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                   JOHDANTO 

                   Lastensuojelu Suomessa  

Suomen itsenäistyessä Venäjästä vuonna 1917 maan lastenhuolto oli huomattavasti 

jäljessä useista länsimaista. Maassa ei ollut varsinaista lastensuojelulakia, vaan lapsia 

koskevat asetukset nojautuivat köyhäinhoitolainsäädäntöön. Sen mukaisesti kunnat 

olivat velvollisia järjestämään alle 15-vuotiaille lapsille hoidon ja elatuksen, jos heille ei 

sitä muuten järjestynyt. Köyhäinhoitoviranomaisten tehtävä oli hankkia turvaa vailla 

oleville lapsille kasvatuspaikat ja lakisääteinen holhooja. Itsenäinen Suomi alkoi 

kehittää lainsäädäntöään, joka oli Venäjän vallan aikana jäänyt uudistamatta osin 

kiristyneiden poliittisten olojen johdosta.
1
 

Maan itsenäistymistä seuraavana vuonna maassa käytiin katkera sisällissota, joka 

sävytti maan alkuvaiheita. Sodan jälkeen lasten tilanne maassa oli huono, monet olivat 

jääneet orvoiksi. Ruuasta oli myös puutetta ja leskien asema oli raskas, heidän yrittäessä 

yksin selviytyä perheen elatuksesta.
2
  Maassa oli sisällissodan jälkeen noin 20 000 lasta, 

jotka olivat kokonaan tai osittain menettäneet huoltajansa. Näistä suurin osa oli 

punaorpoja ja he kuuluivat maan vähävaraisiin perheisiin.
3
 Lastensuojeluaatteelle olikin 

tilausta, ja Suomessa se eli 1920-luvulla kukoistuskauttaan. Sen keinoin pyrittiin 

osaltaan yhtenäistämään ja voimistamaan nuorta kansakuntaa. Maassa heräsi vilkas 

lastenhuoltotyö, joka sai tuekseen uudistetun lainsäädännön. Merkittävimpiä uusia 

lasten asemaan vaikuttaneita lakeja olivat vuoden 1922 köyhäinhoitolaki, joka määräsi 

lasten avunsaannista vastaavien lastensuojelulautakuntien perustamisen kuntiin. Lasten 

holhoukseen sijoittamisen ehtoja tarkennettiin ja myös oppivelvollisuus astui voimaan 

vuonna 1921.
4
  

 

Vuonna 1936 annettiin vasta varsinainen lastensuojelulaki, joka on yhä voimassa.  

Tässä laissa apua tarvitsevat lapset jaetaan turvattomiin ja sopeutumattomiin lapsiin, eli 

suojelukasvatuksen tarpeessa oleviin lapsiin. Lapsi tarvitsi yhteiskunnan sosiaaliapua, ja 

hän oli turvaton, jos a) lapsen vanhemmat olivat kuolleet tai hyljänneet lapsen, b) lapsi 

                                                           
1
 Vuornos 1971, 33. 

2
 Heydemann 1980, 8. 

3
 Pulma 1987, 130. 

                          
4
 Vuornos 1971, 34-35. 
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oli erityishoidon tarpeessa jonkin vajavaisuuden seurauksena, c) vanhemmat olivat 

kykenemättömiä lastaan hoitamaan, d) lapsi oli kotonaan vaarassa. Suojelukasvatuksen 

tarpeessa lapsi oli mikäli a) hän oli lapselle sopimattomassa ansiotyössä, b) lapsi 

laiminlöi oppivelvollisuuden ja oli koulukurin ulottumattomissa, c) lapsi oli tehnyt 

jonkin rangaistavan teon, mutta ikänsä takia jätetty rankaisematta, d) lapsi kerjäsi tai oli 

irtolainen, e) lapsi tavattiin juopuneena.
5
  

 

Valtiolla ja kunnilla oli paljon tehtävää maan itsenäistymisen jälkeen ja 

lastenhuoltotyöhön ei tahtonut riittää tarvittavia voimavaroja. Lastensuojelutyötä olivat 

harjoittaneet hyväntekeväisyysjärjestöt jo edellisellä vuosisadalla, mutta sisällissodan 

jälkeen niiden merkitys korostui. Suomessa alettiin 1920-luvulla panostaa yksityiseen 

lastenhuoltotyöhön, johon kansalaisilla oli nyt aikaisempaa vapaammat kädet. 

Valtiovalta kääntyi yhdistysten puoleen ja tuki niitä taloudellisesti, esimerkiksi 

NNKY
6
:llä oli merkittävä rooli maan sotaorpojen huollossa.

7
 Monet näistä yhdistyksistä 

sijoittuivat Etelä-Suomeen ja maasta puuttui koko maan kattava ja systemaattisesti 

lastensuojelutyötä tekevä yhdistys. Vuonna 1920 Mannerheimin Lastensuojeluliitto oli 

ensimmäinen maanlaajuinen lastensuojeluliitto. Toinen laajempi lastenhuoltotyötä 

tekevä yhdistys Samfundet Folkhälsan oli vuonna 1921 perustettu ruotsinkielisen 

väestöosan tarpeita palvelemaan perustettu järjestö. Kolmas suuri lastenhuoltoon 

painottunut järjestö Pelastakaa Lapset r.y. perustettiin vuonna 1922 alun perin Koteja 

Kodittomille Lapsille -nimisenä. Tämän järjestön tehtävänä oli löytää maan lukuisille 

orpolapsille kasvattikoteja.
8
 

                   Mannerheimin Lastensuojeluliitto  

Mannerheimin Lastensuojeluliiton toiminnan alkuunpanija oli kenraali Carl Gustaf 

Mannerheimin sisar, Helsingin kirurgisen sairaalan ylihoitajatar Sophie Mannerheim. 

Hän oli huolissaan lasten hyvinvoinnista ja hoidosta Suomessa. Sophie perusti jo 

vuonna 1917 Äidinhoitoa lapselle –yhdistyksen auttamaan yksinäisiä äitejä lapsineen. 

Sophie Mannerheim koki, että valtakunnallisiin toimenpiteisiin oli ryhdyttävä 

                                                           
5
 Vuornos 1971, 122-131. 

6
 NNKY on 1850-luvulla perustettu maailmanlaajuinen naisten ja tyttöjen liike. Sen tarkoitus on luoda 

naisille ja tytöille turvallinen elinympäristö, vahvistaa muun muassa tasa-arvoa, ihmisoikeuksien 

toteutumista ja terveydenhuoltoa. NNKY – NNKY – Naisten ja tyttöjen liike - http://www.ywca.fi/ 
7
Pulma 1987, 187.  

8
 Vuornos 1971, 36-39. 
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lastenhoidon ja -suojelun saamiseksi paremmalle tolalle. Hän alkoi suunnitella maan 

kattavaa lastensuojelujärjestöä, jonka toimintaan oli tarkoitus saada laajat kansalaispiirit 

mukaan.
9
 Sophien aikomuksena oli parantaa köyhien oloja sodan jälkeen, niin että heillä 

olisi paremmat mahdollisuudet pärjätä yhteiskunnassa. Kasvuolosuhteiden luomista hän 

piti sivistyneistön tehtävänä.
10

  

Kenraali Mannerheim saatiin mukaan kaavailtuun kansalaisjärjestöön siskonsa 

houkuttelemana ja hän oli siskonsa kanssa samoilla linjoilla siinä, että lasten olojen 

parantamisella voitiin vaikuttaa koko kansakunnan hyvinvointiin.
11

 Mannerheimin usko 

yhdistyksen toiminnan edellytyksiin nousi edelleen lastentautiopin dosentti
12

 Arvo 

Ylpön saavuttua Suomeen syksyllä 1920. Ylppö oli toiminut saksalaisessa Kaiser 

Auguste Victoria Haus -sairaalassa ylilääkärinä. Hänen motiivinsa ulkomaille lähtöön 

olikin ollut lastentautiopin uusimpien tietojen hankkiminen ja niiden tuominen 

Suomeen. Ylppö oli huolissaan Suomen lasten tilasta ja erityisesti maan korkeasta 

imeväisyyskuolleisuudesta.
13

  

Uuden järjestön lopullinen perustamiskokous pidettiin 4. lokakuuta 1920. Perustavaan 

kokoukseen kuuluivat Mannerheimien lisäksi kouluneuvos Erik Mandelin, Arvo Ylppö 

ja joukko sosiaalisessa hyväntekeväisyystyössä kunnostautuneita henkilöitä ja 

virkamiehiä. Kokouksessa päätettiin perustaa koko maan kattava järjestö hoitamaan 

lastensuojelu-, nuorisonhuolto- ja kansanterveystyötä. Sen peruslähtökohtana oli, että 

kaikilla lapsilla on oikeus hyvään ja asiantuntevaan hoitoon sekä turvattuun lapsuuteen 

kotimaassaan. 

Järjestön nimeksi valittiin Kenraali Mannerheimin Lastensuojeluliitto
14

, koska kenraalin 

nimen ajateltiin vetoavan yleisöön. Perustamista seuraava päivänä Mannerheim julkaisi 

sanomalehdissä vetoomuksen Suomen kansalaisille, jonka mukaan lastensuojeluliiton 

päämääränä oli: 

”että jok’ainoa Suomen lapsi äidinkohdusta lähtien ja kautta koko 

kasvinaikansa saa oikeutetun osansa siitä hellyydestä ja huolenpidosta, joka 

                                                           
9
 Heydemann 1980, 8. 

10
 Korppi-Tommola 1990, 24. 

11
 Heydemann, 1980, 8. 

12
 Vuodesta 1925Arvo Ylppö oli lastentautiopin professori. Korppi-Tommola 1990, 26. 

13
 Korppi-Tommola 1990, 25. 

14
 Nimi muutettiin vuonna 1960 Mannerheimin Lastensuojeluliitoksi. Heydemann 1980, 97. 
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yksinään voi laskea pohjan nuorten kehitykselle hyviksi ja hyödyllisiksi 

kansalaisiksi”.
15

 

Mannerheimin Lastensuojeluliiton säännöt ja organisaation laativat yhdessä Arvo Ylppö 

ja Erik Mandelin. Lastensuojeluliiton muodostivat keskusjärjestö ja 

paikallisyhdistykset. Keskusjärjestöön pystyivät muutkin lastensuojelualan yhdistykset 

liittymään. Kerran vuodessa kokoontuvalla vuosikokouksella oli ylin päätäntävalta 

liiton asioissa. Vuosikokouksissa päätettiin liiton toiminnan yleisistä suunnista, 

talousarviosta sekä valittiin myös 40-jäsenisen liittoneuvosto, jolla oli toimeenpanovalta 

yhdistyksessä. Lastensuojeluliiton työtä johti käytännössä kuitenkin liittoneuvostosta 

valittu viisijäseninen työvaliokunta ja sen johtamana toimiva keskuskanslia. 

Työvaliokunnan kärjessä toimivat yhdistyksen johtohahmot, sen puheenjohtajana ja 

käytännössä liiton toiminnan johtajana toimi Arvo Ylppö vuodesta 1922 aina vuoteen 

1960 saakka. Erik Mandelin puolestaan organisoi liiton toimintaa ja johti 

lastensuojeluliiton keskuskansliaa vuodesta 1922 vuoteen 1953 asti. 

Mannerheimin Lastensuojeluliiton sääntöihin sen tarkoitukseksi kirjattiin kaikki 

lastensuojelutyö, joka ei kuulunut valtiolle tai kunnille lain mukaan. Liitto tuki 

toiminnallaan myös yksityistä lastensuojelutyötä sekä pyrki edistämään nuorten ja 

lasten ruumiillista ja siveellistä kehitystä. Jälkimmäinen määritelmä järjestön tehtävissä 

mahdollisti toiminnan kehittämisen ja muuttamisen ajan tarpeiden mukaan lakisääteisen 

lastensuojelun laajetessa. Perustetun lastensuojeluliiton toimintasuunnitelma oli laaja, 

sisältäen kaikki mahdolliset lastensuojelun toimintamuodot.
16

 

Vuonna 1920 väliaikainen työvaliokunta aloitti toiminnan ja organisaatiota alettiin 

luoda hankkimalla jäseniä ja varoja. Myös uusia sekä osastoja alettiin perustaa ja liiton 

toimintaa tehtiin tunnetuksi sanomalehtien, julkaisujen ja esitelmien välityksellä. 

Lastensuojeluliiton jäseniksi rekrytoitiin yksityisiä henkilöitä ja myös yhdistyksiä. 

Ensimmäiset Mannerheimin Lastensuojeluliiton paikallisosastot perustettiin jo vuoden 

1920 aikana Hankoon ja Hämeenlinnaan ja pian niitä nousi muillekin paikkakunnille. 

Liitto osoitti suurta aktiivisuutta, sillä uusia osastoja perustettiin vuoden 1921 kuluessa 

jo 31 kappaletta. Ne sijoittuivat pääasiassa suurimpiin kaupunkeihin mutta myös 

joihinkin maalaiskuntiin. Osastojen perustaminen kiihtyi 1920-luvun kuluessa kokien 

                                                           
15

 Korppi-Tommola 1990, 27-28. 
16

 Korppi-Tommola 1990, 26-44, 194. 
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huippunsa vuonna 1925, jolloin perustettiin peräti yli sata uutta paikallisosastoa. 

Vuonna 1930 lastensuojeluliiton osastoja oli jo 524 eri puolilla maata.  

Mannerheimin Lastensuojeluliiton toiminnan alkuunsaamiseksi haettiin keräyksillä 

rahaa. Liiton perustajajäsenet lahjoittivat myös rahasummat, samoin kuin 

lahjoittajajäsenet. Liiton perustajajäseninä toimi teollisuuden ja liikelaitosten 

omistajatahoja, joilta saatiin runsaita lahjoituksia. Näitä olivat muun muassa Fazerit, 

Hackmanit ja Ahlströmit. Lastensuojeluliitto sai varoja myös siihen liittyneiden 

tavallisten jäsenten vuosittaisista jäsenmaksuista.
17

 

                   Oulu 

                         Oulu oli Pohjois-Suomen suurin ja merkittävin kaupunki jo 1900-luvun alussa. 

Lastensuojeluliiton aloittaessa toimintaansa 1920-luvun alussa kaupungissa oli jo 

21 000 asukasta. Oulun väkiluvun kasvuun vaikutti kaupunkiin suuntautunut 

muuttoliike, mutta myös kuolleisuuden lasku ja korkea syntyvyys vaikuttuvat 

kaupungin väkiluvun kasvuun positiivisesti. Kaupunki veti erityisesti lähikuntien 

asukkaita teollisuus- ja palvelualoille töihin.
18

 Oulun väkiluku jatkoi kasvuaan 

seuraavina vuosikymmeninä. Toisen maailmansodan kynnyksellä jo lähes 29 000 

henkeä.
19

  

   Oulukin joutui taistelukentäksi maan itsenäistymisen jälkeen vuonna 1918 puhjenneessa 

sisällissodassa. Itse taistelut kestivät lyhyen aikaa punakaartin ja suojeluskunnan välillä, 

mutta johtivat kymmenien ihmisten kuolemaan ja haavoittumiseen. Valkoiset ottivat 

vallan Oulussa, mutta sota jatkui vielä muissa Suomen kaupungeissa. Oululaisia 

matkasi taistelemaan molemmille rintamille, mutta suurin osa kaupungin punaisista 

joutui Raatin sotavankileirille, missä heistä menehtyi viitisenkymmentä. Rauha palasi 

koko maahan syksyllä 1918, mutta tapahtunut juovan kaupunkilaisten keskuuteen.
20

 

Teollisuus oli tärkein työllistäjä tutkimusaikani Oulussa, sillä 1920-luvun alussa reilu 

kolmannes kaupunkilaisista sai elantonsa sen parista.
21

 Kaupungin merkittävintä 

teollisuutta edustivat 1920-luvulla Veljekset Åström Oy:n nahkatehdas sekä Uleå -

                                                           
17

 Korppi-Tommola 1990, 37-52.  
18

 Satokangas 2005, 81-82. 

                       
19

Hautala 1982, 529. 
20

 Satokangas 2005, 101-102.  
21

 Hautala 1982, 123, 533. 



10 
 

yhtiön harjoittama sahateollisuus.
22

  Seuraavalla vuosikymmenellä teollisuuden 

työllistävyys laski johtuen sahateollisuuden häviämisestä kaupungissa ja vallitsevasta 

pula-ajasta.
23

 1930-luvun lopulla kaupungin teollisuus piristyi jälleen uusien tehtaiden, 

kuten Toppilan sulfiittitehtaan ja Oulu Oy:n selluloosatehtaan myötä.
24

  

Kaupankäynnistä elantonsa sai noin 20 % oululaisista vuonna 1920. Kaupankäynti kärsi 

myös pula-ajasta päästen jaloilleen kunnolla vasta sota-ajan jälkeen. Liikenteen osuus 

oli 1920-luvulla 10 % elinkeinoista ja sen osuus kasvoi liikenneolojen kehittyessä. 

