetystö saanut haamuteinikunnan valtakirjaa vallankumouksen 
varalle. Monen muunkin lukioksi tai yläasteeksi muuttuvan oppikoulun teinikunta 
lakkautettiin viimeistään syksyn 1975 jälkeen. Uudenmuotoiset lakisääteiset oppi-
laskunnat syrjäyttivät vanhat teinikunnat pysyvästi. 

7.4 Epilogi – Kuka sammutti valot viimeisenä? 

Teiniliiton viimeisten vuosien tapahtumat eivät ole yksiselitteisiä, ja se, mihin Tei-
niliiton tarina lopulta päättyi, vaatisi kokonaan oman tutkimuksensa. Tämän tutki-
muksen kannalta tarinan päättymisen yksityiskohdat eivät ole olennaisia. Sen sijaan 
tarkoituksenani on selvittää Teiniliiton kulttuurista kertomusta ja tulkita niitä mie-
likuvia ja muistoja, joita entisillä teineillä on teinikuntatoiminnasta. Tutkimustyöni 
kestäessä en ole voinut kuitenkaan välttyä Teiniliiton loppuun liittyviltä kysymyk-
siltä. Haluan tutkimukseni päätteeksi ja uuden tutkimuspolun avaamiseksi esitellä 
salapoliisiromaania lähentelevän mysteerin: mitä todella tapahtui Teiniliitolle ja 
vuonna 1975 kadonneelle arkistolle? 
  

                                                        
 
1090 Kovaniemi 2014. 
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Maaliskuussa 1983 Kansallisarkistossa vastattiin tuntemattoman mieshenkilön pu-
heluun. Mies kertoi olleensa kävelyllä Helsingin Kalliossa sijaitsevan purkutyö-
maan lähistöllä ja kulkiessaan tulleensa vilkaisseeksi sisään vielä purkamattoman 
kivijalan ikkunasta. Osittain kellarissa sijainneen huoneiston lattialla oli ollut ka-
soittain papereita. Mies oli päättänyt käydä sisällä huoneistossa tutkimassa tarkem-
min papereita, joissa oli lukenut ”Suomen Teiniliitto”.1091 

Kansallisarkiston entinen hankintapäällikkö Marja Pohjola oli mukana arkis-
ton työryhmässä, joka saapui seuraavana päivänä paikalle jätesäkkien kanssa. Hän 
kuvaili, miten arkiston työntekijät keräsivät jätesäkkeihin kaiken mahdollisen, 
minkä suinkin saivat pelastettua: osa papereista oli jo vettyneitä, huonokuntoisia ja 
liimautuneita korkkilattiaan. Paperimäärä oli valtava, yhteen kasattuna lähes ihmi-
sen korkuinen kasa.1092 Dokumentointitietojen mukaan luovutuserä käsitti 26 hyl-
lymetriä aineistoa, joka koostui enimmäkseen tositteista ja monisteista. Aineisto 
tuotiin Kansallisarkistoon, mutta resurssien puutteen takia sen läpikäyminen sai 
odottaa vielä monen vuoden ajan. Pikaisen läpikäynnin yhteydessä huomattiin, että 
aineisto kattoi vain osan kokonaisuudesta. Siitä puuttuivat ainakin pöytäkirja-ai-
neistot. 

Joulukuussa 1986 Kansallisarkiston puhelin soi jälleen. Mitä ilmeisemmin sa-
mainen mieshenkilö soitti kertoakseen, että oli löytänyt Helsingin Käpylästä jostain 
kerrostalon varastosta lisää Teiniliittoon liittyviä papereita. Aineistoerä oli aivan 
yhtä sotkuinen kuin edellinenkin, mutta sisälsi aiemmin puuttuneita pöytäkirjoja. 
Kaikkea kateissa ollutta aineistoa ei kuitenkaan koskaan löytynyt. 

Teiniliiton arkistoihin liittyvä tapahtumavyyhti on varsinainen arkistomysteeri. 
On kiistatonta, että Teiniliiton hallituksen ja toimistohenkilökunnan etujen mu-
kaista oli ”kadottaa” joitakin asiakirjoja valtionkonttorin tarkastusta edeltäneinä ai-
koina. Tarkastusraportissa esitettiin moitteita siitä, että kaikkia alkuperäisiä asiakir-
joja ei ollut toimitettu tarkastajien käyttöön. Esimerkiksi osa jäsenluetteloista oli 
ilmoitettu kadonneeksi muutossa. Tarkastuksen päätyttyä viimeisetkin paperit ka-

                                                        
 
1091 Tieto arkistoaineistojen löytymisestä perustuu Kansallisarkiston työntekijöiden suulliseen kertomi-
seen ja muisteluun. Paavo Kärenlammen väitöskirjan takakannen esittelytekstissä mainitaan yksinker-
taistaen: ”Arkistomateriaali löytyi myöhemmin vallilalaisen kerrostalon kellarista ja on nyt Kansallis-
arkistossa”. (Kärenlampi 1999) Otin tämän tiedon perusteella yhteyttä Kansallisarkistoon ja tiedustelin, 
oliko talossa vielä henkilöitä, jotka muistaisivat aineistojen löytymisen olosuhteet. Entinen yksikönjoh-
taja Marja Pohjola vastasi kyselyyni ja kertoi olleensa ottamassa aineistoa vastaan. Haluan kiittää tässä 
yhteydessä Pohjolaa korvaamattomasta avusta ja perusteellisesta selvitystyöstä. 
1092 Sähköpostivaihto 1.–2.11.2016 ja keskustelu 17.3.2017 Pohjolan kanssa. 
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tosivat. Oletettavasti osa päätyi mutkien kautta Käpylän häkkivarastoon, joka osoit-
tautui Koululaisjärjestöjen ja Keskiasteen Opiskelijajärjestöjen Keskusliiton (KKL) 
omistamaksi.1093 Teiniliiton toimistohuoneisto myytiin konkurssin jälkeen vuonna 
1978, ja konkurssipesän jäämistö siirtyi KKL:n vastuulle. Blåfield ja Vuorinen ker-
tovat artikkelissaan, että vuonna 1983 Teiniliitolla oli vielä ”osoite ja puhelinnu-
mero, ja sen juoksevia asioita hoitaa Koululaisjärjestöjen keskusliiton kokoomus-
lainen pääsihteeri.”1094 

Teiniliitto lakkautettiin virallisesti toukokuussa 1983, ja on hyvin todennä-
köistä, että arkistopaperit oli jätetty tai toimitettu purettavan rakennuksen kellariin 
ja niiden oli toivottu tuhoutuvan purkutyön myötä. Onkin herkullista spekuloida 
ajatuksella siitä, oliko mieshenkilön maaliskuinen kävelyretki sattumaa, vai oliko 
hänellä motiivina pelastaa paperit viime hetkellä. 