Palveluiden osuus työllisyyden kannalta myös nousi tutkittava ajankohtana, sillä 

kaupunkiin palkattiin lisää virkamiehiä. Tämä sektori työllisti 1920-luvulla noin 20 % 

työntekijöistä. Sekatyöt työllistivät vain 1920-luvun Oulussa vain muutaman prosentin 

kaupungin asukkaista. Heidän osuutensa nousi seuraavina vuosikymmeninä, jolloin 

Merikosken voimalaitos ja Toppilan satamatyöt vetivät työvoimaa.
25

  

Oulun asujaimisto oli 1920-luvulla hyvin pitkälle jakautunut niin, että ydinkeskustassa 

asui ylä- ja keskiluokkaista väestöä. Sen sijaan kaupungin työväestö sijoittui 

laitakaupunginosiin, kuten Vaaraan ja Heinäpäähän. Oulun väkiluvun jatkaessa 

kasvuaan kaupungin asemakaavan ulkopuolelle Oulujoen kuntaan alettiin rakentaa 

asumuksia. Kaupunki alkoi vähitellen liittää alueeseensa näitä syntyneitä mökkikyliä, 

joista muodostui vähitellen uusia kaupunginosia. Tuira oli liitetty osaksi Oulua jo 

edellisellä vuosisadalla ja 1900-luvun alussa siihen liitettiin myös Alalaanila ja 

Toppila.
26

 Oulussa oli pulaa asunnoista 1920-luvulla, ja osa kaupunkilaisista asui 

hyvinkin ahtaasti ja kurjasti. Kaupunki rakennuttikin työväelle asuntoloita ja perusti 

osuuskuntia. Seuraavat alueliitokset Oulussa toteutettiin vuonna 1938, jolloin siihen 

liitettiin Koskenkylän, Pyykösen-Järvenkorven, Hintan ja Laanilan alueet.
27

 

   Tutkimustehtävä  

Tutkin pro gradu -työssäni Mannerheimin Lastensuojeluliiton Oulun osaston toimintaa. 

Mannerheimin Lastensuojeluliitto perustettiin vuonna 1920. Tutkimukseni alkaa 

vuodesta 1921, jolloin Ouluun saatiin liiton paikallisosasto. Osaston varsinainen 

toiminta käynnistyi vuonna 1922 pienten lasten huoltotyöllä. Mannerheimin 

                                                           
22

 Fält 2005, 111-113. 
23

 Hautala 1982, 123, 533. 
24

 Fält 2005, 111-113. 
25

 Hautala 1982, 123, 533. 
26

 Satokangas 2005, 83-85, 90-91. 

 
27

 Fält 2005, 104-110. 
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Lastensuojeluliiton toiminta laajeni Oulussakin ajan mittaan, muun muassa Tuiraan 

perustettiin toinen neuvonta-asema ja kouluhoitajatyö käynnistettiin.
28

 Mannerheimin 

Lastensuojeluliitto jatkaa toimintaansa Oulussa edelleen uudistunein 

toimintamuodoin.
29

 

 

Tutkimukseni etenee pääosin systemaattisesti, ensimmäisessä kappaleessa tutkin 

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Oulun osaston perustamisvaiheita. Ensin kartoitan 

lastensuojelun tilannetta 1920-luvuna alun Oulussa. Sen jälkeen selvitän miksi 

lastensuojeluliiton toiminta käynnistyi kaupungissa, mikä sai oululaisetkin perustamaan 

lastensuojeluliiton paikallisosaston? Otan myös selvää ketkä vastasivat osaston 

perustamisesta kaupunkiin ja keitä olivat ensimmäisen Oulun osaston johtokunnan 

jäsenet. Selvitän myös millainen oli perustettava paikallisosasto, mitkä olivat sen 

säännöt ja miten toimintaa alettiin käynnistää.  

 

Toisessa kappaleessa käsittelen Oulun osaston varojen hankkimista ja menoja. Selvitän 

siis mistä yhdistys sai toimintaansa tuloja ja miten niiden hankinta ja määrät muuttuivat 

ajan myötä. Otan myös selvää mitkä olivat yhdistyksen suurimmat menoerät ja miten 

nekin muuttuivat. Tutkin kappaleessa myös keistä koostui osaston johtokunnan jäsenet, 

mihin yhteiskuntaluokkaan he kuuluivat?  

 

Kolmannessa kappaleessa käsittelen Oulun osaston perustamien neuvoloiden toimintaa. 

Otan selville keitä neuvoloissa työskenteli? Millaista oli niissä tehty työ ja keihin se 

kohdistui? Kartoitan myös kuinka laajamittaista neuvoloissa tehty työ oli ja kuinka 

paljon neuvoloissa kävi lapsia äiteineen. Selvitän myös yleisimmät neuvolaan tuotujen 

lasten kuolemaan johtaneet sairaudet, sekä aleniko pienten lasten kuolleisuus 

neuvoloiden työn seurauksena. 

 

Neljännessä kappaleessa tutkin kaupungissa aloitettua kouluhoitajatoimintaa. Otan 

selville miksi kouluhoitajia tarvittiin? Keitä he olivat ja millaista oli heidän työnsä? 

Samalla sivuan koululääkärin työtä, koska se liittyy läheisesti kouluhoitajien tekemään 

työhön. Otan myös selvää kouluhoitajien tekemän työn laajuudesta, eli kuinka paljon 

                                                           
 
28

 Hautala 1982, 283-284. 

 
29

 Mannerheimin Lastensuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri ry:n kotisivut, elektr.  
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oppilaita kävi kouluhoitajan vastaanotoilla? Miten koululaisia tutkittiin? Tutkin niin 

ikään mitkä olivat koululaisten yleisimmät sairaudet tutkimusaikana.  

 

Kuudennessa kappaleessa selvitän muuta osaston harjoittamaa toimintaa lasten hyväksi. 

Tutkimuksen rakenne muotoutuu osaston keskeisen toiminnan ja siitä jääneiden 

lähteiden perusteella. Päätän tutkimukseni vuoteen 1938, sillä seuraavana vuotena 

syttyy talvisota ja lastensuojeluliiton toiminta pysähtyi. Osaston terveyssisaret lähtivät 

rintamalle auttamaan maata sotaponnistuksissa.  

 

Tutkimuksessani keskeinen käsite on lastensuojelu, josta on annettu monia erilaisia 

määritelmiä. Erään määrittelyn mukaan  

”lastensuojelun tarkoituksen on turvata lasten ja nuorison häiriintymätön 

kehitys ruumiillisessa, terveydellisessä, kasvatuksellisessa ja siveellisessä 

suhteessa, mikäli sitä uhkaa vaara tai siitä ei muuten pidetä riittävää 

huolta”
30

 

Lastensuojeluun kuuluu siis aineellisen huollon lisäksi henkinen puoli.    

 

Tutkimustilanne  

 

Mannerheimin Lastensuojeluliiton toiminnasta on kirjoittanut AURA KORPPI-

TOMMOLA teoksen Terve lapsi – kansan huomen Mannerheimin Lastensuojeluliitto 

yhteiskunnan rakentajana. Se käsittelee Mannerheimin Lastensuojeluliiton toimintaa 

aina sen perustamisesta 1990-luvulle. Kirjassa esitellään yhdistyksen käytännön 

toimintaa, samoin kuin sen ideologistakin perustaa. Toinen hyödyllinen kirja 

tutkimukselleni on IRMA HEYDEMANNIN toimittama Suomen lapsen pitkä marssi 

Mannerheimin Lastensuojeluliiton vaiheita ja Arvo Ylpön muistelemaa. Teoksessa Arvo 

Ylppö kertoo omasta näkökulmastaan lastensuojeluliiton vaiheita alkuvuosista aina 

1970-luvulle saakka. Kouluhoitajien työtä tutkimuksessani valaisee Kenraali 

Mannerheimin Lastensuojeluliiton koululääkärivaliokunnan vuonna 1935 laatima 

Koululääkärin ja kouluhoitajattaren opas. 

 

                                                           
30

 Tarvainen, 1946. 
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Tietoa lastensuojelun historiasta ammennan PANU PULMAN ja OIVA TURPEISEN 

teoksesta Suomen lastensuojelun historia. Siinä PULMA käsittelee lastensuojelun 

historiallista kehitystä keskiajasta nykypäiviin ja TURPEINEN puolestaan tarkastelee 

lastensuojelun sosiaalista ja lääkinnällistä kehitystä 1700-luvulta alkaen. Lisäksi 

hyödylliseksi tutkimukseni kannalta osoittautuivat MAIJA VUORNOKSEN kirja 

Lapsen asema Suomessa. Tutkimus lapsen aseman ja oikeuksien kehittymisestä 

Suomessa.  

 

Mannerheimin Lastensuojeluliiton paikallisosaston toiminnasta Oulussa ei ole tehty 

tutkimusta. Lastensuojeluliiton työtä 1920- ja 1930-luvuilla sivuavia tutkimuksia ovat 

HELI HAUTAMÄEN Jyväskylän yliopistossa tekemä Pro gradu Lapsista kunnon 

ihmisiä ja kansalaisia: julkisen ja yksityisen lastensuojelun ihanteet ja käytännön työ 

Kokkolassa itsenäistymisestä lastensuojelun säätämiseen. Tämä tutkimus on tehty 

kuitenkin pääosin temaattisesta näkökulmasta ja tutkii Mannerheimin 

Lastensuojeluliiton lisäksi Samfundet Folkhälsanin ja Koteja Kodittomille Lapsille ry:n 

toimintaa.  Toinen lastensuojeluliiton työtä tutkiva Pro gradu joka sijoittuu 1920- ja 

1930-luvuille on MAIJU RIIHOLAN tutkielma Äidin sydäntä ja maitoa ei mikään voi 

korvata. Lastenhuoltokäytännöt ja –suositukset neuvolajärjestyksen kehittymisen 

valossa 1920- ja 1930-lukujen Helsingissä. Tämä työ painottuu tutkimaan 

maitopisarayhdistyksen ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton toimintaa niiden luodessa 

pienten lasten neuvolatyötä. Varsinaisesti Mannerheimin Lastensuojeluliiton 

paikallisosastoista ei ole 1920- ja 1930-lukujen osalta kirjoitettu kuin historiikkejä.  

 

Lähteet ja menetelmät 

 

Päälähteenä tutkimuksessani on Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry. Oulun osaston 

arkisto, jota säilytetään Oulun maakunta-arkistossa. Arkistosta löytyy paikallisosaston 

organisaatiosta ja toiminnan ehdoista kertovat yhdistyksen säännöt. Keskeisiä lähteitä 

tutkimukseni kannalta ovat osaston vuosittaiset toimintakertomukset, joissa kuvataan 

vuoden mittaan tehtyä työtä ja toiminnan linjoja. Niihin on kirjattu myös johtokunnan 

jäsenet. Osaston terveyssisarten vuosikertomukset ovat niin ikään keskeisellä sijalla 

tutkimuksessa. Niissä käydään läpi terveyssisarten tekemää työtä ja niistä löytyy tietoja 

hoidettavien lasten määristä, terveysongelmista ja kuolinsyistä. Muita hyödylliseksi 

osoittautuneita lähteitä olivat keskusjärjestön Oulun osastolle lähettämät kirjeet, sekä 
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tallennetut puheet ja haastattelut. Niissä joissa oli esimerkiksi neuvoja osaston 

toiminnan järjestämiseksi ja kuvailuja tehdystä työstä. Osaston toiminnan taloudellisia 

edellytyksiä tutkin tiliasiakirjoista, joihin on merkitty tarkoin kaikki osaston meno- ja 

tuloerät. Mannerheimin Lastensuojeluliiton keskusjärjestölle lähetetyt pöytäkirjat eivät 

ole saatavissa.   

 

Tutkimukselleni suuria haasteita asettaa lähdemateriaalin aukkoisuus. Vuosien 1924-

1926, 1928, 1930 ja 1938 osalta osaston toimintakertomukset puuttuvat. Puuttuvaa 

tietoa haen kyseisten vuosien paikallisesti merkittävimmistä sanomalehdistä, Kaiusta ja 

Kalevasta. Osaston toiminta on jatkunut näinä vuosina, joilta sen toimintakertomuksia 

ei ole. Seuraavien vuosien toimintakertomuksissa kerrotaan toiminnan jatkuneen 

totutuilla toimintatavoilla ja laajentuneenkin. Terveyssisarten vuosikertomukset löytyvät 

arkistosta vuosilta 1925, 1927, 1929 - 1937. Muutamat Oulun osaston arkistossa olevat 

puheet valottavat sen toimintaa niiden vuosien osalta, joilta toimintakertomukset 

uupuvat. 

Lisämateriaalia lastensuojeluliiton toiminnasta löysin Oulun kaupungin arkistosta. 

Oulun kaupungin vuosittaisista kunnalliskertomuksista ja kaupungin kansakoulujen 

toimintakertomuksista löytyi tietoja lastensuojeluliiton kouluhoitajien ja kaupungin 

koululääkärin tekemästä työstä. Nämä lähteet kertovat myös koululaisten 

terveydentilasta ja miten siihen oli pyritty vaikuttamaan. 

Tutkimukseni Mannerheimin Lastensuojeluliiton Oulun osaston toiminnasta painottuu 

kvantitatiivinen tutkimus materiaalini luonteesta johtuen. Toimintaa on kirjattu hyvin 

pitkälle taulukoin ja numerotiedoin. Keskityn työssäni Oulun osaston toiminnan 

keskeisiin ja merkittäviin toimiin, eli neuvola- ja kouluhoitajatyöhön.  
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                   1. MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON OULUN OSASTON 

PERUSTAMINEN JA LIIKKEELLE LÄHTÖ VUONNA 1921 

1.1. Lastensuojelutyö Oulussa 1900-luvun alussa  

Oulun köyhäinhoitolautakunnan tehtävänä oli 1900-luvun alussa huolehtia kaupungin 

köyhistä, turvattomista ja rikoksiin sortuneista lapsista.
31

 Kaupungin köyhäinhoidossa 

toteutettiin Elberfeld-järjestelmää, mikä merkitsi sitä että kaupunki oli jaettu 1900-

luvun alussa 15 köyhäinhoitopiiriin, joita valvoivat köyhäinhoidon tarkastajat. Näiden 

tarkastajien lisäksi köyhäinhoitohallituksessa oli erikseen lastenhoitovaliokunta.
32

 

Kaupunkiin saatiin varsinainen kasvatuslautakunta vuonna 1919, ja sen yhteyteen 

perustettiin myös ammattiholhoojan virka. Kaupungin kasvatuslautakunta ylläpiti 

perustamisensa jälkeisinä useina vuosina kesäsiirtolaa lapsille, joiden kotiolot olivat 

huonot. Lautakunnan kanssa yhteistyössä toimi myös lastenvalvoja, jonka tehtävä oli 

huolehtia isättömistä lapsista ja heidän äideistään.
33

 

Yksityisten harjoittama hyväntekeväisyys oli muodostunut merkittäväksi kaupungin 

vähäosaisten huolehtimisessa.
34

 Merkittävimpiä Oulussa 1920-luvulla vaikuttavia 

lastensuojelutyötä tekeviä hengellisiä yhdistyksiä olivat Oulun NMKY eli Nuorten 

Miesten Kristillinen Yhdistys. Se kokosi toimintaansa nuorisoa, joka haluttiin näin estää 

joutumasta joutilaisuuden takia hunningolle. NMKY järjesti nuorisolle partiotoimintaa, 

sekä muuta kehittävää vapaa-ajan harrastamista. Kaupungissa toimi myös vastaavasti 

NNKY eli Oulun Nuorten Naisten Kristillinen Yhdistys.
35

  

Suojelukasvatusaatteen innoittamana kaupunkiin perustettiin vuosisadan alussa myös 

kristilliseltä pohjalta työtä tekevä Nuorten Ystävät niminen yhdistys. Sen toiminta 

kohdistui aluksi kaupunkilaisnuoriin samoilta lähtökohdilta kuin NMKY:n toiminta. 

Nuorten Ystävien työ alkoi ensin katukaitsijan palkkaamisella, mutta pian sen toiminta 

laajeni. Yhdistys perusti erilaisia lastenhuoltotyötä tekeviä laitoksia.  Näitä olivat jo 

1920-luvulle tultaessa kesäsiirtolat, Tuiran veistokoulu, samoin Ainolan, Heinäpään ja 

Tuiran lastentarhat. Nuoren Ystävät yhdistys perusti jo vuonna 1915 Muhokselle 

Pohjolan poikakodin, joka erikoistui rikollisten ja pahatapaisten poikien kasvattamiseen. 

                                                           
31

 Hautala 1982, 281. 
32

 Hautala 1976, 360-365. 
33

 Hautala 1982, 281. 
34

 Hautala 1976, 373-375. 
35

 Hautala 1982, 314-316. 
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Muhokselle perustettiin myös Toivola-koti joka puolestaan huolehti vammaisten lasten 

kasvatustyöstä.
36

  

Kaupungissa perustettiin myös muita avustusjärjestöjä ja yhdistyksiä, ja Mannerheimin 

Lastensuojeluliiton ohella Ouluun perustettiin 1920-luvulla Koteja kodittomille lapsille 

ry. Muita merkittäviä Oulussa tuohon aikaan toimivia lasten- ja nuorten auttamiseen 

liittyviä avustusjärjestöjä olivat Snellman Säätiön lastenparantola, Orpokotiyhdistys, 

sekä muut uskonnolliset yhteisöt, pelastusarmeija, kaupunkilähetys ja diakonissalaitos. 

Oulun kaupungin omat hyväntekeväisyyslaitokset rajoittuivat 1900-luvun alkupuolella 

yhteen lastenseimeen, joka oli alun perin Oulun Rouvasväen yhdistyksen perustama. 