Toinen mielenkiintoinen spekulaatio liittyy mieshenkilön henkilöllisyyteen. 
Aineistoluovutuksiin ei ole kirjattu luovuttajan nimeä, mutta niiden vastaanottami-
sesta vastanneet arkiston työntekijät arvelivat luovuttajan olleen eräs jo edesmen-
nyt elokuvaohjaaja. Pintapuolisen taustoituksen perusteella näytti siltä, että olete-
tulla luovuttajalla ei olisi ollut mitään yhteyttä Teiniliittoon tai sen toimijoihin – on 
tosin mahdollista, että mies toimi vain sanansaattajana. 

Teiniliiton arkistomysteeri jättää avoimiksi lukuisia, toistaiseksi ratkaisemat-
tomia kysymyksiä. 1970-luvun nuorisoliikkeiden tavoin myös Teiniliiton toimin-
taan liittyy paljon painolastia, jota kaikki asianomaiset eivät ole vielä olleet val-
miita käsittelemään. Ehkä joku mukana ollut henkilö tulee vielä julkisuuteen ja va-
lottaa tapahtumien kulkua. Miten kadonneiksi oletetut asiakirjat päätyivät keskelle 
purkutyömaata ja KKL:n häkkivarastoon? Kuka oli salaperäinen mieshenkilö, joka 
tuntui liittyvän molempiin aineistolöytöihin, ja mikä oli hänen suhteensa Teiniliit-
toon? Kuka viimeisenä sammutti valot Teiniliiton toimistolta? 

                                                        
 
1093 KKL:n olivat poliittiset nuorisojärjestöt perustaneet vuonna 1978 eri opiskelijajärjestöjen keskus-
järjestöksi. (Ahonen 2000, 130.) 
1094 Blåfield & Vuorinen 2/1983, 69. 
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8 Johtopäätökset: Viattomat, valppaat ja 
kapinalliset koululaiset 

Tässä tutkimuksessani käsittelin oppikoulujen teinikuntien toiminnan muutoksia ja 
teinikuntiin liittyviä henkilökohtaisia ja kollektiivisia muistoja. Väitöstutkimukseni 
perustui muistitietoaineistojen, pääasiassa haastatteluaineistojen, tulkintaan. Ku-
vailin omaelämäkerrallisten haastatteluiden ja kirjallisten muistelmatekstien kautta 
teinikuntatoiminnassa tapahtuneita suhteellisen nopeita, radikaaleja murroksia sekä 
teinitoiminnalle annettuja henkilökohtaisia merkityksiä. Jaoin haastateltavieni 
muistojen perusteella yli neljä vuosikymmentä kestäneen teinikuntatoiminnan nel-
jään perättäiseen teinisukupolveen, joka kokonaisuutena muodostaa kerrostuneen 
koululaisliikkeen tradition. 

Haastateltavani muistelivat suhteellisen lyhyttä, mutta varsin intensiivistä jak-
soa elämästään. Muistelun kohteena oli koko teinikuntatraditio yhteiskunnallisessa 
kontekstissaan, mutta haastateltavien muistot heijastivat luonnollisesti henkilökoh-
taista kokemustasoa. Teinitoimintamuistot sijoittuvat henkilöhistorioissa herkkään 
nuoruuteen, jonka aikaiset muutokset ja merkitykselliset tapahtumat jättävät erityi-
sen selkeitä muistikuvia. Kuopiolainen Pirjo kuvaili johdannon alussa teinikunta-
toimintaa hauskana söheltämisenä ja yhdessä tekemisenä. Haastattelunsa lopuksi 
hän jäi vielä pohtimaan teinikunnan syvempää merkitystä elämässään: 

No mä sanon, että Teiniliitto ja teinikunnan merkitys on siinä ajassa kaikista 
oleellisin juttu. Että mihinkä aikaan se minun henkilökohtaisessa historiassa 
sattuu. Se sattuu sinne kouluun, se oli yks niistä tekijöistä, jotka selkeesti kiin-
nittivät minut siihen yhteisöön, jossa minä olin. [- -] Ja ehkä selkeytti omaa 
kehitystä ja ajatusta, sellaista kun se on siinä nuoruuden melskeessä. Mm… 
ennen kaikkea siitä on jääny äärettömän hauskoja muistoja.1095 

Pirjon sitaatissa tiivistyy osuvasti, miten teinikuntatoiminta oli erityisen merkityk-
sellistä siinä mukana olleiden identiteetin, vahvuuksien ja ajatusmaailman kehitty-
misen kannalta. Samalla teinikunta toimi keskeisenä koululaisyhteisönä, jossa jo-
kaiselle annettiin mahdollisuus toimia taipumustensa mukaisesti. 

Tutkin teinikuntatoimintaa kahden erilaisen kaupungin näkökulmasta. Pie-
nehkö maaseutukaupunki, Iisalmi, sekä kasvava yliopistokaupunki, Oulu, olivat 

                                                        
 
1095 Kn0657. 
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mielenkiintoinen tarkastelupari ja konteksti teinikuntatoiminnan muutosten tutki-
mukselle. Teinitoiminnan näkökulmasta Iisalmi oli ihanteellinen pieni koulukau-
punki, jossa vapaa-ajan harrastusmahdollisuudet olivat rajallisia. Teinikunnasta 
muodostui keskeinen oppikoululaisnuorten harrastuspaikka, jonka myös vanhem-
mat ja koulu hyväksyivät. Teinikunta tarjosi sellaisille lahjakkaille nuorille, jotka 
isossa kaupungissa ja koulussa eivät ehkä olisi päässeet esille, kanavan taitojen ja 
kykyjen kehittämiselle. Iisalmessa teinitoiminta oli pitkään pienimuotoista ja kon-
servatiivisen oppikouluideologian puristuksessa. Mutta 1960-luvulla oppilasmää-
rien kasvun myötä myös teinikuntien henki muuttui. Keskeisinä muutosagentteina 
olivat uudet, nuoret opettajat sekä tehokkaasti levinnyt Teiniliiton esimerkki. Vii-
meistään kulttuuripäivien mielenosoituskulkue tempaisi ikkunat ja ovet auki, ja 
paikalliset teinit huomasivat, että he pystyivät vaikuttamaan ympäröivään yhteis-
kuntaan. 