Kaupunki käyttikin apua tarvitsevien asukkaidensa huoltamisessa hyväkseen Nuorten 

Ystävät -yhdistyksen ja muiden järjestöjen laitoksia ja tuki niiden toimintaa 

taloudellisesti. Oulun lasten huoltotoiminta perustui 1900-luvun alussa siis suurelta osin 

yksityisten kansalaisten hyväntekeväisyystyön pohjalle, mikä vähensi kaupungille 

koituvia kustannuksia.
37

  

1.2. Oulun paikallisosaston perustava kokous, johtokunnan jäsenet ja yhdistyksen 

säännöt 

Mannerheimin Lastensuojeluliiton paikallisosastojen aktiivinen luominen aloitettiin 

pian sen perustamisen jälkeen syksyllä 1920. Toiminnan käynnistämistä mainostettiin 

sanomalehdissä sekä erilaisten julkaisujen ja esitelmien avulla. Ensimmäiset osastot 

syntyivät paikkakunnille, jotka olivat innokkaimpia toimintaan ja olivat 

kunnostautuneet varojen keräyksessä ja jäsenten hankinnassa. Paikallistasolla toimintaa 

käynnistettiin keräämällä jäsenlistoihin nimiä, ja kun jäsenlistoilla oli riittävästi 

henkilöitä kirjoilla, kehotettiin jotakin arvovaltaista paikkakuntalaista järjestämään 

osastolle perustava kokous. 
38

 

Mannerheimin Lastensuojeluliiton herätyshuuto pitää huolta Suomen kansan 

kallisarvoisimmasta omaisuudesta, eli maan lapsista herätti vastakaikua myös Oulussa. 

Kaupunki oli tässä suhteessa suhteellisen varhain liikkeellä, sillä lastensuojeluliiton 

Oulun paikallisosaston perustava kokous pidettiin NMKY:n huoneistossa 18.1.1921. 

Kokouksessa päätettiin perustaa lastensuojeluyhdistys ja liittyä paikallisosastona koko 

                                                           
36

 Hautala 1982, 316-321. 
37

 Hautala 1982, 281- 285. 
38

 Korppi-Tommola 1990, 37-49. 
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maata käsittävään lastensuojeluliittoon. Kokouksessa osallistui noin 50 eri 

yhteiskuntaluokkiin kuuluvaa kaupunkilaista.
39

 Paikallisosastoja luotaessa 

lastensuojeluliiton johto otti yhteyttä paikkakuntien yhdyselämän johtohenkilöihin. 

Tähän kaupunkien ja asutuskeskusten luonnolliseen johtoon kuului 1920-luvulla muun 

muassa seurakuntien työntekijöitä, lääkäreitä ja opettajia. Siihen kuului paikkakunnilla 

joilla oli teollisuutta myös tehtaiden johtohenkilöitä. Heihin lastensuojeluliitto vetosi ja 

pyrki saamaan heitä toimintaansa osallisiksi.
40

 

Aluksi yhdistykselle valittiin 15 -henkinen johtokunta, jonka puheenjohtajaksi valittiin 

Oulun läänin tuolloinen maaherra Matti von Nandelstadh.
41

 Von Nandelstadh oli yksi 

neljästä maaherrasta, jotka asettuivat lastensuojeluliiton paikallisosastojen johtoon, ja he 

olivat kaikki Mannerheimin henkilökohtaisia tuttavia. Maaherrojen saaminen liiton 

toimintaan helpotti kovasti yhteistyön luomista valtion- ja kunnanhallintoihin.
42

  

Paikallisosaston johtokuntaan valittiin oululaisen yhteiskunnan merkittäviä henkilöitä, 

kuten lehtori Georg Waenerberg.
43

 Hän oli Nuorten Ystävät –yhdistyksen perustajia ja 

toiminnan kehittäjiä sekä mukana muussakin yhteiskunnallisessa toiminnassa.
44

 

Johtokunta sai jäsenekseen kaupungin tuomiorovastin, valtiopäivämiehen ja 

myöhemmin piispanakin toimineen Juho Mannermaan.
45

 Johtokunnan jäseniksi 

liittyivät vielä varalääninsihteeri, tuomari L. Kerttula, köyhäinhoidon piiritarkastaja 

maisteri L. Rosendal sekä köyhäinhoidon esimies Aleksanteri Nyrlund. Näin Oulun 

osaston johdossa oli vankkaa paikallista lasten- ja köyhäin olojen tuntemusta. 

Myös lääkäreitä ja terveydenhoitohenkilökuntaa liittyi osaston jäseniksi, mikä oli 

luontevaa sen toiminnan kannalta. Johtokunta sai jäsenikseen ensimmäisen 

kaupunginlääkärin työskennelleen lääkäri Borgin.
46

 Hän oli muutenkin aktiivinen 

henkilö toimien Oulun diakonissakodin lääkärinä ja kaupunginvaltuuston 

puheenjohtajana.
47

 Diakonissakodin vanhempana sisarena toiminut rouva Berta 

                                                           
39

  MLLOO:n toim.kert. 1921. Os. toim.kert. 1921-1927, 1939-1984. MLLOOA Dba:1. OMA. 
40

 Korppi-Tommola 1990, 81-82. 
41

 MLLOO:n toim.kert.1921.  Os. toim.kert. 1921-1927, 1939-1984. MLLOOA Dba:1. OMA.  
42

 Korppi-Tommola 1990, 84 
43

 MLLOO:n toim.kert. 1921. Os. toimi.kert. 1921-1927, 1939-1984. MLLOOA Dba:1. OMA.  
44

 Juntunen 2008, 63. 
45

 Hautala, 1976, 448. 
46

 MLLOO:n toim.kert. 1921. Os. toim.kert. 1921-1927, 1939-1984. MLLOOA Dba:1. OMA. 
47

 Hautala 1976, 382. 
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Väyrynen,
48

 samoin kuin sisar neiti M. Leppänen liittyivät myös johtokunnan jäseniksi 

toiminnan ensimmäisenä vuotena. 

Osaston johtokuntaan valittiin myös useita naisia, joiden kaikkien taustoista ei ole 

tarkkoja tietoja, vaan heidät kirjattiin neideiksi tai rouviksi. Osa naisista oli johtavassa 

asemassa tai hyvin koulutettuja, osan taas ollessa paikallisten ylempää luokkaa 

edustavien herrojen puolisoita. He olivat usein aktiivisia muussakin yhteiskunnallisessa 

hyväntekeväisyystyössä. Tähän joukkoon voi katsoa kuuluneen kirjakauppiaan rouva 

Mila Bergdahl, samoin kuin myös lääkäri G. Borgin rouva Eva. Oulun osaston 

johtokunnan ensimmäisen vuoden sihteeriksi ja rahastonhoitajaksi valittiin neiti Edith 

Hägg. Samoin osaston johtokuntaan tuli mukaan rouva Eine Salonen, sekä neiti Tiina 

Mattila,
49

 joka oli Oulun kansakoulussa opettajana sekä johtajatar neiti Lilly 

Heikinheimo ja neiti Hanna Sippola.
50

 
 
 

Seuraava askel uuden lastensuojeluyhdistyksen perustamistyössä oli yhdistyksen 

sääntöjen luominen. Maaherra von Nandelstadhin virkahuoneessa pidetyssä 

kokouksessa osaston nimeksi vahvistettiin Kenraali Mannerheimin Lastensuojeluliiton 

Oulun paikallisosasto ja sen toimipaikaksi määriteltiin Oulun kaupunki. Osaston 

tarkoitukseksi kirjattiin lähinnä vapaaehtoisen lastensuojelutyön keinoin tukea ja edistää 

”kasvavan sukupolven tervettä ruumiillista ja siveellistä kehitystä, mikäli tätä toimintaa 

ei lain tai erityisten asetusten mukaan suorita valtio tai kunta”. Sen toiminnalla oli 

tarkoitus myös vahvistaa paikkakunnan lastensuojelutyötä tekevien yksityisten 

henkilöiden ja yhteisöjen välistä yhteistyötä. Oulun osaston pyrkimykseksi määriteltiin 

myös alueen lasten olosuhteiden tutkiminen ja myös valistustyö niiden parantamiseksi. 

Yhdistyksen sääntöihin kirjattiin myös oikeus työskennellä tarkoitusperiensä mukaisesti 

muillakin sopivilla keinoilla.  

Oulun osasto oli yhteistyössä liiton keskusjärjestön kanssa ollen velvollinen 

noudattamaan lastensuojeluliiton sääntöjä. Se oli kuitenkin oikeudellisessa ja 

taloudellisessa suhteessa itsenäinen yhdistys. Osaston tehtävänä oli myös hankkia 

varoja omaan toimintaansa ja yksi sen merkittävä varainhankintakeino oli yhdistyksen 

jäsenmaksut. Osaston jäseneksi pääsi jokainen kaupungin asukas tai yhdistys, joka 

                                                           
48

 Mustakallio 2001, 329, 406, 488. 
49

MLLOO:n toim.kert. 1921-1922. Os. toim.kert. 1921-1927, 1939-1984. MLLOOA Dba:1. OMA. 
50

Schali 1996, 186; MLLOO:n toim.kert. 1921. Os. toim.kert. 1921-1927, 1939-1984. MLLOOA Dba:1. 

OMA.  
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osoitti kiinnostusta lastensuojeluasiaan. Jäseneksi pääsi myös tekemällä 

vapaaehtoistyötä.  

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Oulun osaston toimintaa johti 15-jäseninen 

johtokunta, joista viisi jäsentä oli eroamisvuorossa joka vuosi. Johtokunnan tehtäviksi 

osaston säännöissä kirjattiin sen omaisuudesta huolehtiminen, asioiden vahvistaminen 

kokouksissa, huolehtiminen avustusten jakamisesta osaston ohjeiden mukaan ja tehdä 

osaston varoista tilinpäätös.
 
 Paikallisosaston johtokunnan tehtävänä oli valita myös 

joukostaan viisijäseninen valmistusvaliokunta, ja se toimi johtokunnan sille antamin 

valtuuksin.   

Oulun osaston säännöt tuli lähettää Mannerheimin Lastensuojeluliiton hallitukselle, 

samoin kuin mahdolliset muutokset niissä. Liiton hallitus halusi myös selonteot 

paikallisosaston vuosittaisesta työstä ja aikaansaannoksista.
51

 

                   1.3. Toiminnan käynnistäminen 

Mannerheimin Lastensuojeluliiton liittoneuvosto alkoi laatia vuoden 1921 alussa 

yhdistyksen toimintalinjoja. Niissä päätettiin suuntautua aluksi pienten lasten huoltoon 

ja nuorison moraaliseen kasvatukseen. Tämä tarkoitti keskittymistä neuvonta-asemien ja 

nuorisolle tarkoitettujen kerhojen perustamiseen. Paikallistasolla osastot saivat käyttää 

omaa päätäntävaltaa ja itse valita työhönsä niitä toimintoja, jotka olivat paikkakunnalla 

tarpeen.
52

 Oulun paikallisosasto sai liiton kansliapäällikkö Erik Mandelinilta kirjeen, 

jossa neuvottiin toiminnan keskittämisestä edellä mainittuihin sektoreihin. Mandelin 

muistutti kirjeessään ajan lastenhuollon ydinkysymyksestä Suomessa, eli pienten lasten 

korkeasta kuolleisuudesta.  Hän lähetti myös tarkat ohjeet Oulun osastolle 

lastenhuoltolan perustamisesta sekä ohjeet nuorisokerhojen järjestämisestä ja 

kerhojohtajien koulutuksesta. Mandelin tiedotti myös liiton järjestämistä 

sairaanhoitajille suunnatuista kursseista, jotka takasivat valmiuden huoltotyöhön pienten 

lasten parissa.
53

  

                                                           
51

 Pkt. MLOO:n johtokunnan kok. 10.3.1921, osaston säännöt 1-25§. Vuosikok.pkt. 1921-1937. MLOOA 

Ca:1. OMA. 
52

 Korppi-Tommola 1990, 37-38. 
53

 Kirje MLLOO:lle Erik Mandelinilta, maaliskuu 1921. Keskusjärj.  saapuneet kirjeet 1920-1986. 

MMLOOA Ea:1. OMA; 14.9.1921 Kirje MLLOO:lle Erik Mandelinilta. Keskusjärj. saapuneet kirjeet 

1920-1986. MMLOOA Ea:1.OMA.                 
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Paikallistasolla osastojen varsinainen toiminta käynnistyi yleensä niin, että liiton 

keskuskanslia lähetti ensin puhujan esitelmöimään lastensuojelutyön tarpeellisuudesta. 

Usein myös lastenhoitonäyttely pystytettiin samaan aikaan paikkakunnalle lisäämään 

tietoisuutta lastensuojeluasian tärkeydestä.
54

 Oulun osasto pyysikin toiminnan vauhtiin 

saamiseksi Arvo Ylppöä esitelmöimään lastenhoidosta. Hän saapui kaupunkiin ja piti 

vuoden 1921 marraskuussa kolme esitelmää pienten lasten hoitoa koskien.
 55

 Ylpön 

mielestä taistelu maan korkeaa imeväisyyskuolleisuutta vastaan oli lastensuojeluliiton 

tärkein tehtävä. Syiksi pienten lasten ennenaikaiseen kuolemaan Ylppö näki äitien 

puutteellisen tietämyksen lasten oikeanlaisen hoidon suhteen. Tähän lastensuojeluliiton 

oli puututtava valistustyön keinoin. Äitejä oli neuvottava lasten oikeanlaisen 

ravitsemuksen ja ennen kaikkea imettämisen merkityksestä. Samoin asuinolojen 

parantaminen ja kotien hygienian kohottaminen vatsa- ja ihotautien vähentämiseksi 

olivat merkittävässä osassa tässä työssä.
56

  

Samaan aikaan kaupunkiin saatiin myös kiertävä lastennäyttely, joka oli lastenhoidon 

havainto-opetusnäyttely. Se oli yleisölle avoinna kahdeksan päivää.
57

 

Lastenhoitonäyttelyssä painotettiin myös maassa tuolloin vallitsevaa korkeaa rintalasten 

kuolleisuutta, joka oli lähes kaksinkertainen muihin Pohjoismaihin verrattuna. 

Suomessa kuoli ennenaikaisesti 1920-luvulla noin 10 000 pienokaista jo ensimmäisenä 

ikävuotenaan, joista lähes puolet olisi pelastettavissa. Suomessa syntyvyys oli niin ikään 

vähentynyt. Lastenhoitonäyttelyssä otettiin myös kansallinen näkökulma huomioon 

korostaen, ettei uudella kansakunnalla ole varaa menettää pienokaisiaan 

ennenaikaisesti.
58

 Näyttelyn keinoin pyrittiin valistamaan maamme lastenhoidosta 

kiinnostuneita piirejä. Siihen kuului havaintovälineitä, kuten 150 erilaista taulukkoa, 

vahanukkeja, jotka esittivät yleisimpiä suomalaisia lastentauteja sekä muita lapsen 

kehitystä ja hoitoa koskevaa välineistöä. Näyttelystä tulikin kuuluisa. Sen vetoneulana 

oli kaksipäinen epämuodostunut lapsi, jonka tarkoituksen oli lähinnä herättää ihmisissä 

uteliaisuutta.
59
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Nämä puheet ja esitelmät antoivat kaupungin paikallisosaston johtokunnalle viimeisen 

sytykkeen ryhtyä sitovampaan toimintaan. Oulusta puuttui elin, joka tekisi tärkeää 

neuvontatyötä äitien parissa. Kaupungissa havahduttiin nyt lastensuojeluliiton 

valistustyön myötä ymmärtämään maassa vallitseva tietämättömyys lastenhuollossa. 

Johtokunta päättikin perustaa Ouluun neuvolan
60

 ja ottaa palvelukseensa diakonissan, 

joka toimisi uuden yksikön huoltosisarena ja hoitajattarena.
61

 Neuvolat tarjosivat 

kävijöilleen palveluitaan ilmaiseksi.  Niistä muodostuikin edelläkävijöitä maamme 

ilmaisen sosiaalihuollon järjestäjinä ja suomalaisen neuvolatyön kehittäjinä.
62

 

                   1.4. Varainhankintaa ja yhteistyötä  

Lastensuojeluliitto tarvitsi toimintaansa varoja ja alkuvaiheessa lahjoitukset sekä 

jäsenmaksut olivat sen merkittävimmät tulonlähteet.
63

 Oululaiset yritykset tukivat 

vastaperustetun yhdistyksen toimintaa: AB Bröder Åström lahjoitti yhdistykselle 25 000 

markkaa ja AB Uleå OY puolestaan antoi 10 000 markan lahjoituksen. Nämä 

lahjoitukset muodostivat vajaat 40 % yhdistyksen ensimmäisenä vuonna keräämistä 

varoista. Jäsenmaksuista ja niiden tallettamisesta koituneista korkotuloista Oulun osasto 

sai jo ensimmäisenä toimintavuotenaan kerättyä toiset noin 40 % osaston vuoden 

tuloista.
64

 

Mannerheimin Lastensuojeluliiton toimintaan kuului myös varojen keräys 

pienimuotoisella myyntitoiminnalla myymällä esimerkiksi kirjemerkkejä ja 

postikortteja. Lastensuojelujuhlat olivat myös vastaperustetulle yhdistykselle merkittävä 

tulonlähde. Niiden ohjelma sisälsi ajankohtaisia esitelmiä lastensuojelusta, mutta myös 

kulttuuria, kuten teatteri- ja elokuvaesityksiä ja konsertteja.
65

 Oulun osasto sai 

lastensuojeluliiton keskusjohdolta ilmoituksen valtakunnallisten lastenjuhlien 

pitämisestä lastensuojelupäivänä ja osaston toivottiin ottavan osaa tähän toimintaan. 