Oulu oli perinteinen koulukaupunki ja sen ensimmäiset oppikoulut oli perus-
tettu jo vuosisadan vaihteessa. Oulussa teinikuntaperinne oli voimakkaampi ja van-
hempi kuin Iisalmessa. 1950-luvulla oululainen teinitoiminta oli poikkeuksellisen 
vireää, joskin aavistuksen konservatiivista ja perinteitä vaalivaa. Perinteistä muo-
dostui taakka, kun nuorisokulttuurit 1960-luvun alussa muuttivat koululaisten va-
paa-aikaa. Teinikunnat eivät kyenneet kunnolla mukautumaan ja sopeutumaan uu-
denlaiseen kysyntään, ja koko teinikuntaperinne uhkasi loppua. Oulussa yhdeksi 
teinitoiminnan suurimmista ongelmista osoittautuikin kaupungin nopea kasvu. Tar-
jolla oli runsaasti sekä perinteisiä nuorison harrastusmuotoja, kuten urheiluseuroja 
ja partiota, että uutta viihde- ja kulttuuritoimintaa. Oulussa näkyi erityisen hyvin 
nuorisokulttuurin homogenisoiva vaikutus: kysyntää tai tarvetta eksklusiiviselle 
oppikoululaisten teinitoiminnalle ei enää ollut, kun äänensä sai kuuluviin muitakin 
kanavia pitkin. Omassa kontekstissaan eli oppikouluissa oli teinitoiminnalla vahva 
jalansija lähes kaikissa koulukaupungeissa, mutta muuhun nuorisoon teinitoimin-
nalla ei juuri ollut vaikutusta. 

Sama pätee myös moniin muihin Suomen koulukaupunkeihin: kaupungin 
koolla ja vapaa-ajan tarjonnalla oli suora vaikutus teinikuntatoiminnan vireyteen. 
Pienissä kaupungeissa teinikuntatoiminta oli näkyvä osa nuorison toimintaa, kun 
taas suurissa kaupungeissa teinikunta saattoi hukkua massaan. Päätelmän vahvis-
taminen vaatisi minun tutkimustani laajemman vertailevan tapaustutkimuksen, 
joka kattaisi erikokoisia kaupunkeja. Kaupungista riippumatta olivat lukiovuodet 
ja osallisuus teinikunnassa haastateltaville tärkeitä ja merkityksellisiä. Monet heistä 
muistelivat, miten he todella halusivat vaikuttaa ja pääsivätkin vaikuttamaan. 
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Teinikunnat muistitietohistorian kohteena 

Tutkimukseni tarkastelee muistelemisen problematiikkaa ja sitä, miten eri tavoin 
haastateltavat muistelivat yli kuudenkymmenen vuoden takaisia tapahtumia ja ko-
kemuksia. Tutkimukseni taustalla on metodologinen tavoite: saattaa muistitietotut-
kimuksen ja historiantutkimuksen aineistojen tulkintaa hedelmälliseen dialogiin. 

Muistitietotutkimuksen perusperiaatteiden mukaisesti jokainen henkilökohtai-
nen muisto on muistelijalle totuudenmukainen kuvaus menneestä ja siis arvokas 
itsessään.1096 Muisti on hauras ajan vaikutukselle, mikä voi olla sekä armollista että 
armotonta. Muistitietohistorian näkökulmasta aika tai siihen liittyvä väärin muis-
taminen eivät ole ongelmia vaan hedelmällisiä tutkimuskysymyksiä. 

Iisalmelainen Marianne harmitteli haastattelunsa lopussa muistamisen vai-
keutta ja muistikuviensa sekavuutta. Hän mainitsi kuin ohimennen toivovansa, että 
sain haastattelusta jotain hyödyllistä, vaikka muistot olivatkin kuin neulanpistoja, 
yksi sieltä ja toinen täältä. Neulanpisto-metafora teki minuun vaikutuksen ja pala-
sin yhä uudestaan ajatuksen pariin. Olenkin muotoillut oman muistitietohistorian 
tutkimusfilosofiani näin: Jokainen muistelee menneisyyden ilmiöitä ja tapahtumia 
henkilökohtaisten neulanpistojensa lävitse. Näistä pienistä, satunnaisista pistoista 
ei pysty muodostamaan selvää kuvaa, mutta jos usean eri muistelijan pistot asete-
taan päällekkäin, huomataan pisteiden rykelmiä, joiden kautta kuva kirkastuu. 

Muistitietohistorian perusperiaate tulee hyvin esiin neulanpistorykelmä-meta-
forasta. Tarkoituksena ei ole muodostaa tarkkaa, faktuaalista kuvaa siitä, mitä men-
neisyydessä tapahtui, vaan olennaisempaa on tavoittaa niitä tunnelmia, merkityksiä 
ja muistettuja kokemuksia, joita voidaan nähdä kuin yksittäisten neulanpistojen 
kautta. Yhdessä pistoista syntyy tutkijalle tulkinta siitä, mitä muistelijat muistivat, 
ajattelivat ja luulivat tapahtuneen. 

Tutkin, millaisia erilaisia muistamisen tapoja haastateltavien muistoista on tun-
nistettavissa. Suurimmalle osalle heistä oli jäänyt monipuolinen, selkeä muistikuva 
teinikuntatoiminnasta. He muistivat tarkkoja yksityiskohtia, ja mikä on huomion-
arvoista, haastatteluista ja kerrotuista muistoista välittyi myös huomattavan paljon 
tunteita. Tunneilmaisut näkyivät sekä eksplisiittisinä ilmaisuina (”muistan, miten 
se tuntui tältä”) että myös litteraationauhojen ulkopuolelle jääneissä mikroeleissä, 
äänenpainoissa ja elehdinnöissä. Oman lapsuuden ja nuoruuden muisteleminen tuo 
nostalgisia tunteita, mutta myös häpeää ja ahdistusta. Haastateltavieni muistoissa 

                                                        
 
1096 Portelli 1998, 67–68; Abrams 2010, 78–79; Ukkonen 2000, 14. 
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oli lähinnä positiivista nostalgiaa: oppikoulua ja teinitoimintaa muisteltiin yhteisöl-
lisenä aikana, johon ei juuri kuulunut kiusaamista, epäonnistumisia tai pettymyksiä. 
Toisaalta haastatteluihin valikoituneet henkilöt olivat kouluaikanaan suosituissa 
asemissa, sillä he olivat puheenjohtajia, sihteereitä ja teatteriaktiiveja. 

Haastateltavien sukupuolijakauma oli tasainen, mutta miesten ja naisten muis-
telu- ja kerrontatavoissa oli selkeitä eroja. Muistitietohistorioissa on osoitettu, että 
miehillä ja naisilla on erilaiset tavat muistaa ja kertoa menneestä. Naisten narratiivit 
ovat useimmiten tunnepitoisempia, yhteisöllisempiä ja me-muodossa kerrottuja, 
kun taas miesten narratiivit ovat kuvailevia, yksilöivämpiä ja minä-muotoisia.1097 
Sama näkyi myös aineistostani, vaikka poikkeuksia toki oli. Mieshaastateltavieni 
joukossa oli journalisteja ja muuten kirjoittamista ja itseilmaisua harrastavia hen-
kilöitä, jotka hallitsivat eri viestintä- ja kerrontatavat ja myös käyttivät niitä. 