Lastenjuhlien tarkoituksena oli varojen keruun ohella myös tehdä liiton työtä tunnetuksi 

eri puolilla maata. Juhlatoimista paikallisosastot saivat itse päättää mikä sopi heidän 
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paikallisolosuhteisiin parhaiten, mutta myös Helsingin keskusjuhlatoimikunnalta pystyi 

tilaamaan ohjelmaa.
66

 

Oulun osasto järjestikin 3.4.1921 ensimmäisen kerran lastenjuhlat. Juhlatilaisuuksia 

pidettiin suomalaisella yhteislyseolla, ruotsalaisella keskikoululla ja NMKY:n tiloissa 

kirkon vieressä. Varsinaiset lastenjuhlat pidettiin Maneesissa Heinäpäässä ja Tuiran 

kansakoululla.
67

 Juhlien kävijämääristä ja ohjelman sisällöstä ei ole tarkkoja tietoja 

jäänyt, mutta ne olivat mitä ilmeisimmin menestys, sillä ne tuottivat osastolle noin 18 % 

vuoden tuloista. Ensimmäisen toimintavuoden aikana Oulun osasto sai tuloja vielä Arvo 

Ylpön pitämistä, lastensuojeluliiton toimintaa tukevista esitelmätilaisuuksista sekä 

kiertävästä lastenhoitomuseosta yhteensä noin 3 % vuoden kerätyistä varoista. Yhdessä 

korkotulojen kanssa yhdistys sai jo ensimmäisenä vuotenaan koottua noin 90 600 

markkaa.
68

  

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Oulun osasto pyrki olemaan yhteistyössä muiden 

paikallisten lastensuojelualan järjestöjen kanssa, tätä korostettiin myös yhdistyksen 

säännöissä.
69

 Pian osaston perustamisen jälkeen siihen liittyivät yhdistykset Valkonauha 

ja Orpokoti sekä Nuorten Ystävät –yhdistys ja yhteistyö jälkimmäisen yhdistyksen 

kanssa muodostuikin merkittäväksi. Toimintansa ensimmäisenä vuotena Oulun osasto 

lahjoitti Nuorten Ystävät -yhdistykselle lastenjuhliltaan keräämät varat. Tämä koettiin 

järkeväksi toiminnaksi, sillä osastolla ei ollut vielä omia toimintakanavia luotuna. 

Nuorten Ystävien lastenseimen sekä Oulujoen pohjoispuolelle perustettavan uuden 

lastentarhan toiminta sai näin vajaan 18 000 markan tuen.
70

 Ilman tätä rahallista apua 

Nuorten Ystävien lastenseimen toiminta olisi pitänyt keskeyttää varojen puutteessa.
71

 

Oulun osaston kanslia sijaitsi useita vuosia toiminnan alussa Nuorten Ystävien -

yhdistyksen huoneistossa. Kanslian välityksellä osasto jakoi aluksi avustuksia 

vähävaraisille perheille ja Maitopisarasta
72

 maitoa sekä maitosekoituksia lapsille.
73
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Tästä toiminnasta sekä muista käytännön menoista, kuten luennointipalkkioista ja 

sanomalehti- ja puhelinlaskuista koostuivat osaston menot, niin että seuraavan vuoden 

toiminnan aloittamiseen jäi reilut 62 000 markkaa.
74
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                   2. OULUN OSASTON TOIMINNAN EDELLYTYKSET 

2.1. Omaa varainkeruuta ja lahjoituksia  

Oulun osaston sai toiminnalleen sen perustamisvuotena hyvän taloudellisen sysäyksen 

oululaisten yritysten runsaskätisten lahjoitusten ja jäsenmaksujen muodossa. Osaston 

kassatilejä ei ole säilynyt kyseisellä vuosikymmenellä kuin vuosilta 1921, 1922, 1923 ja 

1929, mutta niistä voi tehdä johtopäätöksiä mihin suuntaan osaston talousasiat menivät. 

Lahjoitusten osuus tulonlähteinä laski pian ensimmäisen vuoden 39 %:sta, sillä 

seuraavana vuonna lahjoituksia ei saatu lainkaan. Vuonna 1923 osasto sai lahjoituksin 

katettua 6 % tuloistaan ja vuonna 1929 lahjoitusten osuus oli 8 % ja nämä avustukset 

tulivat pääosin osaston toimintaa jo aiemmin tukeneelta A/B Uleå OY:ltä. 

Jäsenmaksujenkin osuus tulonlähteenä laski myös ensimmäisen vuoden 36 %:n 

osuudesta ja vakiintui 8 - 9 %:n.
75

 Lastensuojeluliiton varainhankinta pohjautui sen 

alkuaikoina jäsenmaksujen ja lahjoitusten tuomiin varoihin
76

, ja tämä päti myös Oulun 

osaston kohdalla. Jäsenmaksulistoja ei ole osaston arkistossa säilynyt. Ensimmäisen 

vuoden suuret jäsenmaksusummat selittynevät sillä, että osa jäsenistä on liittynyt 

yhdistyksen vakinaiseksi jäseneksi, perustajajäseniksi tai lahjoittajajäseniksi ja 

maksoivat kerralla suuremman summan yhdistykselle, minkä jälkeen useimmat 

yhdistyksen jäsenmaksut ovat olleet pienempiä vuosisuorituksia. Toiminnan alussa osa 

jäsenmaksuista meni lastensuojeluliiton keskusjärjestölle, mutta vuonna 1928 ne 

siirtyivät kokonaan paikallisosastojen käyttöön.
77

 (Taulukko 1.) 

Lastensuojeluliiton varojenhankinta alkoi olla pääosin 1920-luvun loppupuolella jo 

yhdistyksen ja sen paikallisosastojen omissa käsissä. Sen oma varainhankinta ohitti 

maanlaajuisesti vuonna 1927 jäsenmaksuista ja lahjoituksista saadut tulot.
78

 Oulussa 

oma varojenhankintakin nousi suurimmaksi tulonlähteeksi 1920-luvun lopulla.
79

 

Lastensuojelujuhlista muodostui merkittävä keino hankkia varoja sekä 

paikallisosastoille, että keskusjärjestölle. Niiden ohjelmiin kuului esitelmiä paikallisista 

ja ajankohtaisista lastensuojeluasioista, mutta myös taiteellisia tilaisuuksia järjestettiin. 
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Juhlaohjelmistoon saattoi kuulua niin ikään taidenäyttelyitä, teatteri- ja elokuva 

esityksiä ja konsertteja.
80

 Lastensuojelujuhlat olivatkin kolmanneksi tärkein tulonlähde 

Oulun osastolle 1920-luvulla. Niistä hankituilla varoilla saatiin katettua 9 - 22 %:n 

verran osaston tuloista.
81

 

Erilaiset myyntitulot toivat yhdistykselle julkisuutta sekä varoja, ja niitä ohjattiin 

keskusjärjestöstä käsin. Aluksi myytiin liiton postikortteja ja kirjemerkkejä sekä erillisiä 

merkkejä esimerkiksi elokuvalippuihin kiinnitettäväksi.
82

 Myös Oulun paikallisosasto 

möi lastensuojeluliiton kirjasia, kuten ”Uutta kylvöä” ja liiton merkkejä 50 pennin 

hintaan. Näistä myyntituotteista saadut tulot olivat kuitenkin melko pienet, esimerkiksi 

vuonna 1923 ne kattoivat noin 1 % osaston vuoden tuloista.
83

 Lastensuojeluliiton 

keskusjärjestö lanseerasi myös korusähkösanomalomakkeidenmyyntiä 

paikallisosastoille tulojen saamiseksi, mutta niistä ei ole ollut Oulun osastolle 

taloudellista hyötyä. 

 

Erilaisista lastensuojeluliiton myyntituotteista pitkäaikaisin oli vappukukkien myynti. 

Se oli alun perin Maitopisarayhdistyksen vuonna 1910 keksimä myyntituote, joka siirtyi 

vuonna 1926 useiden järjestöjen haltuun. Nämä järjestöt muodostivat yhdessä 

Vappukukkaliiton, johon lastensuojeluliittokin osallistui. Yhdistys möi vappukukkia 

vuodesta 1926 alkaen menestyksekkäästi.
84

 Vuonna 1929 Oulun osasto sai hankittua 

vappukukkien myymisellä 13 % tuloistaan.
85

 Muita lastensuojeluliiton käyttämiä 

varojenhankintakeinoja oli arpajaisten ja myyjäisten järjestäminen.
86

 Näistä Oulun 

osasto otti ohjelmaansa arpajaiset, vuonna 1929 hopea-arpajaisista saatiinkin tuloja 12 

% verran vuosittaisista varoista. Myös maidon ja maitoseosten myymisestä saatiin 

tuloja, sillä saatiin hankittua 26 % osaston vuoden 1929 tuloista.
87
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Maanlaajuisella tasolla lastensuojeluliiton oma varojenhankinta oli pääasiallinen tulojen 

lähde 1930-luvulla aina sota-aikaan saakka. Julkisia tuloja lastensuojeluliitto sai 

yleisesti ottaen vähän, vaikka paikallisosastot olivat yhteistyössä kunnallisten 

viranomaisten kanssa.
88

 Oulussa kaupunki avusti kuitenkin lastensuojeluliiton työtä 

runsaskätisesti: sen myöntämät varat nousivat vuoden 1930 6000 markasta aina 20 000 

markan avustukseen vuonna 1934. Kaupungin avustukset kattoivat viimeisen vuoden 

osalta jolta osaston kassatilit ovat säilyneet kaikkiaan 49 % sen tuloista. 

Edellisellä vuosikymmenellä aloitettu vappukukkien myynti toi osastolle paljon tuloja, 

koko vuosikymmenen sen osuus tuloista oli tasaisesti 14 - 19 %:n luokkaa.
89

 

Jäsenmaksuista osasto sai myös tasaisesti tuloja, ne kattoivat vuosittain 7 - 9 % osaston 

tuloista. Muita epätasaisemmin tuottavia tulonlähteitä olivat osaston edelleen 

järjestämät lastensuojelujuhlat ja myyjäiset, joilla joinakin vuosina saatiin kerättyä 

merkittäviäkin rahasummia. Maidosta ja maitoseoksista saatavat tulot heittelivät kovin, 

niiden osuus osaston tulonlähteenä vaihteli 1 - 30 %:n välillä vuosien 1930 - 1936 

aikana. Maidosta saatujen tulojen määrät hiipuivat vuosikymmenen loppua kohti. 

Osasto sai myös edelleen hajanaisia tuloja muun muassa yksityisiltä lahjoittajilta ja 

pienestä myyntitoiminnasta, kuten kummikirjojen ja joulutervehdysten myymisestä. 

Oulun osasto sai tuloja myös yllättäen Suomen tivolilta 20 % vuoden 1931 tuloista. 

Tämä reilun 13000 markan tulo ja seuraavan vuoden 400 markan tulo jäivät yksittäisiksi 

tulonlähteiksi.
90

  Vuonna 1928 lastensuojeluliitto oli tehnyt sopimuksen Sariolan 

tivolisuvun kanssa, jossa se osallistui huvikenttien järjestämiseen kaupungeissa. 

Yhteistyön tarkoituksena oli saada varoja mainostamalla ja myymällä lippuja 

tilaisuuksiin ja varojenkeruun ohella tarjota lapsille hauskaa ohjelmaa. Tätä tivolinpitoa 

pidettiin paikoin moraalisesti epäilyttävänä, eikä osastoja velvoitettu ryhtymään tähän 

työhön. Oulussa tämä tivolin kanssa tehty tuottoisa yhteistyö loppui kahden vuoden 

jälkeen ilmeisesti moraalisten ennakkoluulojen takia.  

Toinen joidenkin tahojen mielestä moraalisesti arveluttava varojenhankintakeino oli 

Mannerheimin Lastensuojeluliiton raha-automaattipelitoiminta. Sen nähtiin koukuttavan 
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ihmisiä pelaamaan rahapelejä ja houkuttelevan heitä huonoille teille. Professori Ylppö 

oli asiasta eri mieltä ja puhui raha-automaattien puolesta. Ensimmäinen 

lastensuojeluliitolle tuloja tuova raha-automaatti oli Turussa vuonna 1931. Toiminta 

osoittautui pian kannattavaksi ja muutkin yhdistykset kiinnostuivat tästä 

varojenhankintamahdollisuudesta. Lastensuojeluliitto liittyikin muun muassa yhdessä 

SPR:n kanssa vuonna 1938 perustettuun raha-automaattiyhdistykseen ja sai kyseisenä 

vuotena yhteensä 1,7 miljoonaa markkaa tuloja.
91

 Oulun osaston kassatileissä ei ole 

mainintoja raha-automaattipelien tuomista tuloista ainakaan vuosien 1930 - 1936 ajalta. 

Taulukko 1. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Oulun osaston tulot vuosilta 1921 - 

1923, 1929 - 1936
92

                                

 1921 1922 1923 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 

Kassasaldo - 72% 66% 6% 14% - 17% 16% 12% 6% 4% 

Korko pank. 4% 5% 5% - - - - - - - - 

Kaupungin 
avustus 

- - - - 12% 23% 26% 29% 41% 45% 49% 

Vappukukista - - - 13% 18% 14% 16% 16% 17% 19% 19% 

Jäsenmaksuja 36% 9% 8% 8% 9% 7% 7% 7% 7% 8% 8% 

Maidosta  - - - 26% 30% 21% 18% 11% 9% 10% 1% 

Lastenjuhlas-
ta 

18% 12% 9% 22% 10% 4% 4% 11% 4% 8% 3% 

Myyjäisistä - - - - - 5% 8% - 6% - - 

Suomen 

tivolilta 

- - - - - 20% - - - - - 

Yksityisiltä 
lahjoittajilta 

39% - 6% 8% 4% - - - - - 10% 

Muut tulot 3% 2% 6% 17% 3% 6% - 2% 4% 4% 6% 

Yht. (mk) 90567 85599 89246 59100 52106 64898 57974 53314 49116 44733 40893 

 

2.2. Työntekijöiden palkkaus muodostuu suurimmaksi menoeräksi 

 

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Oulun osaston varsinainen toiminnan alkaessa 

vuoden 1922 lokakuussa osasto oli kerännyt varoja ja saanut lahjoituksia melkoisesti. 

Se tuki edelleen Nuorten Ystävät –yhdistyksen työtä. Oulun osasto lahjoitti Nuorten 

Ystävät - yhdistyksen Tuiran lastenseimen kunnostamiseen varoja 8000 markkaa, mikä 

oli 30 % osaston kyseisen vuoden menoista.
93

  (Taulukko 2.) 
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Taulukko 2. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Oulun osaston menot vuosina 1921 -

1923, 1929 - 1936.
94

 

 1921 1922 1923 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 

Nuorten Ystäville 
 

62% 30% - - - - - - - - - 

Kanslia- ja 

keittiötoiminta 

21% 23% 9% - - - - - - - - 

Puhelin ja valo  
 

2% 8% 2% 2% 2% 2% 2% - 2% 2% 1% 

Maidonvalmistus 

 

- - - 22% 19% 16% 17% 12% 8% 7% 3% 

Vuokra 
 

- 2% - 9% 9% 9% 10% 11% 11% 11% 12% 

Sisar Forsblomin 

palkka 

- 11% 45% 31% 31% 29% 33% 37% 37% 38% 40% 

Avustajien palkat 
 

- - - 10% 10% 9% 8% 8% 8% 9% 10% 

Tri Snellmanin 

palkka 

- - - 10% 10% 17% 15% 17% 17% 17% 18% 

Vappukukat 
 

- - - 4% 5% 5% 6% - 6% 6% 7% 

Elintarvikkeita95 ja 

lääkkeitä 

- - - - 5% 8% 6% 4% 5% 5% 1% 

Muut menot, mm. 
laskut, matkakulut 

15% 26% 44% 12% 9% 5% 3% 9% 6% 5% 8% 

Menot yht. (mk) 

 

28509 26516 26658 51845 51762 54970 49644 44 356 44349 42 948 40893 

Jäännös 
seuraavalle 

vuodelle (mk) 

62058 59082 62589 7255 343 9928 8330 5 938 2634 1785 747 

 

Lastensuojeluliiton osastojen toiminnassa ensimmäisen vuoden jälkeen noin puolet sen 

menoista suuntautui henkilökunnan palkkaukseen ja hallintomenoihin, joiden osuus 

laski vasta seuraavalla vuosikymmenellä.
96

 Oulun osastossa henkilökunnan 

palkkamenot nousivat suurimmaksi menoeräksi vasta kahden vuoden kuluttua osaston 

perustamisesta neuvonta-aseman toiminnan kunnolla käynnistyttyä. Sisar Forsblomin 

palkkaus oli vuonna 1922 vain 11 % vuoden menoista, mutta kyseessä oli vain kolmen 

kuukauden palkka. Vuoden 1923 menoissa suurimmaksi yksittäiseksi menoeräksi nousi 

huoltosisar palkkaus, joka on 45 % osaston menoista. Sisar Forsblomin palkkauksen 

osuus osaston menoista laskee 1920-luvun loppua kohden noin 30 %:n. Oulun osasto 

saikin tuolloin lisää palkattuja työntekijöitä, sillä tohtori Snellmanille maksettiin 

korvauksia 10 % ja neuvonta-asemien avustajille yhteensä vastaavan suuruinen osuus 

osaston vuoden 1929 menoista.
97

 Kouluhoitajattarien palkkauksesta huolehti sen sijaan 

                                                           
94

 Yhteenvedot MLLOO.n kassatileistä v. 1921-1923, 1929. Os. toim.kert. 1921-1927, 1939-1984.  

MLLOOA Dba:1. OMA..Yhteenvedot MLLOO.n  kassatileistä v. 1930-1936. Vuosikok. pkt. 1921, 1930-

1932, 1934-1937, MLLOOA Ca:1. OMA. 
95

 Elintarvikkeilla tarkoitetaan sokeria ja ryynejä. 
96

 Korppi-Tommola 1990, 57. 
97

 Yhteenvedot MLLOO.n kassatileistä v. 1921-1923, 1929. Os. toim.kert. 1921-1927, 1939-1984. 

MLLOOA Dba:1. OMA.    



29 
 

osittain ensin kaupunki ja valtio, kunnes vuonna 1928 he saivat molemmat palkkansa jo 

kokonaan kaupungilta.
98

 Vuonna 1923 satunnainen menoerä oli kesäkaitsija A. 

Nyrlundin palkkaus, joka oli 23 % vuoden menoista. Osastolle koitui alkuvaiheessa 

myös neuvonta-aseman käynnistämiseen meneviä kustannuksia, joita kahtena 

ensimmäisenä vuotena parisenkymmentä prosenttia vuoden kokonaismenoista.
99

 

Koko lastensuojeluliiton osalta tuloja käytettiin palkkauksen lisäksi muuten toiminnan 

pyörittämisestä aiheutuviin kustannuksiin.
100

 Uusia menoeriä osasto sai maitokeittiön 

käyttöönottamisesta ja maitoseosten valmistamisesta, tästä koitui 22 % osuus menoista 

1920-luvun lopulla. Maidon ja maitoseosten myynnistä toisaalta saatiin myös tuloja 

vähän enemmän kuin niiden valmistamiskustannuksista aiheutui menoja, joten toiminta 

rahoitti itsensä. Muita pienempiä menoeriä olivat muun muassa puhelimesta koituneet 

menot, sanomalehti-ilmoitusten maksut ja neuvonta-aseman vuokrakulut. Osastolla oli 

myös muita satunnaisia menoja kuten sisarille myönnetyt matkakustannukset, 

juhlatilaisuuksien puhujapalkkiot tai ompeluseuran toiminnan alkuun saamiseksi 

ostettujen kankaiden maksut, mutta niiden osuus väheni toiminnan vakiintumisen 

myötä.
101

  

Osaston tulot alkoivat toiminnan päästyä vauhtiin vastata sen menoja, eli kaikki kerätyt 

varat menivät itse toimintaan. Vuoden 1929 vuosikertomuksessa todetaankin: Vuosi 

aloitettiin melkein tyhjin käsin, elettiin kädestä suuhun. Mutta onnellisesti on sitten 

menty ja uusi toimintavuosi voitiin aloittaa muutamaa tuhat markkaa rikkaampana kuin 

kulunut.
102

  

Oulun osaston suurimmat menot olivat vuosina 1930 - 1936 neuvoloiden työntekijöiden 

sisar Forsblomin, tohtori Snellmanin sekä neuvola-apulaisten M. Lusuan ja S. Kiljusen 

palkat. Ne muodostivat yhteensä 51 % osaston menoista vuonna 1930 ja tämä 

prosenttiosuus kasvoi vähitellen aina vuoden 1936 yhteensä 68 %:n. Ainoastaan tohtori 

Snellmanin palkka nousi kyseisenä aikana, sen sijaan yhdistyksen tulot ja menot 

laskivat tutkittava ajanjaksona yli 51 000 markasta reiluun 40 000 markkaan, mikä 
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selittää palkkojen prosenttiosuuksien kasvun.
103

 Oulun osaston palkkauskulut veivät 

suhteellisen suuren osan sen menoista, sillä 1930-luvulla lastensuojeluliiton osastojen 

henkilöstön palkkauksen ja hallintomenojen osuus oli keskimäärin vain noin kolmannes 

niiden kokonaismenoista.
104

  

Oulun osaston Tuiran neuvola sijaitsi vielä 1930-luvulla Nuorten Ystäviltä vuokratussa 

huoneistossa. Sen vuokra oli vuodessa 4800 markkaa, joka muodosti 9 - 12 % osaston 

vuosittaisista menoista. Tämänkin prosenttiosuuden määrä nousee osaston vuositulojen 

laskun myötä. Oulun osasto jatkoi maidon ja maitoseosten valmistusta vielä 1930-

luvulla. Maidonvalmistuksesta aiheutuvat menot laskivat vuosikymmenen alun 19 %:n 

kokonaismenojen osuudesta 3 % osuuteen. Muita osaston vakituisia menoja 1930-

luvulla olivat vappukukkien hankkimiseen menevät varat, jotka olivat yleensä 5 - 7 % 

menoista. Myös pieniä vuotuisia menoeriä tuli elintarvikkeiden ja lääkkeiden ostosta 

sekä valaistuksen ja puhelimen aiheuttamista kuluista. Osaston kassatileihin oli merkitty 

vielä satunnaisia muita menoja, kuten sanomalehti-ilmoitusten maksuja.
105

  

 Yhdistyksessä tehtiin paljon vapaaehtoista työtä, jonka arvo ei ole rahallisesti 

mitattavissa. Paikallisosastojen hallinto oli pääosin luottamusmiesten käsissä ja he 

tekivät työtään ilmaiseksi. Myös lastensuojeluliiton kerhoja ja kiertokoritoimintaa 

pyöritettiin vapaaehtoistyön voimin.
106

 

                        2.3. Yhdistyksen yläluokkainen johto 

Maaherra Matti von Nandelstadh jatkoi Mannerheimin Lastensuojeluliiton Oulun 

osaston johtokunnan puheenjohtajan toimessa vuosien 1921 - 1925 välisellä ajalla.
107

 

Hän jätti puheenjohtajan tehtävät muuttaessaan pois paikkakunnalta vuoden 1925 

loppupuolella. Maaherra von Nandelstadhin tilalle Oulun osaston puheenjohtajaksi 
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valittiin kaupungin lääkäri G. Borg,
108

 joka toimi puheenjohtajana yli kymmenen vuotta, 

vuosina 1925 - 1936. Hänen jälkeen puheenjohtajaksi tuli lääkäri H. Paavola.
109

  

Oulun osaston johtokunnan ensimmäisen varapuheenjohtajan toimeen valittiin tuomari 

ja varalääninsihteeri L. Kerttula. Hän oli tässä toimessa vuosien 1921 - 1923 aikana. 

Sitten tiedoissa on muutaman vuoden aukko, kunnes lääkäri May Snellman ryhtyi 

osaston varapuheenjohtaja vuosiksi 1929 - 1937. Osaston sihteerinä ja rahastonhoitajana 

toimi yleensä sama henkilö. Vuosina 1921 - 1926 hän oli neiti Edith Hägg, joka jätti 

nämä toimet muuttaessaan kaupungista.
110

 Hänen jälkeensä osaston sihteerin ja 

rahastonhoitajan virkaa hoiti neiti Hanna Sippola, todettavasti vuosien 1929 - 1937 

aikana
111

, ja luultavasti hän oli tässä toimessa heti Edith Häggin eron jälkeen. Hanna 

Sippola oli ammatiltaan Pohjois-Suomen ensimmäinen naiskaitsija eli naispoliisi, jonka 

työtä pääasiassa oli huonomaineisten naisten terveys- ja elinolojen valvonta.
112

 

Mannerheimin Lastensuojeluliiton paikallisosastojen toimintaan rekrytoitiin 

maanlaajuisesti sen alkuvaiheessa kaupunkien ja pienempien taajamien luonnollista 

johtoa, joka kuului alueensa ylempään sosiaaliseen kerrostumaan.
113

 Käytän ihmisten 

jakamisessa sosiaaliluokkiin käsittelyssä olevalla ajanjaksolla hyväkseni HEIKKI 

WARIKSEN teokseen pohjautuvaa jaottelua, jossa sosiaalinen tausta jaetaan seuraaviin 

ryhmiin: työväestö, talonpojat, keskiluokka ja eliitti. Työväestöön lasketaan kuuluviksi 

pääasiassa ruumiillisen työn tekijät, kuten suurin osa teollisuustyöntekijöistä, 

palvelusväki ja talonmiehet. Talonpoikaisväestöön kuuluvat pääosa tilallisista, eli 

pienviljelijät (peltoala alle 15 hehtaaria) ja keskisuuren tilan viljelijät (peltoala 15 - 50 

hehtaaria). Tähän ryhmään kuuluvat myös talonpoikien lapset. Keskiluokkaan taas 

katsotaan kuuluvan muun muassa valtion ja kunnan virkamiehet, pienyrittäjät ja 

terveysalan työntekijät, kuten sairaanhoitajat.  Ylimpään sosiaaliryhmään, eli Wariksen 
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kutsumaan eliittiin luettiin mukaan suurtilalliset (peltoala yli 50 hehtaaria), ylemmät 

virkamiehet, teollisuuden, kaupan ja liikenteen johtajat.
114

 

Kuvio 1. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Oulun osaston johtokunnan jäsenet 1920-

luvulla ammatin tai tittelin mukaan jaoteltuna.
115

 

Ammatti/titteli                                                                 lukumäärä 

Tohtori                                                                                        3 

Johtajatar                                                                                    3 

Lehtori                                                                                        2   

Hoitajatar                                                                                    2     

Maaherra                                                                                     1 

Tuomari                                                                                       1        

Köyhäinhoidon piiritarkastaja                                                     1   

Köyhäinhoidon esimies                                                               1   

Tuomiorovasti                                                                             1  

Opettajatar                                                                                   1  

Kauppias                                                                                      1 

Palomestari                                                                                   1 

Neiti                                                                                              5 

Rouva                                                                                            8 

Naisia                                                                                           19 

Miehiä                                                                                          12   

Yhteensä                                                                                      31  

 

Yllä olevassa kuviossa (Kuvio 1) on jaettu Oulun osaston johtokunnan jäsenet vuosien 

1921 - 1929 osalta ammattinsa ja/tai tittelinsä perusteella. Suurimmat ammattiryhmät 

olivat kolme tohtoria ja johtajatarta, sekä kaksi lehtoria ja hoitajatarta. Lähes kaikki 
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johtokunnan jäsenistä kuuluivat Wariksen luokituksen mukaisesti kaupungin eliittiin, 

ainoat keskiluokkaisiksi luokiteltavat henkilöt olivat muutamat toiminnassa mukana 

olleet hoitajattaret.  

Oulun osaston johtokunnan jäsenistä 1920-luvulla oli 61 % naisia, näin ollen miestenkin 

osuus oli melko suuri. Johtokuntaan kuului useita vain rouviksi ja neideiksi luokiteltuja 

henkilöitä, joista osan puolisojen ammatti on tiedossa. Nämä rouvat voi luokitella 

kuuluvan ylempään yhteiskuntaluokkaan heidän puolisonsa ammatin perusteella. 

Johtokunnassa istui nimittäin 1920-luvulla muun muassa insinöörin, konsulin, tohtorin, 

maaherran ja pankinjohtajan rouvat. Niidenkin rouvien joiden puolison ammatista ei ole 

tietoa ja johtokunnassa olevien neitien sukunimistä voi osan ainakin päätellä kuuluneen 

kaupungin yläluokkaisiin sukuihin. (Liite 1)   

Oulun osaston johtokunnassa istui myös useita henkilöitä, jotka työnsä puolesta 

soveltuivat hyvin lastensuojeluliiton toimintaan mukaan. Heillä oli kokemusta 

käytännön työstä niin köyhäinhoidon kuin lastenhoidonkin parissa. Osa johtokunnan 

jäsenistä oli mukana kaupunginjohdossa, joten he olivatkin parhaita asiantuntijoita 

kaupungin lastensuojelun kehittämisen suhteen. 
116

 

Vuosien 1930 - 1937 ammatti/tittelijakauma Oulun osaston johtokunnassa oli 

suppeampi kuin aikaisemmalla vuosikymmenellä, johtuen osaston johtokunnan 

vähäisemmästä vaihtuvuudesta. (Kuvio 2.) Tämä kertoo Mannerheimin 

Lastensuojeluliiton toiminnan vakiintumisesta 1930-luvulla. Tohtoreita oli nyt viisi 

kappaletta ja johtajattaria kaksi, muuten ammattinimikkeitä edustavat yksittäiset 

henkilöt. Edelleen Oulun osaston johtokunta muodostui kaupungin eliitistä, jota tohtorit, 

johtajat ynnä muut johtokunnan henkilöt edustivat.  

Oulun osaston johtokunnan sukupuolijakauma muuttui 1930-luvulla entistä suunnilleen 

samoissa asemissa sillä naisia johtokunnassa oli nyt 60 %. Tohtoreiden lisäksi rouvat 

muodostivat 1930-luvulla toisen erottuvan ryhmän, heitä oli johtokunnassa kaikkiaan 

seitsemän. Pelkästään neideiksi luokitellut johtokunnan jäsenet puuttuivat nyt 

kokonaan. Ne rouvat, joiden puolisoista on tietoja, kuuluviat selvästi edelleen 

kaupungin yläluokkaan, kuten myös edellisellä vuosikymmenellä.
117
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Kuvio 2. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Oulun osaston johtokunnan jäsenet 1930-

luvulla ammatin tai tittelin mukaan jaoteltuna.
118

 

                   Ammatti/titteli                                                                 lukumäärä 

Tohtori                                                                                      5 

Johtajatar                                                                                   2 

Köyhäinhoidon piiritarkastaja                                                  1 

Opettajatar                                                                                1   

Palomestari                                                                               1 

Kauppias                                                                                   1           

Johtaja                                                                                       1      

Naiskaitsija (naispoliisi)                                                            1        

Rouva                                                                                        9 

Naisia                                                                                       13   

Miehiä                                                                                       9  

Yhteensä                                                                                  22   
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                       3. NEUVOLATOIMINTA 

                   3.1. Ensimmäisen neuvolan työntekijät ja laaja toimintakenttä 

          

Mannerheimin Lastensuojeluliitto alkoi päteviä työtekijöitä saadakseen järjestää 

vuodesta 1921 alkaen Helsingin Lastenlinnassa sairaanhoitajille, diakonissoille ja 

kätilöille suunnattuja kursseja, joilla erikoistuttiin lastenhoitoon. Kursseilta 

valmistuneita hoitajia kutsuttiin terveyssisariksi tai huoltosisariksi.
119

 Liiton johto 

osallistui aktiivisesti paikallisosastojen huoltosisarten valintaan. Erik Mandelin ohjasi 

paikallisosastojen toimintaa suositellen sen virkoihin Helsingin Lastenlinnan 

huoltosisartyön erikoistumiskurssin käyneitä sairaanhoitajia.
120

 Huoltosisaren tehtävään 

ensimmäiseksi varsinaiseksi yhdistyksen palkkaamaksi työntekijäksi valittiin diakonissa 

Sissi Forsblom. Pätevöidyttyään neljän kuukauden huoltosisarkurssilla Forsblom oli 

valmis astumaan toimeensa Oulun osaston huoltosisarena 1.10.1922.
121

 Sissi Forsblom 

oli tässä toimessaan aina vuoteen 1931, jolloin hänen tilalleen tuli Sigrid Löthman. 

Lastensuojeluliitto palkkasi myös neuvolaan apulaisen terveyssisaren työtä auttamaan. 

Tähän työhön palkattiin M. Lusua. Hänestä oli merkintä pöytäkirjoista ensimmäisen 

kerran vuonna 1929.
122

 Neuvoloiden perustamisohjeissa terveyssisarten katsottiin 

voivan tarvita apulaista työnsä helpottamiseksi.  

Myös lääkäreiden saaminen neuvoloiden toimintaan mukaan oli suotavaa niillä 

paikkakunnilla, joilla se oli mahdollista.
123

 Oulun neuvola sai oman lääkärin vuoden 

1923 lokakuussa, jolloin lääkäri Jakob Borg tuli mukaan sen toimintaan.
124

 Lääkäri 

Borg toimi oli toiminnassa mukana vapaaehtoisesti ilman palkkaa.
125

 Varsinaisen 

päivätyönsä hän teki kaupungin diakonissalaitoksessa ensin lääkärinä ja myöhemmin 
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sen ylilääkärinä.
126

 Lääkäri Borg oli lastensuojeluliiton työssä kaksi mukana kaksi 

vuotta. Oulun neuvola oli edistyksellinen lääkärin avun saamisen suhteen, sillä 1920-

luvun alussa useimmissa neuvoloissa työskenteli vain terveyssisar. Lääkärien palkaton 

toiminta sen sijaan oli tyypillistä lastensuojeluliiton osastoille muillakin paikkakunnilla. 

Useimmiten nämä neuvolalääkäreinä toimivat lääkärit olivat kunnanlääkäreitä, joskus 

yksityisiä tai tehtaiden palkkaamiakin.
127

  Vuonna 1925 Oulun osaston avuksi tuli 

lääkäri May Snellman.
128

 Lääkäri Snellman oli lastensuojeluliitolle tekemänsä työn 

lisäksi töissä kaupungissa sijaitsevassa yksityissairaalassa.
129

 Lastensuojeluliitto maksoi 

lääkäri Snellmanille palkkaa hänen tekemästään työstä.
130

 

 

Lastensuojeluliiton ohjeistusten mukaan neuvoloiden piti etupäässä sijaita 

työväenkaupunginosissa, joissa ilmaiselle lastenhuollolle oli suurempi tarve. Huoneita 

tuli olla vähintään kaksi, joista toinen toimi odotus- toinen vastaanottohuoneena. 