Teinikuntatausta oli vienyt monen haastateltavan myöhemmässä elämässä yli-
oppilaskuntatoimintaan, opiskelijaliikkeeseen ja lopulta puoluepolitiikkaan. Osa 
haastateltavista taas oli seurannut teiniaikojensa jälkeisiä tapahtumia tiiviisti mutta 
kuitenkaan itse osallistumatta. Myöhemmät kokemukset yhteiskunnallisesta ja po-
liittisesta aktivismista vaikuttivat huomattavan monen haastateltavan teinivuosien 
muisteluun. He saattoivat selittää jotain teinivuosien ilmiötä, esimerkiksi teinien 
politisoitumista, myöhempiin tapahtumiin perustuvan tiedon ja kokemuksien 
kautta: ”se oli vähän sellainen jo sillon”. Tapahtumahetken ja muisteluhetken väli-
nen aika on keskiössä menneisyyden rekonstruoinnissa ja merkitysten arvioinnissa. 
Elämänkokemus muuttaa ihmistä, muistettua elettyä elämää ja kokemusta. Toisin 
sanoen menneisyyttä rakennetaan nykyhetken ja ajallisen kerrostumisen kautta. 

Teinikuntatoiminnan sukupolvet 

Tutkimukseni lähtökohtana oli aiemmissa Teiniliiton historiaa käsittelevissä tutki-
muksissa esitetty jako teinitoiminnan neljästä toimintavaiheesta: 

1. isänmaallispuolustuksellinen vaihe 
2. hippateinien ja harrastustoiminnanvaihe 
3. yhteiskunnallistumisen ja kansainvälistymisen vaihe 
4. puoluepolitisoitumisen vaihe.1098 

                                                        
 
1097 Abrams 2010, 59, 91; Hyvärinen et al. 1998, 9–13. 
1098 Ks. Johdanto. 
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Vakiintuneen nelivaiheisen typologian kautta on yritetty selittää myös paikallisten 
teinikuntien toimintaa, mutta soveltaminen ei ole ollut suoraviivaista – monet tei-
nikunnat kehittyivät ja toimivat hyvin eriaikaisesti kuin kattojärjestönsä. Aiempi 
tutkimus onkin keskittynyt lähinnä pääkaupunkiseudun ja suurten koulukaupun-
kien teinitoimintaan. Tässä tutkimuksessani olen osoittanut, että monet syrjäseutu-
jen teinit kokivat olleensa täysin sivussa valtakunnallisesta teinitoiminnasta. En-
simmäisen ja toisen teinisukupolven niin sanotut tavalliset teinit pitivät Teiniliittoa 
etäisenä ja vieraana eivätkä kokeneet kattojärjestöä tärkeäksi. He kommentoivatkin 
Teiniliiton myöhempää toimintaa kriittisesti. 

Myös kolmannen teinisukupolven edustajien muistoissa Teiniliitto jäi vielä 
etäiseksi, vaikka Teiniliiton viestintä ja valtakunnallinen näkyvyys kasvoivat mer-
kittävästi. Valtakunnallinen teinitoiminta kosketti lähinnä teiniaktiiveja, kuten pu-
heenjohtajia ja sihteereitä, jotka osallistuivat aktiivisesti Teiniliiton kurssitoimin-
taan ja tilaisuuksiin. Muut teinit tarkkailivat Teiniliiton yhteiskunnallista ja kan-
sainvälistä liikehdintää ja viestintää hieman kummeksuen. Esimerkiksi Teiniliiton 
politisoitumisvaiheen aikana oppikoulua käyneet haastateltavat kuvailivat maaseu-
dun teinien olleen ”sudeetissa” tai autuaan tietämättömiä teinipolitiikan tarkoitus-
peristä. Monelle näistä haastateltavista vasta osallistuminen Teiniliiton liittoko-
koukseen avasi silmät koululaisliikkeen laajuudelle ja toiminnalle. Vasta neljännen 
teinisukupolven kohdalla voidaan puhua valtakunnallisesta yhtenäisyydestä. Teini-
liiton toiminta oli saavuttanut valtakunnalliset mittasuhteet niin hyvässä kuin pa-
hassa. Jokaisella viimeiseen teinisukupolven kuuluneella haastateltavalla oli selkeä 
mielikuva teinitoiminnan kokonaisuudesta, ja sitä luonnehdittiin poikkeuk-
setta ”poliittiseksi”. 

Tutkimukseeni osallistuneiden haastateltavien muistot eivät siis suoraan sopi-
neet vakiintuneeseen typologiaan. Pohdin moniäänisestä tutkimusaineistostani 
nousseita tulkintoja teinikuntatoiminnan luonteesta ja merkityksistä verraten niitä 
vakiintuneeseen typologiaan. Määrittelin teinikuntatoiminnan kerrostuneeksi kou-
lulaisliikkeeksi, johon sovelsin Semi Purhosen esittämää sukupolviliikkeen teoriaa 
sekä Matti Virtasen sukupolviketjun mestari-kisälli-oppipoika -mallia.1099 Yli neljä 
vuosikymmentä kestänyt teinitoimintatraditio oli, Purhosta mukaillen, sukupolvi-
liike: se kosketti saman ikäisiä nuoria eri puolilla Suomea, se yhdisti oppikoululai-
sia ja toi esiin heidän erityisasemansa, ja siihen kuuluneet koululaiset tunsivat yh-
teenkuuluvuutta sekä toisiaan että koko traditiota kohtaan. Sukupolviliike jakautui 

                                                        
 
1099 Purhonen 2005, 258; Virtanen 2002, 353–355. 
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neljään keskeiseen sukupolvifraktioon, joista jokainen omaksui tradition piirteitä 
edeltäjiltään, mutta myös muokkasi sitä omannäköisekseen vastaamaan oman su-
kupolvensa haasteisiin ja toiveisiin. Sukupolvitypologia on kuvattu seuraavassa 
taulukossa. 

Taulukko 11. Teinikuntatoiminnan sukupolvet ja niiden tunnusomaiset piirteet. 

Sukupolvi ja 

aktiivivuodet 

Edustajien 

syntymävuosi 

Haastateltavien 

määrä 

Tunnusomaiset piirteet 

Pioneerisukupolvi  

(1939–1949) 

1920–1935 - Vanha toverikuntahenki, sidos AKS-

liikkeeseen, aatteellisuus ja korostettu 

isänmaallisuus ja oikeistolaisuus 

Kiltteyden ja kulttuurin 

ajan sukupolvi  

(1950–1962) 

1936–1944 10 Harrastus- ja kerhotoiminnan monipuolisuus, 

kulttuurin vaaliminen, yhteisöllisyyden ja 

yhtenäisyyden korostuminen, 

aatteellisuuden hiipuminen, 

nuorisokulttuurien kehittyminen ja 

teinitanssit. Alisteinen suhde 

koulujärjestelmään. 

Kulttuurivalpas ja 

yhteiskunnallinen 

sukupolvi  

(1963–1968) 

1945–1950 12 Ylioppilasliikkeen vaikutus: 

kulttuuriradikalismi, yhteiskunnallinen 

herääminen ja aktivoituminen, 

yleisvasemmistolaistuminen. Arvomaailman 

murros (mm. isänmaallisuus, uskonto ja 

seksuaalisuus). Omaehtoisuus, spontaanius 

ja heterogeenisyys. Nuorisokulttuurien 

vaikutus, teinihipat. 

Puoluepoliittinen 

sukupolvi  

(1969–1975) 

1951–1960 10 Puoluepolitisoituminen: 

yleisdemokraatit/uusvasemmistolaisuus ja 

kokoomus. Solidaarisuusliike, 

kouludemokratia ja kouluneuvostot, 

kilpailuasema nuorisokulttuurien kanssa, 

toiminnan riitautuminen ja suosion lasku, 

Teiniliiton konkurssi ja peruskoulu-uudistus 

Teinikuntatoiminnan neljä sukupolvea olivat tutkimukseni lähtökohta ja myös sen 
keskeinen tutkimustulos. Käsittelin jokaista teinisukupolvea itsenäisenä kokonai-
suutena ja pohdin kunkin sukupolven edustajien esittämiä henkilökohtaisia ja kol-
lektiivisia muistoja, kokemuksia ja merkityksenantoja. Tulkintani kautta pystyin 
näyttämään, miten teinikuntatoiminta muuttui eri aikoina vastaamaan kulloisenkin 
teinisukupolven tarpeita ja odotuksia. 
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Ensimmäinen teinisukupolvi (1939–1949) rajautui tutkimukseni ulkopuolelle 
tutkimusaineiston rajoitteiden takia: ajan teinien muistoja oli vaikea enää tavoittaa. 
Aiemman tutkimuksen, painettujen lähteiden sekä säilyneiden kirjallisten muistel-
mien perusteella määrittelin pioneerisukupolven tunnusomaisiksi piirteiksi koros-
tuneen isänmaallisuuden ja aatteellisen toiminnan. 

Vanhimpien haastateltavieni muistot ulottuivat toisen teinisukupolven aikaan 
(1950–1962). Heidän muistoissaan korostui narratiivi kiltteyden tai viattomuuden 
ajasta, millä haastateltavat viittasivat auktoriteettisuhteiden kunnioittamiseen, kou-
lulaisten arjen tunnollisuuteen sekä nuorten välisten sukupuolisuhteiden viatto-
muuteen. Kiltteyden ajan teinikuntatoimintaan kuuluivat monipuoliset, kehittävät 
kerhot, kulttuuriharrastusten vaaliminen, yhteisölliset teini-illat sekä viattomaksi 
kuvaillut kehruutanssit tai villasukkahipat. Haastateltavat muistelivat 1950-luvun 
teinitoimintaa ennen kaikkea yhtenäiskulttuurin aikana. Sukupolven nuorimpien 
edustajien muistoissa kuitenkin jo näkyi säröjä. He olivat kahden sukupolven risti-
paineessa: he olivat yhtäältä kasvaneet 50-lukulaiseen kiltteyden ajan henkeen ja 
koulumaailmaan, mutta olivat toisaalta suunnanneet tulevaisuudenodotuksensa 
kohti 60-lukulaista ajatusmaailmaa. Kuitenkin 60-lukulaisuus oli manifestoitunut 
heille vasta jälkikäteen. He tuskin osasivat vielä tuoreina ylioppilaina nähdä itseään 
murroskauden nuorina, vaan pitivät itseään 50-lukulaisina. Sukupolven jälkipuo-
liskon 60-lukulaisuus liittyi nimenomaan yliopistovuosiin. Myöhemmät kokemuk-
set yliopistoelämästä ja 1960-luvun radikaaleista käänteistä loivat heille selvän 
kontrastin 1950-luvun ”kiltin” ja 60-lukulaisen ”radikaalin” ajan välillä. 

Kolmas teinisukupolvi (1963–1968) puolestaan muodosti selkeän, yhtenäisen 
sukupolven. Kulttuurivalppaiden ja yhteiskunnallisten teinien sukupolvi koostui 
pääasiassa suurten ikäluokkien edustajista, joilla oli jo lähtökohtaisesti poikkeuk-
sellisen voimakas sukupolvitietoisuus.1100  Suurten ikäluokkien merkittävyys hei-
jastuu tulkintaani väistämättä, sillä suurten ikäluokkien ydinjoukko aloitti lukio-
opintonsa juuri vuosien 1960 ja 1965 välisenä aikana. Nuorten suuren lukumäärän 
ja oppikoulutuksen yleistymisen takia on kolmas sukupolvi teinisukupolvista mo-
nimuotoisin. En kuitenkaan tulkinnut haastateltaviani vain suurten ikäluokkien 
edustajina, vaan analysoin heidän muistojaan ja kokemuksiaan ensisijaisesti teini-
kuntatoiminnan näkökulmasta. 

                                                        
 
1100 Ks. Karisto (toim.) 2005; Purhonen et al. (toim.) 2008. 
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Kolmannen teinisukupolven edustajien narratiivit liittyivät olennaisesti suu-
rille ikäluokille tyypilliseen 60-lukulaisuuteen. 1101 Aiempi tutkimus on niputtanut 
koko 60-lukulaisen teinisukupolven yhteiskunnallisesti aktiiviseksi. Omassa typo-
logiassani näen sukupolven monimuotoisempana ja olen jakanut sen kahteen toi-
siinsa dynaamisesti vaikuttavaan osaan, nimittäin kulttuurivalppaisiin ja yhteiskun-
nallisiin fraktioihin. Sukupolven alkupään haastateltavien muistoissa korostui tei-
nitoiminnan lähentyminen ylioppilaskuntatoimintaan ja sieltä alkaneeseen kulttuu-
riradikalismiin. Kulttuurivalppaiden teinien toimintaa luonnehtivat kulttuurin uu-
delleenmäärittely ja korkeakulttuurin, kuten teatterin, kirjallisuuden ja jazzmusii-
kin innokas harrastaminen. Kulttuuriin liittyvä aktiivisuus ja yhteiskunnallinen kes-
kustelu avasivat ikkunoita myös laajemmalle yhteiskuntaan ja yhteiskunnalliseen 
vaikuttamiseen. 

Sukupolven jälkimmäinen osa oli niin ikään kiinnostunut kulttuuriharrastuk-
sista, mutta heidän muistoissaan ja heidän kuvaamassaan toiminnassa oli selvästi 
enemmän yhteiskunnallisia ja yleispolitisoituvia piirteitä. Yhteiskunnallistuvat tei-
nit olivat kiinnostuneita YK-liikkeestä, heitä huolestutti kolmannen maailman ti-
lanne, kuten imperialismi ja apartheid-politiikka, ja he vastustivat äänekkäästi, 
mutta vielä pasifismin hengessä, Vietnamin sotaa. Samaan aikaan he alkoivat hakea 
omaa kantaansa suomalaiseen puoluepolitiikkaan. 