Mielellään neuvolohin tuli sisällyttää myös keittiöhuone maitoseosten tekemiseen tai 

ainakin tähän tarkoitukseen muista tiloista eristetty soppi.
131

 Oulussa ensimmäinen 

neuvola sijoitettiin kaupungin keskeiselle paikalle. Neuvola aloitti toimintansa 

Hyväntekeväisyysyhdistyksen huoneistossa terveyssisaren vastaanotoilla. Ilmeisesti 

nämä tilat eivät olleet riittävät, sillä toisena toimivuotenaan Oulun neuvola sai uudet 

tilat sotilaskodin huoneistosta Kirkkokatu 17:stä.
132

 Kuvailuja näiden tilojen koosta ja 

sopivuudesta ei ole säilynyt. Neuvola siirtyi jälleen vuonna 1926 uusiin tiloihin 

Sonnisaareen kaupungin sille luovuttamaan huoneistoon. Uusi toimipiste käsitti kaksi 

tilavaa huonetta. Kaupunki tuki lastensuojeluliiton toimintaa osallistumalla neuvonta-

aseman kustannuksiin vielä maksamalla sen tarvitseman lämmityksen sekä 

valaistuksen.
133

 Nämäkin tilat kävivät ahtaiksi ajan myötä, ja neuvola sai jälleen uuden 
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entistä tilavamman toimipisteen kaupungin keskustasta Torikatu 36:sta vuonna 1938. 

Näissä toimitiloissa oli omat tilat myös maitokeittiölle.
134

 

Ensimmäisen neuvolan toiminta-alue käsitti koko Oulun kaupungin 

esikaupunkialueineen, johon kuuluivat tuolloin Tuira, Toppila, Ala- ja Yläsiirtola, Ala- 

ja Ylälaanila, Hietasaari, Pikisaari, Peltola sekä Intiönkangas.
135

 Vuonna 1926 Oulun 

osasto päätti, että kaupunkiin oli aika saada toinen neuvola.
136

 Uusi neuvola 

perustettiinkin seuraavana vuotena Tuiraan.
137

 Näin ollen kaupungin puolen neuvolan 

alue pieneni, sen kattaessa keskikaupungin, Piki- Ja Hietasaaren, Intiönkankaan ja 

Peltolan. Seuraavan kerran neuvoloiden aluejakoa muutettiin 1920- ja 1930-lukujen 

vaihteessa, jolloin Hietasaari siirrettiin kuulumaan Tuiran neuvolan alueeseen.
138

 Oulun 

paikallisosaston alue kasvoi vielä vuonna 1938, jolloin kaupunkiin yhdistetyltä 

liitosalueelta siirtyi sen alueelle paljon vähävaraisia lapsiperheitä.
139

  

                  3.2. Neuvolalääkärille tuodaan yhä enemmän lapsia tarkastettavaksi 

Neuvoloiden toiminnan oli aluksi tarkoitus keskittyä pienten, alle kaksivuotiaiden lasten 

huoltotyöhön, mutta pian toiminta laajeni kattamaan kaikki alle kouluikäiset lapset.
140

 

Lastensuojeluliiton neuvoloihin tuli tieto alueen vastasyntyneistä lapsista pääasiassa 

kaupungin synnytyslaitoksen kautta. Osasta lapsista ilmoittivat myös kätilöt ja joissain 

tapauksissa huoltosisaret saivat ensimmäisinä tiedon vastasyntyneistä.
141

 Pienten lasten 

tarkastukset oli aloitettava mahdollisimman pian, sillä kuolleisuus heidän 

keskuudessaan oli suurinta ensimmäisten elinviikkojen aikana.
142

 Oulun Sonnisaaressa 

oli synnytyslaitos,
 143

 mutta siitä huolimatta kotisynnytykset olivat vielä yleisiä 1920- ja 

1930-luvuilla. Näin ollen monia vastasyntyneitä ja vähän varttuneempia pienokaisia ei 

ollut välttämättä kukaan terveysalan ammattilainen nähnyt.
144
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Lastensuojeluliiton neuvolatyöhön mukaan saadut lääkärit tarkastivat lapsia määrätyillä 

vastaanottotunneilla. Lääkärit antoivat myös ohjeita lasten ravitsemuksessa ja hoidossa 

ylipäätään.
145

 He myös vastasivat äitien kysymyksiin ja sopivat mahdollisista 

rokotuksista. Lapsen kasvua ja kehitystä seurattiin neuvolakorttien välityksellä, joihin 

lääkärit tekivät lyhyitä muistiinpanoja lapsen ravintoa ja hoitoa koskien. Nyt kaupungin 

pienokaisten kehitystä alettiin ensimmäisen kerran seurata säännöllisesti. Myös äidit 

saivat oman seurantakortin, jonka avulla he saattoivat huomata lapsensa edistyksen.
146

 

Sairaiden lasten tuominen neuvolaan ei ollut suositeltavaa, vaan tartuntavaaran takia 

heidät tuli ohjata poliklinikoihin tai aluelääkärille. Tämä ei kuitenkaan aina ollut 

mahdollista, eikä jyrkkää eroa terveiden ja sairaiden välillä pystytty aina tekemään.  

Professori Ylpön ohjeiden mukaan neuvoloissa työskentelevien lääkäreiden oli 

suositeltavaa pitää vastaanottotunteja yhdestä kolmeen tuntia viikossa riippuen sinne 

tuotujen lasten määristä.
147

 Kaupungin ensimmäisessä neuvolassa lääkärinvastaanottoja 

pidettiin aluksi melkein joka viikko, noin vajaat viisikymmentä kertaa vuodessa. 

(Taulukko 3.) Vuonna 1927 perustetun toisen neuvolan myötä lääkäri kävi vuoroviikoin 

kummassakin neuvolassa päivystystä pitämässä.
148

 Lääkärinvastaanottoja lisättiin 

vuoden 1931 kesäkuussa pidettäviksi kerran viikossa molemmissa neuvoloissa. Vuoden 

1931 osaston vuosikertomuksessa kerrottiinkin neuvolan työmuotojen käyvät yhä 

tärkeämmiksi oululaisille lapsiperheille.
149

 Vastaanottojen määrät laskivat 1930-luvun 

puolivälin jälkeen noin 40:een kertaan vuodessa.
150

  

Lääkärinvastaanotolle alle 2-vuotiaita lapsia tuotiin jo vuonna 1925 yli 500 kertaa 

vuodessa. Vuonna 1927 lasten käyntien määrät nousivat yli 900 lapseen vuodessa. 

Tämän jälkeen lasten lääkärin tutkittaviksi tuotujen lasten käyntimäärissä oli laskua, 

sillä vuonna 1929 kaupungin neuvolaan tuotiin alle 500 pientä lasta. Tämä johtui 
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osittain uuden neuvolan perustamisesta Tuiraan ja vain joka toinen viikko pidettäviksi 

vähenevistä päivystyksistä. Kaupungin neuvolaan lääkärinvastaanotolle tuotavien lasten 

määrät alkoivat kuitenkin jälleen lisääntyä seuraavina vuosina ja vuonna 1933 

kaupungin neuvolalääkäri lapsia tutkittavakseen noin 1900 kertaa.
151

 Osittain kaupungin 

neuvolaan tuotujen lasten määrien nousu johtui useammista vastaanottokerroista, mutta 

kyse saattoi olla myös taloudellisen laman aiheuttamasta puutteesta, jolloin yhä useampi 

perheenäiti joutui kääntymään lastensuojeluliiton ilmaisen avun puoleen.
152

 Vuoden 

1933 jälkeen kaupungin neuvolaan lääkärinvastaanotoille tuotujen lasten määrät 

vaihtelivat noin 600 - 1000 välillä.
153

 Vähän vanhempia, 2-6-vuotiaita lapsia kaupungin 

neuvolan lääkärinvastaanotoille tuotiin noin 10 - 30 kertaa vuosittain. Neuvolan 

lääkärinvastaanotoilla käyneiden äitien määrät mukailivat niillä käytettyjen pienten 

lasten määriä.
154

 

Taulukko 3. Kaupungin neuvolan lääkärinvastaanotot ja niillä kävijät vuosina 1925, 

1927, 1929 - 1938.
155

 

Vuosi 1925 1927 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 

Vastaanottoja - 47 25 25 39 47 47 45 44 38 40 64 

Vastaanotoilla 

lapsia 

0-2 v 

507 910 455 547 692 1070 1910  916 816 592 826 1071 

Vastaanotoilla 

lapsia 

2-6 v 

- 25 23 10 10 - - - 20 15 27 21 

Vastaanotoilla 

äitejä 

 

- 915 525 560 750 1080 1915 919 816 620 957 1106 
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3.3. Terveyssisaren toiminta – vastaanottoja, kotikäyntejä ja neuvontaa 

 

Terveyssisarten tehtävät määriteltiin vuoden 1924 terveyssisarten johtosäännössä, jossa 

keskeistä olivat lapsen psykofyysisen ja sosiaalisen kehityksen seuraaminen sekä lapsen 

perushoidon ohjaaminen. Lisäksi neuvoloissa tehtävän työn merkittävimpiä päämääriä 

olivat maamme imeväisyyskuoleman alentaminen ja lastenhoidon tason kohottaminen. 

Myös tuberkuloosin vastainen työ oli erityisesti mainittu terveyssisarten 

johtosäännössä.
156

 Lastensuojeluliiton johto valvoi paikallisosastoissa tehtävää työtä. 

Terveyssisarten kuului lähettää liiton tarkastajalle raportit neuvoloissa tehdystä työstä 

kuukausittain. Myös vuosiraporttien laatiminen kuului terveyssisarten tehtäviin.
157

 

Lastensuojeluliitto alkoi antaa 1920-luvun puolivälistä terveyssisarilleen myös 

koulutusta äitiysneuvontatyöhön, vaikkakin tämä työ oli vielä pienimuotoista, sillä 

raskaana oleville äideille ei ollut vielä nykyisen kaltaista säännöllistä seurantaa 

raskauden edistymisessä.
158

  

Käytännössä terveyssisaret pitivät neuvoloissa määrättyinä aikoina vastaanottoja. 

Niiden aikana he mittasivat ja punnitsivat lapset. Jokaisessa huoltolassa piti olla 

lastenvaaka, sillä punnitseminen oli tärkeää huoltolakäynnin yhteydessä. Käyntien 

yhteydessä terveyssisaret tarkkailivat lasten kehitystä ja yleistilaa. He keskustelivat 

samalla äitien kanssa lapsen hyvinvoinnista ja antoivat tarvittaessa neuvoja lapsen 

hoidossa. Jos terveyssisaret huomasivat lasten kehityksessä tai voinnissa jotain 

poikkeavaa he ohjasivat lapset lääkärin tarkastettavaksi. He myös huolehtivat, että 

lapset tuotiin säännöllisesti lääkärin vastaanotoille.
159

   

Neuvolasisaren tuli luoda läheinen suhde piirinsä apua tarvitseviin äiteihin ja olla 

heidän kanssaan usein kontaktissa tehden kotikäyntejäkin. Neuvolaan tuli ilmoituksia 

vastasyntyneistä lapsista joiden yhteydessä terveyssisaret saivat tietoja vanhempien 

elämäntilanteista, kuten asuinoloista ja työssä käymisestä. Näiden tietojen perusteella 

huoltosisaret päättivät mitkä perheet olivat avun tarpeessa. Tämän jälkeen he kävivät 

kodeissa selvittämässä äideille neuvolan olemassaoloa ja tarkoitusta. Säännölliset 
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kotikäynnit kuuluivat huoltolasisaren tärkeimpiin tehtäviin, niiden yhteydessä sisaret 

kykenivät parhaiten antamaan yksityiskohtaisia neuvoja lasten hoidossa. Huoltosisarien 

kuului väsymättä painostaa itse imettämisen, puhtauden ja kaikenlaisen säännöllisen 

lastenhoidon tärkeyttä.  Samoin huoltosisaret pystyivät kotikäynneillä antamaan tarpeen 

mukaisia neuvoja yleisen puhtauden ja muiden hygieenisten seikkojen edistämiseksi 

kodeissa. Jos asunto-olot olivat hyvin kurjat tai vaaralliset oli sisarten velvollisuus 

varoittaa ensin vanhempia ja tehtävä ilmoitus terveydenhoitolautakunnalle tästä.
 
 

Lastenneuvolan yhteydessä huoltosisaret järjestivät myös lyhyitä äitikursseja. Ne olivat 

muutaman tunnin mittaisia luentoja, joilla äideille opetettiin ja neuvottiin lastenhoidon 

pääseikkoja. Myös äitien keskusteluiltojen järjestäminen oli suotavaa.
160

 Oulun 

terveyssisarten vuosikertomuksissa oli muutamilta vuosilta mainintoja äideille 

pidetyistä esitelmistä, sen sijaan keskusteluiltoja ei ollut pidetty.
161

 

3.4. Ensimmäisen terveyssisaren työ laajenee  

Terveyssisaren toiminta lähti käyntiin vuoden 1922 lopulla hitaasti, sillä toiminnan 

ensimmäisinä kuukausina vain muutamia lapsia tuotiin terveyssisaren vastaanotoille. 

Määrät kasvoivat kuitenkin joka kuukausi. Toiminta oli uutta ja lapsiperheiden täytyi 

oppia tuntemaan neuvolan toiminta. Terveyssisar teki alusta alkaen kotikäyntejä 

lapsiperheiden luona tutustuakseen perheisiin ja tullakseen niille tutuksi. Hän oli hyvin 

aktiivinen tehden kaikkiaan 160 kotikäyntiä heti ensimmäisen vuoden kolmena 

kuukautena. Seuraavana vuotena neuvolassa käytettiin lapsia vielä suhteellisen vähän, 

vain muutamia kymmeniä lapsia kuukaudessa.
162

 Kotikäyntejä terveyssisar teki 

kuitenkin runsaasti yli 500 vuodessa.
163

 (Taulukko 4.) 

Vuoden 1924 Oulun osaston toimintakertomus puuttui, mutta toiminnan jatkumiseen ja 

vähittäiseen vilkastumiseen viittasivat muun muassa sanomalehti Kaiussa olleet 

ilmoitukset osaston vuosikokouksen pitämisestä,
164

 sekä seuraavien vuosien neuvolassa 

käytettyjen lasten määrien nousu. Vuonna 1925 neuvolan kirjoilla olikin reilut 170 alle 
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kaksivuotiasta lasta.
165

 Näissä lasten määrissä oli kasvua ja vuosikymmenen vaihduttua 

kirjoilla oli reilusti yli 200 lasta. Vuosina 1934 ja 1935 kirjoilla olleiden pienten lasten 

määrät laskivat reiluun 130:een nousten kuitenkin seuraavina kahtena vuotena jälleen 

noin 300:aan. 

Taulukko 4. Kaupungin neuvolan terveyssisaren vastaanotoilla käyneet lapset äiteineen 

1925, 1927, 1929 - 1938.
166

 

Vuosi 1925 1927 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 

Kirjoilla alle 2-

vuotiaita lapsia 

175 176 183 227 215 248 240 132 138 278 262 309 

Vastaanotoilla 0-

2v167 lapsia 

- 388 216 400 330 282 388 506 687 958 990 1269 

Vastaanotoilla 

äitejä 

- 560 216 600 612 573 560 997 1060 2966 2187 1301 

Kotikäyntejä - 981 821 851 - 1030 1981 1538 1835 2086 4734 2077 

 

Kaiken kaikkiaan kaupungin neuvolan kirjoilla oli lapsia melko vakiintuneita määriä. 

Ilman uutta toimipistettä kaupungin neuvolassa olisi ollut lapsia kirjoilla kuitenkin vielä 

enemmän.
168

  Neuvolan kirjoilla oleminen tarkoitti sitä, että terveyssisar oli 

pidempiaikaisessa hoito- ja neuvontasuhteessa pienen lapsen ja hänen huoltajansa 

kanssa, sekä tarkkaili lapsen kehitystä muun muassa säännöllisin punnituksin. 

Pääasiassa lapset poistettiin huoltolan kirjoilta heidän täytettyään kaksi vuotta, mutta 

muutamissa tapauksissa kirjoilta poistamisen syy oli perheen toiselle paikkakunnalle 

muutto tai lapsen ennenaikainen kuolema.
169
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Kaupungin neuvolan terveyssisaren vastaanotoille tuotiin vaihtelevasti alle 

kaksivuotiaita lapsia. Heitä tuotiin noin 200 - 400 kertaa vuosien 1927, 1929 - 1933 

aikana. Tämän jälkeen määrät nousivat viimeisen tilastoidun vuoden noin 1300 

neuvolakäyntikertaan. Äitejä neuvolassa oli kirjattu käyneen suunnilleen yhtä usein 

kuin lapsia 1920-luvun lopun ja 1930-luvun alun osalta. Sen sijaan vuonna 1935 äitejä 

kävi neuvolassa terveyssisaren pakeilla reilut 200 käyntikertaa enemmän kuin 

vastaanotoilla käytettyjen ja kirjoilla olleiden pienten lasten määrät voisivat antaa 

olettaa. Äitien vastaanotoilla käynnit lisääntyivät kahtena seuraavana vuotena 

entisestään suhteessa pienten lasten määriin. Tuolloin neuvolan vastaanotoilla kävi 

äitejä 2000 – 3000 kertaa, kun taas lapsia käytettiin huomattavasti vähemmän. Voikin 

olettaa äitien alkaneen käymään neuvolassa apua kysymässä myös ilman lastaan. 

Kaupungin neuvolan terveyssisar oli ahkera myös kotikäyntien suhteen. Vuonna 1927 

terveyssisar teki vajaat tuhat kotikäyntiä. Niiden määrät kuitenkin laskivat vuosien 1929 

ja 1930 osalta reiluun 800:aan. Tämän jälkeen terveyssisar teki käyntejä lasten kodeissa 

jälleen enemmän. Kotikäyntien määrät nousivat vuoden 1932 yli 1000:sta kotikäynnistä 

seuraavien vuosien noin 2000:een käyntiin. Poikkeuksellisen runsaasti terveyssisar teki 

kotikäyntejä vuonna 1937, jolloin niitä tilastoitiin kaikkiaan yli 4700 käyntiä.
170

 

                   

Uutena toimintakanavana sai kaupungin neuvola vuonna 1932 käyttöönsä puhelimen 

neuvontatyössä, jota alettiin heti hyödyntää tehokkaasti. Yli 500 äitiä sai neuvoa 

lastensa hoidon suhteen puhelimen välityksellä heti ensimmäisenä vuotena ja heidän 

määränsä pysyi noin 400 - 600 soittajan vuosimäärässä 1930-luvun loppupuolelle 

saakka, eli siitä tuli jo merkittävä avunannon keino.
171

  

 

3.5. Osaston harjoittama maidon ja maitoseosten jakaminen 

Professori Ylpön neuvojen mukaisesti neuvoloiden yhteyteen tuli perustaa maitokeittiö, 

jotta pienten imeväisikäisten lasten oikeanlainen ja puhdas ravinto saatiin valmistettua. 

Keittiöissä valmistettiin ravintoseoksia, joiden valmistaminen oli kotioloissa vaikeaa tai 
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mahdotonta. Maitokeittiössä oli yleensä kaasulla toimiva hella, jossa maitoseokset 

tehtiin. Sen varusteisiin kuului myös jääkaappi maidon säilytystä varten, sekä erilaiset 

mittalasit, saavit ja suppilot. Terveyssisar teki valmiita maitoseoksia pieniin 

desinfioituihin purkkeihin, jotka täytyi kotona vain uudelleen lämmittää ja antaa 

pienokaiselle. Maitoseokset jaettiin pientä maksua vastaan äideille, tai joissain 

tapauksissa niitä annettiin ilmaiseksi.
172

 Likaisen veden ja lehmänmaidon riskit pienten 

lasten ruokinnassa tiedettiin. Puhtaan maidon ja maitoseosten tekeminen pienille lapsille 

oli jatkoa jo 1800-luvulla aloitettuun imeväisten oikeanlaisen ravitsemuksen 

kampanjointiin. Kaikki äidit eivät osanneet tai kyenneet huolehtimaan pienokaistensa 

oikeanlaisesta ravinnosta esimerkiksi köyhyyden tai töiden takia.
173

  

 

Oulun osaston maidonjako keskitettiin ensimmäisen neuvolan toiminnan yhteyteen, sillä 

Tuiran neuvolassa maidonjakoa ei harjoitettu. Ensimmäisenä toimintavuotena 

useimmille neuvolassa käyneille lapsille annettiin kuukauden ajan päivittäin 

terveyssisarten valmistamia maitoseoksia. Oulun osasto oli toiminut yhteistyössä 

Maitopisara- yhdistyksen kanssa maidon valmistamisessa ja jakamisessa, mutta vuonna 

1923 kyseinen yhdistys lopetti toimintansa ja jätti sen keskustan neuvolan haltuun.
174

 

Neuvonta-aseman maitoseosten ja lääkemaidon jakaminen jatkui, 1920-luvulla 

keskimäärin kymmenen lasta arkipäivisin sai maitosekoituksia, sekä lääkemaitoa 

tarpeen vaatiessa. Maidosta maksettiin pieni korvaus, mutta osa lapsista sai maidon 

ilmaiseksi heidän perheidensä heikon taloustilanteen takia.
175

 1920-luvun lopulla ja 

1930-luvun alussa maitoseoksia jaettiin entistä enemmän, keskimäärin 25 lapselle 

päivässä. Neuvolan maidonjako koki huippunsa vuonna 1931, jolloin peräti 29 lasta 

päivässä tarvitsi osaston maitoa. Tähän nähtiin syynä jälleen vuosikymmenen alun 

laman luoman puutteen ja yleisen hädän, joka koetteli monia lapsiperheitä. 

Lastensuojeluliitto jakoi myös kyseisenä vuotena maitoseoksia puutteessa oleville 

perheille aikaisempaa enemmän ilmaiseksi tai alennettuun hintaan. Seuraavina vuosina 

maitoseoksia saaneiden lasten määrä laskee noin keskimäärin noin 15 - 10 lapseen 
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päivittäin, ja maitoseosten tekemistä ja jakoa jatketaankin Oulun osastossa 1930-luvun 

loppupuolelle saakka.
176

   

3.6. Tuiraan perustetaan uusi neuvola 

Vuosi 1927 oli Mannerheimin Lastensuojeluliiton Oulun osaston toiminnan kannalta 

edistyksellinen, sillä osaston johtokunnan kaavailema toinen neuvola saatiin 

kaupunkiin. Se perustettiin Tuiraan Oulujoen pohjoispuolelle ja sen toiminta alkoi 

terveyssisaren arkipäivisin pidettyinä vastaanottoina 1.3.1927. Tähän toisen 

neuvolasisaren toimeen päätettiin yhdistää myös alueen kouluhoitajatyö, niin että sitä 

hoiti sama henkilö.
177

 Tuiran kouluhoitajattaren alueeseen kuului vähemmän koululaisia 

kuin kaupungin puolen kouluhoitajattaren toimialueeseen, joten kahden toimen 

yhdistäminen samoihin käsiin onnistui.
178

 Hoitajatarvirkojen yhdistäminen yhdelle 

tietylle hoitajalle säästösyistä oli yleistä lastensuojeluliiton toiminnassa 1920- ja 30- 

luvulla.
179

  

Tuiran neuvola-kouluhoitajatoimeen saatiin terveyssisar Maria Lehtovaara. Hän oli 

työssään kaksi vuotta vuoden 1929 syksyyn, jolloin hän erosi. Hänen tilalleen valittiin 

terveyssisar Anni Löthman. Sisar Löhtman työskenteli lastensuojeluliiton palveluksessa 

vuosina 1929 - 1935, minkä jälkeen hänen tilalleen tuli sisar Anni Latu.
180

 Myös Tuiran 

neuvolaan saatiin 1930-luvun alussa apulainen L. Anttila, minkä jälkeen vuonna 1933 

työhön vaihtui S. Kiljunen.
181

  

Uuden neuvolan toiminta-alueeseen kuului Alalaanila, Ylälaanilasta Alasiirtolaan 

käsittävä alue, Yläsiirtola, sekä Toppila.
182

  Tämä alue hiukan suureni vuonna 1929, 

jolloin Hietasaari siirrettiin kuulumaan Tuiran terveyssisaren alueeseen.
183

 Neuvolan 

tarve oli kipeä juuri tällä alueella, sillä siellä oli paljon vähävaraisia lapsiperheitä. 

Epäilemättä neuvola-apua tarvitsevien lasten määrän jatkuva kasvu oli syynä aseman 
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perustamiseen. Yhteistyö Nuorten Ystävien kanssa jatkui, sillä yhdistys rakensi 

neuvolalle huoneiston työkoulunsa yhteydessä olevaan rakennukseen. Tätä huoneistoa 

he vuokrasivat pientä vuokraa vastaan lastensuojeluliiton Oulun osaston käyttöön. Se 

sisälsi tilavan odotushuoneen, sekä huoneen lääkärin vastaanottoa varten sekä 

pukeutumis- ja punnitushuoneen.
184

 

3.7. Tuiran neuvolan lääkärin ja terveyssisaren toiminta  

 

Tuiran neuvolan toiminta noudatti samoja toimintamalleja kuin ensimmäisenkin 

neuvolan työ. Neuvolassa pidettiin lääkärinvastaanottoja aluksi joka toinen viikko. 

Vuodesta 1931 niitä alettiin pitää myös Tuirassa lähes joka viikko, jolloin vuodessa 

pidettiin noin 50 vastaanottokertaa. Tuirassa pidettyjen vastaanottojen määrät myös 

laskivat vuosien 1936 ja 1937 osalta noin 30 kertaan vuodessa, mikä oli vähän 

vähemmän kuin kaupungin neuvolassa pidetyt vuosittaiset vastaanotot. (Taulukko 5.) 

 

Pieniä, alle kaksivuotiaita lapsia lääkärin vastaanotolle Tuiraan tuotiin melko runsaasti 

heti toiminnan lähtiessä käyntiin vuonna 1927. Tuolloin heitä tuotiin vastaanotolle jo 

noin 400 kertaa. Neuvolaan tuotiin pieniä lapsia lääkärin tutkittavaksi vuosien 1929 - 

1931 aikana noin 500 – 600 kertaa vuodessa. Vuosi 1932 oli poikkeuksellisen kiireinen 

Tuiran neuvolassa, jolloin lapsia tuotiin noin 1000 kertaa lääkärin vastaanotolle. Tämän 

huippuvuoden jälkeen määrät laskivat noin 700 - 800 käyntikertaan vuodessa 1930-

luvun loppua kohden. Vähän vanhempia lapsia, eli 2-6-vuotiaita käytettiin Tuiran 

neuvolan lääkärinvastaanotoilla vähän useammin kuin kaupungin vastaanotoilla. Heidän 

käyntikertansa vaihtelivat 30 – 90 välillä. Muuten kaupungin neuvolassa lääkärin 

pakeilla lapsia käytettiin enemmän kuin Tuiran neuvolassa. Äitejä neuvolan 

lääkärinvastaanotoilla kävi luonnollisesti samoja määriä kuin lapsia. Tästä poikkeuksen 

muodosti vuosi 1930, jolloin äitien käyntien määrä oli alhainen.
185
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Taulukko 5. Tuiran neuvolan lääkärinvastaanotot ja niillä kävijät vuosina 1927,1929-

1938.
186

 

Vuosi 1927187 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 

Vastaanottoja - 25 25 34 47 45 40 46 32 35 25 

Vastaanotoilla 

lapsia 0-2 v 

 

370 535 634 602 973 878 739 865 685 718 546 

Vastaanotoilla 

lapsia 2-6 v 

 

31 45 90 78 75 62 53 42 30 28 - 

Äitejä 

 

384 617 52  708 982 810 815 865 715 720 620 

 

Tuiran neuvolan toiminta käynnistyi jouhevasti sen saadessa asiakkaita nopeammin 

kuin ensimmäinen kaupunkiin perustettu neuvola. (Taulukko 6.) Lastensuojeluliiton 

toiminta oli tullut kaupunkilaisille jo ennestään tutuksi. Tuiran neuvolan kirjoilla oli alle 

kaksivuotiaita lapsia vuonna 1927 jo melkein 120. Kirjoilla olleiden pienten lasten 

määrät pysyivätkin melko tasaisena noin reilun 110 - 120 lapsen paikkeilla, kunnes ne 

alkoivat nousta vuoden 1933 jälkeen. Vuonna 1937 lapsia oli kirjoilla jo vajaat 200:aa.   

Taulukko 6. Tuiran neuvolan terveyssisaren vastaanotoilla käyneet äidit lapsineen 

vuosina 1927, 1929 – 1938.
188

 

 

Vuosi 1927 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 

Kirjoilla alle 2-

vuotiaita lapsia 

119 110 125 128 115 108 160 155 176 197 181 

Vastaanotoilla 0-2 

v lapsia  

127
189 

200 344 320 300 310 390 256 316 385 398 

Vastaanotoilla 2-6 

v lapsia  

- 45 52 39 39 40 12 15 18 - - 

Vastaanotoilla 

äitejä 

- 289 70 352 164 156 215 260 398 413 418 

Kotikäyntejä 1374 1079 705 528 655 663 626 631 617 513 994 
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Terveyssisaren arkipäiväisillä vastaanotoilla Tuirassa alle kaksivuotiaita lapsia 

käytettiin ensimmäisenä vuotena vajaat 130 kertaa. Heidän käyntimääränsä kohosivat 

1930-luvulla noin 300 - 400 lapseen vuodessa. Tuirassa terveyssisaren vastaanotolle 

tuotiin 2-6-vuotiaita lapsia myös vähän, heidän määränsä vaihtelivat vuosittain noin 20 - 

50 paikkeilla. Terveyssisaren vastaanotoilla äitejä kirjattiin käyneen likipitäen yhtä 

usein kuin lapsia neuvolaan oli tuotu. Poikkeuksen tähän muodostaa vuosi 1930, jolloin 

myös terveyssisaren vastaanotoilla käyneiden äitien määrä oli vähäinen. Tuiran 

neuvolassa terveyssisaren samoin kuin lääkärinvastaanotoilla lapsia ja äitejä kävi 

vähemmän kuin kaupungin neuvolassa. Tämä johtui lasten vähäisemmistä määristä 

Tuiran neuvolan alueella.  

.  

Tuiran terveyssisar suoritti kotikäyntejä runsaasti neuvolan toiminnan käynnistyessä. 

Vuonna 1927 hän teki 1400 kotikäyntiä, tehden kyseisenä vuonna enemmän 

kotikäyntejä kuin kaupungin neuvolan kollega. Näin hän tutustui alueensa 

lapsiperheisiin. Kotikäyntien määrät laskivat vähitellen noin 500 – 600 kotikäyntiin 

1930-luvun kuluessa, kun määrät taas kaupungin puolella nousivat 1930-luvun 

mittaan.
190

    

 

 3.8. Neuvolan lasten yleisimmät kuolinsyyt  

Yleisimmäksi kuolinsyyksi kaupungin lastensuojeluliiton hoidossa olleiden pienten 

lasten kohdalla vuosina 1927, 1929 - 1937 kirjattiin ”synnynnäinen heikkous”. (Kuvio 

3.) Synnynnäiseen heikkouteen katsottiin menehtyneen joka vuosi lapsia 6 - 14 hengen 

välillä.
191

 Yleisimmin synnynnäinen heikkous liitettiin ennenaikaisesti syntyneisiin 

pienokaisiin eli keskosiin.
192

 Se merkittiin usein myös kuolinsyyksi, kun todellista syytä 

ei itse asiassa tiedetty. Kuolema nähtiin usein väistämättömäksi, eikä keinoja sen 

välttämiseksi aina tiedetty. Kuolinsyiden tunnistaminenkaan ei ollut vielä nykyisellä 

tasolla ja pienille lapsille ja vastasyntyneille tehtiin ruumiinavauksia lopullisen 

kuolinsyyn vahvistamiseksi harvoin.
193
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Tuberkuloosi oli toiseksi yleisin Oulun neuvoloiden kirjoilla olleiden pienten lasten 

kuolinsyy 1920- ja 1930-luvuilla.  Tuberkuloosikuolleisuudessa oli piikkejä vuosien 

1927 ja 1933 aikana, jolloin siihen kuoli neuvolan listoilla olleista alle kaksivuotiaista 

lapsista noin kymmenen. Muina kirjattuina vuosina siihen kuoli muutamia neuvolan 

lapsia vuosittain tai ei lainkaan.
194

 1920- ja 1930-luvut olivat Suomessa vielä 

tuberkuloosin vastaisen taistelun aikaa, eikä sairauteen ollut keksitty tehoavaa hoitoa. 

Se tarttui kaikenikäisiin ihmisiin ollen pienille lapsille erityisen vaarallinen. Sairaudesta 

oli monia muotoja, joista yleisin oli keuhkotuberkuloosi. Tuberkuloosin vastaista työtä 

maassamme teki erityisesti vuonna 1907 perustettu Suomen Tuberkuloosin 

Vastustamisyhdistys. Keskeisiä keinoja taudin ehkäisemiseen olivat valistustyö ja jo 

sairastuneiden parantolahoito. Taudin ennaltaehkäisyyn kuului myös sairastuneiden 

eristäminen lapsista. Usein sairauden kanssa oltiin kuitenkin voimattomia. Tuberkuloosi 

levisi helposti likaisissa ja ahtaissa asuinoloissa.
195

 Myös Oulun osasto teki työtä 

tuberkuloosin leviämisen ehkäisemiseksi. Terveyssisaret valistivat äitejä 

henkilökohtaisesti vastaanottojen yhteydessä ja tekivät sairaiden lasten koteihin 

tarkastuskäyntejä. He myös pitivät äideille esitelmätilaisuuksia, joissa kerrottiin 

tuberkuloosin leviämisestä. Äideille jaettiin myös tuberkuloosia käsittelevää 

kirjallisuutta. Tarvittaessa sisaret ohjasivat apua tarvitsevat pienokaiset äiteineen 

kaupungin tuberkuloosihuoltolaan.  

 

Muita yleisiksi osoittautuneita neuvolan pientenlasten kuolinsyitä olivat vatsataudit ja 

suolitulehdukset. Vatsatauteihin kuoli Oulussa lastensuojeluliiton kirjoilla olleista 

pienokaisista kolmanneksi eniten tutkimusaikana, heitä oli 2 – 10 lasta vuosittain. 