Kolmatta teinisukupolvea ei voi luonnehtia puoluepoliittiseksi sukupolveksi, 
vaikka sen edustajien toiminnassa on nähtävissä esimerkiksi yleisvasemmistolais-
tuvaa ajatusmaailmaa. Valpas teinisukupolvi oli yhteiskunnallisesti tiedostava ja 
aktiivinen, mutta sen edustajat eivät vielä samaistuneet poliittisiin puolueisiin. Sen 
sijaan neljännen, viimeisen teinisukupolven (1969–1975) edustajat valitsivat avoi-
mesti puoluekantansa, mikä heijastui suoraan teinikuntatoiminnan sisältöihin.  

Siinä missä aiemmat sukupolvet elivät yhtenäiskulttuurin ja yhdessä tekemisen 
aikaa, viimeisen teinisukupolven aikaa leimasivat ristiriidat ja syvät vastakkain-
asettelut. Puoluekantojen valitseminen jakoi valtakunnallisen teinitoiminnan kah-
teen leiriin; yleisdemokraattiseen rintamaan ja porvariteineihin. Teiniliiton hallitus 
päätyi nopeasti uusvasemmistolaisten taistolaisten käsiin, mutta paikallisessa teini-
kuntatoiminnassa vallitsi porvariteinien rintama. Vaikka neljättä teinisukupolvea 
erottivat syvät rintamalinjat, osapuolet seisoivat yhteisessä rintamassa yhdessä asi-

                                                        
 
1101 Purhonen & Hoikkala 2008, 140–142; Miettunen 2009. 
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assa: koulujen demokraattisessa uudistamisessa. Viimeisen teinisukupolven toi-
mintaa leimasi taistelu kouludemokratiasta ja oikeudenmukaisesta, tasa-arvoisesta 
kouluarjesta. 

Viimeinen teinisukupolvi poikkesi huomattavasti aiemmista. Teiniliiton näky-
västä toiminnasta huolimatta paikallinen teinikuntatoiminta kutistui pienen aktiivi-
joukon harrastukseksi. Haastatteluihin osallistuneet entiset aktiivit muistelivat toi-
minnan koskettaneen enää vain murto-osaa koulujen oppilaista. Teininuorisolle oli 
tarjolla runsaasti muitakin harrastuksia, ja teinipolitiikan kärjistyminen vieraannutti 
suurta osaa koululaisista. Mukaan lähtivät enää vain aktiivisimmat, valveutuneim-
mat nuoret. Lopulta hiipuva teinikuntatoiminta ei liikuttanut enää edes aktiivisim-
pia teinejä, sillä nämä kanavoivat tarmonsa kouluneuvostoihin tai puolueiden nuo-
riso-osastojen toimintaan. Viimeistään Teiniliiton skandaalimainen konkurssi syk-
syllä 1975 ja peruskoulu-uudistuksen toteutuminen lakkauttivat teinikuntatradition 
lopullisesti.  

Teinikunnat nuorten omaehtoisena ryhmätoimintamuotona 

On tärkeää suhteuttaa teinikuntatoiminta ja sen muutokset laajempaan nuorison 
harrastus- ja järjestötoiminnan kontekstiin. Näin voidaan havainnollistaa koko tei-
nikuntatradition murrosta. Käsittelin neljännessä luvussa teinikuntia nuorison har-
rastus- ja järjestötoiminnan näkökulmasta. Määrittelin teinikuntatoiminnan lähtö-
kohtaisesti formaaliksi järjestötoiminnaksi, joka sisälsi myös itseohjautuvia ja in-
formaaleja elementtejä. Teinikuntien toiminnan formaalia luonnetta tuki se, että toi-
minta oli läpi historiansa tavalla tai toisella ylhäältä ohjattua. 

Sosiologi Vesa Puuronen on tutkinut nuorten järjestötoimintaa ja jaotellut jär-
jestöjä niiden toiminnan luonteen perusteella. Ekspressiivissä järjestöissä nuoret 
toimivat itseilmaisun, omien rajojen löytämisen ja koettelemisen kautta. Tällaisia 
ovat esimerkiksi urheiluseurat. Instrumentaalisissa järjestöissä jäsenten tavoit-
teena on sosiaalinen tai poliittinen vaikuttaminen. Näitä ovat esimerkiksi puoluei-
den nuoriso-osastot.1102 Puurosen jaottelun perusteella kahden ensimmäisen teini-
sukupolven toiminta oli luonteeltaan ekspressiivistä, ja toiminta keskittyi vankasti 
teinien henkisten ja fyysisten taitojen kehittämiseen. Sosiaalis-yhteiskunnalliset ta-
voitteet astuivat kuvaan 1960-luvun puolivälissä, jolloin teinikuntatoiminta sai 
instrumentaalisia muotoja. 

                                                        
 
1102 Puuronen 2003, 389. 



334 

Teinikuntatoiminta oli pohjimmiltaan moniulotteista ja dynaamista – eräänlai-
nen vaeltava toimintamuoto, joka voidaan hyvin havainnollistaa arvopohjien ha-
jontaa kuvastavan Nolanin kaavion mukaisella nelikentällä.1103 

Kuvio 7. Teinikuntatoiminnan nelikenttä. 

Nelikenttä kuvaa eri teinisukupolvien toiminnan muuttumista ja suhdetta auktori-
teetteihin. Olen asettanut teinikuntatoiminnan Nolanin kartalla kahdelle akselille: 
formaali – informaali ja ekspressiivinen – instrumentaalinen. Vaaka-akseli kuvaa 
toiminnan järjestäytymisastetta ja auktoriteettisuhdetta formaali-informaali -ulot-
tuvuudella. Pystyakseli puolestaan kuvaa toiminnan luonnetta ja sen konkreettisia 
tavoitteita. 

Nelikentästä voidaan tulkita, että teinikuntatoiminta sijoittui läpi historiansa 
pääasiassa formaalin ryhmätoiminnan piiriin: jokin ylempi taho ohjasi sitä tavalla 
tai toisella. Kahden ensimmäisen teinisukupolven aikana teinikuntien toiminta oli 

                                                        
 
1103 Nolanin nelikenttä on syntynyt alun perin yrityksenä selittää liberaalin politiikan jakoa vasemmisto–
oikeistoon sekä sen arvopohjaa kattavammin kuin pelkällä horisontaalisella janalla. Nelikenttää hyö-
dynnetään erityisesti poliittisten puolueiden ja yksittäisten poliitikkojen arvopohjan havainnollista-
miseksi (konservatiivi–liberaali, oikeisto–vasemmisto). 
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hyvin vahvasti oppikouluideologian ja opettajakunnan säätelemää. Rehtoreiden ja 
kuraattoreiden rooli oli dominoivampi kuin myöhempinä vuosina. Toisaalta teini-
kuntien suhde Teiniliittoon oli vielä varsin löyhä, ja varsinainen auktoriteetti oli siis 
koulu. 1960-luvun myötä tämä suhde kääntyi ylösalaisin, kun vanhan opettajakun-
nan säätelevä ote alkoi kirvota ja Teiniliiton järjestövoima ja vaikutusvalta kasvaa. 
1960-luvun alusta lähtien teinikuntatoiminnan auktoriteettina toimi Teiniliitto. Tei-
nikuntatoiminnan sisällöt ja tavoitteet liikkuivat nelikentän pystyakselilla: ensim-
mäisten teinisukupolvien henkilökohtaisia tietoja ja taitoja kehittävästä ekspressii-
visestä toiminnasta siirryttiin kohti 1960- ja 1970-lukujen yhteiskunnallisia ja po-
liittisia tavoitteita. 

Nelikentässä huomio kiinnittyy eri teinisukupolvien merkkien muodostamaan 
puolikaaren muotoiseen linjaan. Näyttäisi siltä, että teinikuntatoiminta muuttui nel-
jän vuosikymmenen aikana radikaalisti, mutta toisaalta palasi takaisin kehämäisesti 
juurilleen. Perustendenssiltään teinikuntatoiminta säilyi tiukasti formaalina, mutta 
1960-luvulla siinä koettiin lyhyt irrottelun ja spontaanin yrittämisen ja tekemisen 
vaihe, joka kuitenkin pian suitsittiin. Spontaanin yrittämisen vaiheen selittää se, 
että 1960-luvun alussa Teiniliiton vaikutusvalta ei ollut vielä vakiintunut, mutta 
valpas oppikoulunuoriso oli jo pyristellyt irti porvarillisesta, konservatiivisesta 
koulumaailmasta. Mahdollisuudet ja ideat tuntuivat lähes rajattomilta. Tilanteessa 
oli paljon samaa kuin vuoden 1968 tulkinnoissa, joissa taitekohtaa kuvataan muun 
muassa ”hulluuden hetkeksi”. Vanha, konservatiivinen hegemonia oli murtumassa 
ja nuorison näkökulmasta kaikki tuntui hetken mahdolliselta. Antti Häkkistä laina-
ten: vanha alkoi väistyä, mutta uusi ei vielä ollut selvästi esillä.1104 

Hulluuden hetki jäi kuitenkin lyhyeksi, sillä 1960-luvun lopulla Teiniliiton vai-
kutusvalta kasvoi, ja se otti teinikunnat tiukasti hallintaansa. Hetkellisesti vapaa-
muotoisemmaksi ja ekspressiiviseksi muotoutunut teinitoiminta muuttui uudestaan 
säädellyksi, ja sille alkoi syntyä selvästi tavoitteellisempia toimintamuotoja. Teini-
liiton ohjauksessa teinitoiminnan tarkoituksena oli vaikuttaa yhteiskunnallisiin ja 
koulutuspoliittisiin asioihin. Tämän myötä teinikuntatoiminta kuihtui lopulta pois. 

Nelikentän tulkitseminen herättää useita jatkokysymyksiä. Mitä olisi tapahtu-
nut, jos teinikuntatoiminta olisikin voinut jatkua informaalilla ja ekspressiivisellä 
linjalla? Olisiko toiminta voinut jatkunut pidempään, jos sitä ei olisi säädelty niin 
voimakkaasti ylhäältä ja jos ei olisi ohjattu yksilötasoa kohti yhteiskunnallisia pää-

                                                        
 
1104 Häkkinen 2014, 37–38; Zolberg 1972; Marwick 2006, 40–41. 
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määriä? Ainakin haastateltavani antoivat ymmärtää, että juuri siinä mentiin met-
sään: spontaanius korvattiin byrokratialla ja kankeilta tavoitteilta. ”Kaikki haus-
kuus ja ennalta-arvattavuus katosi”, kuopiolainen Pirjo analysoi.1105  Oululainen 
Pekka näki asian käytännölliseltä kannalta ja arvioi, että ilman Teiniliittoakin lop-
putulos olisi voinut olla sama: 

Ei tässä kannata absolutisoida sitä Teiniliittoa, että ilman sitä ei olis ollu mi-
tään. Varmaan olis ollu jotain. Sit se oli sellanen tietty vastavoima, sellanen 
siis, kouludemokratiaideat ja semmoset, jotka liitty kouluun.1106  

Ehkä valppaat koululaiset olisivat keksineet muita väyliä vaikuttaa heille tärkeisiin 
ja heissä huolta herättäviin asioihin kuten kouludemokratiaan. Koululaisten oma-
ehtoista aktiivisuutta voidaan pohtia myös osana 2010-luvun ajankohtaista keskus-
telua koulumaailman yhteisöllisyyden ja viihtyvyyden heikkenemisestä. Myös 
haastateltavani ilmaisivat huolensa nykypäivän koululaisten ongelmista ja epätasa-
arvoisista harrastusmahdollisuuksista. Teinikunnat olivat kiinteä osa hyvin toisen-
laisen koulujärjestelmän toimintakulttuuria, eikä niitä edes pystyttäisi toisintamaan 
sellaisenaan. Teinitoiminnassa oli monia piirteitä, esimerkkeinä vastakkainasettelut, 
äärimmäisyys ja ehdottomuus, joiden takia se oli nuorten toimintamuotona myös 
varsin epäonnistunutta. On aiheellista pohtia, voidaanko menneisyyden koulusta 
löytää hyväksi osoittautuneita elementtejä, joita voitaisi soveltaa nykypäivän on-
gelmiin. Pitäisikö nykykoululaisille esimerkiksi tarjota valmiiden toimintamallien 
sijaan enemmän informaaleja, itseilmaisua kehittäviä toimintamuotoja? Voisivatko 
koulut edistää harrastusmahdollisuuksien tasapuolisuutta tarjoamalla tiloja tai 
edesauttamalla kerhotoimintaa? Ennen kaikkea: tulisiko lasten ja nuorten antaa itse 
tehdä, kokeilla ja oppia? 

                                                        
 
1105 Kn0657. 
1106 Om1951. 
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Liitteet 

Liite 1. Haastattelukutsut sosiaalisessa mediassa 
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Hyvä Oulun lyseon Senioriklubin puheenjohtaja 
 
Teen yliopistolla väitöskirjatutkimusta Oulun alueen teinikuntien toiminnasta ja 
niihin liittyvistä muistoista ja kokemuksista. Tutkimukseni perustuu perinteisten 
historiallisten lähteiden lisäksi muistitietoon, erityisesti haastatteluihin. Etsinkin 
nyt tutkimukseeni haastateltavia kertomaan henkilökohtaisia muistoja ja kokemuk-
sia teinikuntatoiminnasta Oulun yhteislyseossa.  
 
Tarvitsisin nyt senioriklubinne apua haastateltavien tavoittamiseksi. Olisitteko voi-
neet jakaa haastattelukutsua facebook-sivunne kautta? Tutkimukseni tuottaa myös 
mielenkiintoisen palan koulunne omaa kulttuuri- ja toimintahistoriaa, ja toivonkin, 
että voisimme toimia molemminpuolisessa yhteistyössä. 
 
Ystävällisin terveisin, 
Essi Jouhki 
- - - - - - - -  
 
Hei entinen Oulun lyseolainen! 
 
Muistatko kouluvuosiltasi lyseon teinikunnan? Muistat ehkä juhlasalissa tai Pyrin-
nöllä järjestetyt teinitanssit, jännittävät nahkiaiset, monipuolisen kerhotoiminnan 
tai kenties kouluneuvostojen ja politiikan tulon koulumaailmaan. Olit ehkä mukana 
teinikunnan hallituksessa tai osallistuit vain muuten mukana. Ehkä keskityit muihin 
harrastuksiin ja pidit teinikuntaa turhana hömpötyksenä. Muistojasi kaivataan! 
 
Teen historian väitöstutkimusta oululaisten teinikuntien toiminnasta ja niihin liitty-
vistä muistoista ja kokemuksista. Etsinkin nyt tutkimukseeni haastateltavia kerto-
maan henkilökohtaisia muistoja ja kokemuksia koulunkäynnistä ja teinikuntatoi-
minnasta Oulun lyseossa. Toivoisin tavoittavani niin entisiä teinikuntien hallituk-
sen jäseniä sekä tavallisia, niin sanottuja rivijäseniä. 
 
Otan myös vastaan lyhyitä kirjallisia muistelmia. Minuun voi ottaa yhteyttä sähkö-
postitse essi.jouhki@oulu.fi. 
 
FM Essi Jouhki 
Väitöskirjatutkija, Oulun yliopisto 
essi.jouhki@oulu.fi 
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Liite 2. Haastattelurunko ja esimerkkejä teemoista 

A Esittely 
Elämänkulku; lapsuuden ja nuoruuden perhe; harrastukset, koulutustausta 
Asumisympäristö ja nuoruuden Oulu/Iisalmi? 

B Koulu 
Kertoisitko oppikouluun pääsemisestä? Miksi juuri tähän kouluun? Mil-
loin se oli? 
Mitä muistat omasta luokastasi ja opettajastasi? 
Minkälainen koulusi oli?  

C Oma teinitoiminta 
Miten, milloin ja missä lähdit teinitoimintaan? Mikä sai liittymään? Min-
kälainen mielikuva teinikunnasta oli ennen siihen liittymistä? 
Kertoisitko roolistasi teinikunnassa? 

D Yleinen teinitoiminta 
Kerro ja kuvaile teinikuntaasi ja sen toimintaa. Kerro tapahtumista, joihin 
osallistuit ja ketä muita niissä oli mukana.  
Mitä muistat muista teineistä? Entä muut nuoret? 
Kertoisitko tästä tapahtumasta? Mikä sai lähtemään mukaan? Mitä siitä 
seurasi? 

E Toiminnan merkitykset 
Mikä teinitoiminnassa oli parasta? Oliko jotain ikävää? 
Miten koulu ja teinikunta tuli toimeen keskenään? Entä kotiväki? 
Miten muistat teinitoiminnan uskonnollisuuden/ kulttuuriradikalismin/ yh-
teiskunnallistumisen/ politisoitumisen? 
Minkälainen mielikuva sinulla on Teiniliitosta ja sen toiminnasta?  
Oliko sukupuolella merkitystä teinitoiminnassa? Sukupuoliroolit ja tasa-
arvo? Seksuaalisuus? 

E Myöhemmät vaiheet 
Miten teinikuntatoiminta on näkynyt myöhemmässä elämässäsi?  
Seurasitko teinikuntasi tai Teiniliiton myöhempiä vaiheita, mitä ajatuksia 
ne herättivät?? 
Oletko muistellut näitä vuosia jonkun kanssa, missä, milloin ja miten? 
Ovatko kontaktit jääneet elämään? 

F Synteesi 
Mikä merkitys teinikunnalla oli oppilaille ja koko koulujärjestelmälle? 
Mitä se on merkinnyt sinulle?  
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Liite 3. Suostumuslomake 

KIRJALLINEN SUOSTUMUS TUTKIMUKSEEN 
 
SUOSTUMUS 
 
Suostun vapaaehtoisesti osallistumaan Essi Jouhkin suorittamaan haastatteluun tei-
nikuntatoiminnan muistoja ja kokemuksia käsittelevään väitöstutkimukseen. Mi-
nulle on selvitetty, että minusta kerättäviä tutkimustietoja käsitellään luottamuksel-
lisesti ja siten, että niistä ei voi suoraan tunnistaa henkilöllisyyttäni. Voin keskeyttää 
osallistumiseni tutkimukseen missä vaiheessa tahansa. Annan suostumukseni haas-
tattelujen nauhoittamiseen ja nauhoitteiden ja litteraatioiden tutkimuskäyttöön väi-
töskirjatutkimuksessa. Suostun, että haastattelujen tekstitiedostot arkistoidaan Yh-
teiskuntatieteelliseen tietoarkistoon myöhempään tutkimuskäyttöön. 
 
 
 
_____________________ __________________________ 
Aika ja paikka Allekirjoitus ja nimenselvennys 
 
 
 
Tarkempia tietoja tutkimuksesta: 
Essi Jouhki 
90530 Oulu 
Puh. 050 540xxxx 
essi.jouhki@oulu.fi 
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Liite 4. Luettelo haastateltavista ja heidän pseudonyymeistään 

Koodi Haastattelupäivä Pseudonyymi 

In0155 14.2.2016  

Im0253 15.2.2016  

In03xx 16.2.2016  

In0448 1.9.2016 ”Heli” 

Im0547 9.9.2016 

Kn0657 23.9.2016 ”Pirjo” 

In0759 23.9.2016  

In0860 24.9.2016  

Im0947 13.10.2016 ”Hannu” 

In1038 1.11.2016 ”Kaarina” 

Im1139 1.11.2016 ”Erkki” 

In1248 2.11.2016 ”Arja” 

Im1348 2.11.2016 ”Johannes” 

Im1449 2.11.2016 ”Henri” 

In1541 3.11.2016 ”Aila” 

In1645 3.11.2016 ”Marianne” 

In1745 3.11.2016 ”Suvi” 

Om1858 5.6.2017 ”Tapani” 

Om1951 12.6.2017 ”Pekka” 

Om2049 12.6.2017  

Im2139 13.6.2017  

On2245 13.6.2017 ”Annikki” 

On2354 11.7.2017 ”Leena” 

On2457 11.7.2017 ”Tuula” 

On2543 14.8.2017 ”Helena” 

Om2655 15.8.2017 ”Tuomo” 

Om2744 26.8.2017 ”Martti 

On2839 30.8.2017  

On2943 18.10.2017 ”Laila” 

Om3042 19.10.2017  

Om3135 14.11.2017  

Om3245 8.12.2017  

Om3337 19.6.2018 ”Pentti” 

Im3451 13.7.2018 ”Jorma” 

On3550 18.10.2018 
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