Suolitulehduksetkin kuuluivat vakavimpiin pienten lasten sairauksiin. Suolitulehduksiin 

kuolleiden neuvolassa hoidettujen pienokaisten määrät vaihtelivat 0 – 6 välillä.
196

 

Vatsataudit olivat pienille lapsille hyvin kohtalokkaita vielä 1900-luvun alussa ollen 

heidän yleisin kuolinsyynsä aiheuttaja maan laajuisesti.
197

 Niistä saatiin kuitenkin 

parhaat hoitotulokset, sillä vatsatautikuolleisuus (ripulikuolleisuus) laski koko maassa 
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1920- ja 1930-luvuilla.
198

 Vatsatautien taustalla oli osittain likaisen lehmänmaidon ja 

veden juottaminen pikkulapsille, joiden elimistö oli vielä hyvin herkkä ravinnon ja 

bakteerien suhteen. Pienet lapset saivat usein vatsataudin myös likaisista asuinoloista.
199

 

Lastensuojeluliiton terveyssisaret tekivät työtä pienten lasten ravitsemuksen 

parantamiseksi puhumalla puhtauden ja imettämisen merkityksestä äideille. Kaupungin 

neuvola jakoi myös puhdasta maitoa ja maitoseoksia vastasyntyneille lapsille. Äideille 

pidettiin esitelmätilaisuuksia lasten oikeanlaisesta ravitsemuksesta ja jaettiin professori 

Ylpön kirjasta ”Neuvoja pikkulasten hoidossa ja ruokinnassa”, sekä lääkäri Maj 

Snellmanin ”Neuvoja vatsa- ja suolihäiriöiden sattuessa”.
200

 

 

Kuvio 3. Oulun neuvoloissa hoitoa saaneiden 0-2-vuotiaiden lasten kuusi yleisintä 

kuolinsyytä vuosina 1927, 1929-1938. (Luvut lasten määriä)
201

 

 

 

Myös bakteerien aiheuttama aivokalvontulehdus oli usein hengenvaarallinen ja kuului 

tutkimusajan yleisiin pienten lasten kuolemaan johtaneisiin sairauksiin.
202
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Aivokalvontulehdukseen menehtyi lastensuojeluliiton tilaston mukaan neuvolan lapsista 

kolmena perättäisenä vuotena 1930 - 1932 yhteensä 20 lasta.
203

 Hengitysteiden infektiot 

olivat niin ikään Suomessa 1900-luvun alussa pienille lapsille kohtalokkaita. 

Keuhkokuume oli sitä vaarallisempi, mitä pienemmälle lapselle se tarttui, eikä siihen 

ollut vielä kunnollisia hoitomenetelmiä.
204

 Oulussa neuvolan hoidossa olleita 

pienokaisia menehtyi keuhkokuumeeseen 2 – 6:n lapseen lähes joka tilastoitu vuosi.
205

 

Tartuntatauteja hoidettiin yleensä oireita lievittämällä, sekä hyvällä yleishoidolla. Osa 

perinteisistä hoitokeinoista oli kuitenkin pikemminkin haitallisia, sillä pieniä lapsia 

saatettiin hoitaa muun muassa suoneniskennällä tai kamferitipoilla. Yleisen hygieniataso 

oli myös alhaisempi kotioloissa sekä sairaaloissa. Keuhkokuumeeseen löydettiin 

ensimmäinen tehoava lääke nimeltä Prontosil, joka otettiin kokeiluun vuonna 1938 

Helsingin Lastensairaalassa.
206

 

                  3.9. Pienten lasten kuolleisuus alenee 

Lastensuojeluliiton Oulun osaston toiminta oli onnistunut lastensuojeluliiton sille 

asettamassa tärkeimmässä tavoitteessa, eli kaupungin pienten lasten korkean 

kuolleisuuden alentamisessa.  Liiton tilastojen mukaan neuvoloiden kirjoilla olleiden 

lasten sairastuvuus ja kuolleisuus laskikin aina nopeasti. Tämä oli luultavasti 

merkittävin syy joka sai äidit luottamaan neuvoloihin ja tuomaan sinne lapsiaan.
207

 

Kaupungissa neuvoloiden kirjoilla olleiden alle kaksivuotiaiden lasten määrät 

lisääntyivät ajan mittaan, joten lastensuojeluliiton työllä oli kasvava merkitys kaupungin 

pienten lasten hyvinvoinnin suhteen. Kaupungin syntyvyyden ottaen huomioon voi sen 

kirjoilla sanoa olleen aluksi noin kolmanneksen alle kaksivuotiaista kaupungin lapsista. 

Heidän osuutensa kuitenkin lisääntyi 1930-luvulla niin, että neuvoloiden kirjoilla oli 

kaikkiaan yli puolet kaupungin pienistä lapsista.
208

 (Kuvio 4.)                           
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Kuvio 4. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Oulun osaston kirjoilla olleiden alle 

kaksivuotiaiden lasten kuolleisuus vuosina 1925, 1927, 1929 - 1928 ja Oulun kaupungin 

alle yksivuotiaiden lasten kuolleisuus vuosina 1921 - 1938. 
209

 

 

Oulussa neuvoloiden kirjoilla olevien alle kaksivuotiaiden lasten kuolleisuus laski 

selkeästi pienistä vuosittaisista vaihteluista huolimatta. Vuonna 1925 lastensuojeluliiton 

kirjoilla olleiden pienten lasten kuolleisuus oli 35 promillea. Heidän kuolleisuutensa 

laski kovasti, niin että 1930-luvun alusta alkaen se liikkui 6 - 10 promillen paikkeilla.
210

 

Myös koko kaupungin pienokaisten imeväisyyskuolleisuus, eli 0 - 1-vuotiaiden lasten 

kuolleisuus laski selvästi 1920- ja 1930-luvuilla. Se oli noin 120 - 140 promillen 

paikkeilla lastensuojeluliiton aloittaessa toiminta 1920-luvun alussa.
211

 Tämä 

imeväisyyskuolleisuus laski pääsääntöisesti kunnes se oli 1930-luvun lopulla noin 

puolet 1920-luvun alun lukemista, eli noin 50 - 70 promillea. Luvut eivät ole suoraan 

verrattavissa lastensuojeluliiton kirjoilla olleiden lasten kuolleisuuslukuihin, mutta ne 

ovat suuntaa antavia. Lastensuojeluliiton hoivaa ja apua saaneiden pienten lasten 
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 Vertailun vuoksi imeväisyyskuolleisuus Suomessa oli vuosina 1971 – 1980 noin 10 promillea. 

Turpeinen 1987, 406. 
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kuolleisuuden voi sanoa olleen alhaisempaa kuin niiden lasten, jotka eivät olleet sen 

avun piirissä. 
212

 

Myös muualla Suomessa 1920- ja 1930-luvut olivat voimakkaan 

imeväisyyskuolleisuuden laskun aikaa.  Koko maan mittakaavassa se laski noina 

vuosikymmeninä 20 promillea ollen 1930-luvulla enää 75 promillen paikkeilla.
213

 Syitä 

tähän imeväisyyskuolleisuuden selvään alenemiseen oli useita. Itsenäistyneessä maassa 

aloitettu terveydenhuollon kehittäminen ja koteihin suunnattu valistustyö olivat alkaneet 

tuottamaan tulosta. Mannerheimin Lastensuojeluliiton tekemä monipuolisella 

huoltotyöllä lasten ja perheiden parissa oli myös merkittävä roolinsa pienten lasten 

kuolleisuuden alenemisessa.
214
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                       4. OULUN KOULULASTEN  HUOLTOTYÖ 

 

                     4.1. Oulun ensimmäinen kouluhoitaja ja hänen toimintakenttänsä 

 

Yleisen oppivelvollisuuden astuessa voimaan ja kansakoululaitoksen kehittymisen 

myötä kouluikäisten lasten huono terveydentila tuli selvästi ilmi ja 

kouluterveydenhuoltoa haluttiin kehittää.
215

 Vuosisadan alussa tehdyn tutkimuksen 

mukaan reilusti yli puolet maan koululaisista luokiteltiin ruumiillisesti heikoiksi tai 

kärsiviksi. Maassamme pidettiin esikuvana Saksaan aiemmin luotua 

kouluterveydenhuoltoverkostoa, josta otettiin mallia. Koululaisten hyvinvoinnista oltiin 

kiinnostuneita myös väestöpoliittisista syistä, sillä maalle haluttiin elinvoimainen 

nuoriso tulevaisuutta luomaan.
216

 Koululasten terveydenhuollon edistämisestä 

muodostuikin lastensuojeluliiton alkuvuosien toiminnan toinen painopiste.  

Koululääkäreitä maassamme oli jo 1900-luvun alussa suurimmissa kaupungeissa,
217

 ja 

Oulussakin jo vuodesta 1912 lähtien, ennen kuin asiasta säädettiin lailla.
218

 Maan 

ensimmäinen kouluhoitaja oli vuonna 1921 lastensuojeluliiton palkkaama. Seuraavana 

vuonna liitto alkoi kouluttaa kouluhoitajia.
219

  Kouluhoitajien ja koululääkärien 

palkkaaminen oli kunnille vielä vapaaehtoista ja lakeja heidän palkkaamisestaan ei ollut 

säädetty vielä 1920- ja 1930-luvuilla
220

. Valtio tuki kuitenkin kouluterveydenhoidon 

järjestämistä maksamalla kunnille sen aiheuttamista kuluista kaksi kolmasosaa.
221

 

Lastensuojeluliiton tarkoitus olikin saada kouluterveydenhuolto ajan mittaan valtion 

järjestämäksi toiminnaksi.
222

    

Lastensuojeluliiton aloitettua toimensa kaupungissa oli koululääkärinä Väinö Klemola, 

joka oli tässä toimessaan vuosina 1919 - 1928. Tutkimusajan Oulussa koululääkärin 

tehtävät oli yhdistetty toisen kaupunginlääkärin virkaan. Hänen jälkeensä 
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koululääkärintoimi oli useita vuosia tilapäisten toimijoiden harteilla, kunnes vuonna 

1935 virkaan saatiin vakituisesti lääkäri Aimo Kannisto.
223

  

Koululääkäri Klemola oli jo vuonna 1923 tehnyt aloitteen kouluhoitajatoimen 

perustamista varten, sillä hän olisi tarvinnut avustajan työlleen.   Tämä aloite kuitenkin 

hylättiin vähäisen kannatuksen vuoksi kahtena perättäisenä vuotena. Lastensuojeluliiton 

keskuskanslia lähestyi vuonna 1923 Oulun osastoa kirjeitse kouluhoitaja-asian vireille 

saamiseksi Oulussa. Kouluhoitajia oli tuolloin jo palkattuna useisiin Etelä-Suomen 

kaupunkeihin. Liiton keskusjärjestö lähetti Ouluun ohjeet kouluhoitajan tehtävistä ja 

palkkauksesta suositellen Oulun osastolle sopivaksi katsomiaan hoitajia.
224

 Oulun 

osasto teki vuoden 1924 loppupuolella kaupunginvaltuustolle ehdotuksen 

kouluhoitajatoimen perustamisesta kansakouluihin. Tuolloin osasto sitoutui 

kustantamaan suurimman osan hoitajattaren palkasta.
225

 Tähän ehdotukseen suostuttiin 

ja 15.3.1925 Oulun kouluihin saatiin ensimmäinen kouluhoitaja Anni Taskinen.
226

 Hän 

työskenteli kouluhoitajana vain pari vuotta, minkä jälkeen hänen sijalleen valittiin 

Mimmi Mankinen. Mankinen viihtyi kouluhoitajan tehtävässään pitkää ollen toimessa 

vuosina 1927 - 1959.
227

 

Vastapalkatun kouluhoitajan työskentelykenttä oli sama kuin kaupungin neuvolan siis 

kattaen Oulun esikaupunkeineen. Työkenttä oli laaja, sillä siihen kuului aluksi 

kaikkiaan kuusi kansakoulua, kolme ala- ja yläkoulua.
228

  Nämä koulut sijaitsivat 

Kajaanintullin-, Heinätorin-, Kirkkotorin-, Aleksanterintorin sekä Tuiran 

kansakouluissa. Vuonna 1927 toisen kouluhoitajan toimi perustettiin, jolloin osa 

oppilaista siirtyi Tuiran alueen kouluhoitajan piiriin. Kajaanintullin-, Heinätorin-, 

Kirkkotorin-, Aleksanterintorin kansakoulut jäivät kaupungin kouluterveydenhuollon 

piiriin.   Koulujen ahtautta helpotti vähän vuonna 1935 valmistunut Keskuskansakoulu, 

johon sijoitettiin Kirkkotorin- ja Aleksanterintorin alakansakoulut. Lapsia näissä 

kansakouluissa oli 1920-luvulla yhteensä 1800 molemmin puolin oppilasmäärän itse 

asiassa vähetessä vuosikymmenen kuluessa. Oppilasmäärät alkoivat kuitenkin nousta ja 

1930-luvun alussa ylitettiin jo 2000 lapsen määrä. Kansakoululaisten määrät jatkoivat 
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kaupungissa yhä kasvuaan kivuten vuosikymmenen lopussa noin 2700 lapseen. Tämä 

koululaisten määrän kasvu johtui osaltaan kohonneen syntyvyyden lisäksi kaupungin 

työtilanteen parantumisesta, joka veti puoleensa parhaassa työiässä olevia perheellisiä 

ihmisiä lähikunnista.
229

  

4.2. Koululääkärin toiminta 

Koululääkäri suoritti työnsä kansakouluissa muutamissa päivissä vuodessa. Lääkärin 

toimiin koululääkäriohjesäännön mukaan kuului terveystarkastusten tekeminen lapsille 

kolmesti heidän koulunkäyntinsä aikana. Sairaalloisemmat lapset lääkäri tarkasti 

useammin.
230

 Mikäli lapsella todettiin joku sairaanhoitoa vaativa sairaus, hänet 

lähetettiin kunnanlääkärin vastaanotolle.
231

 Lääkäri sai käsiinsä jo ennen 

terveystarkastusta Kansakoululaisen terveyskortit, joihin oli kerätty lasten ja heidän 

perheidensä terveyttä koskevat tiedot. Varsinaisten sairauksien lisäksi oppilaita 

arvioitiin heidän ulkoisten oireidensa perusteella, erityisesti kalpeuteen ja 

vähäverisyyteen kiinnitettiin huomioita, sillä niistä pyrittiin päättelemään lapsen yleistä 

terveydentilaa. Erilaisiin ruumiinvikoihin, kuten riisitaudin jälkiin luustossa tai 

kieroselkäisyyteen kiinnitettiin myös huomiota. Tarkkailun kohteena olivat myös 

imurauhaset, korvat, silmät, nenä sekä nielu. Lasten kuulo- ja näkökyky tarkastettiin 

myös, samoin kuin heidän hampaansa. Muita tarkkailun kohteita olivat muun muassa 

henkinen vajavaisuus, syöpäläisten puremat, kutiava iho kuin vuoteen kasteleminenkin.  

Lääkäri arvioi lasten kehitystä myös punnitusten ja mittausten perusteella.
232

 

Lääkärintarkastusten jälkeen koululaisten perheisiin oltiin tarvittaessa yhteydessä ja 

heille ilmoitettiin lapsissa ilmenneistä terveysongelmista.
233

 Koululääkärin toimintaan 

kuului myös valvoa kouluympäristöä ja koulujen yleistä hygieniaa. Hänen kuului 

opettaa lapsille oikeaa pukeutumista, sekä huolehtia yhdessä opettajien kanssa 

opetuksen terveydenhoidollisista näkökulmista.
234

 

4.3. Kouluhoitajan tehtävät – poliklinikkavastaanottoja, kotikäyntejä ja 

terveysvalistusta 
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Kouluhoitajien toiminta oli tarkoin määritelty lastensuojeluliiton vuonna 1924 

laatineessa kouluhoitajattaren johtosäännössä. Kouluhoitajan työn tarkoitus oli parantaa 

koululaisten terveydentilaa. Hän toimi yhdyssiteenä koulun, kodin, koululääkärin sekä 

viranomaistahojen välillä. Kouluhoitajan tehtäviin kuului myös avustaa koululääkärin 

vastaanottoja hänen tutkiessaan lapsia.
235

  

Ensimmäisessä vuosikertomuksessaan kouluhoitaja Taskinen kertoi aluksi kiertäneensä 

yhdessä koululääkärin mukana, jolloin lapsille kerrottiin hänen työstään.  Hoitajan 

tultua lapsille tutuksi hän alkoi itsenäisesti käydä luokissa puhuen puhtaudesta ja 

terveydestä koululapsille. Kouluhoitaja piti poliklinikkavastaanottoa kullakin koululla 

määrättyinä tunteina. Hän sai koululääkäriltä myös luvan laittaa jokaiselle koululle 

lääkevaraston lasten hoitamista varten.
236

 Pienempiä vammoja ja sairauksia, kuten 

pienten tapaturmien aiheuttamia haavoja, ihottumia tai paiseita kouluhoitajat pystyivät 

itsekin hoitamaan vastaanotoillaan.
237 

Lapsen sairastuessa hänen oli aina ensin 

käännyttävä kouluhoitajan puoleen. Kouluhoitaja arvioi lapsen tilanteen ja antoi 

tarvittaessa lähetteen koululääkärille.
238

 

Säännöllisesti koululuokille pidettävät puhtaustarkastukset olivat myös osa 

kouluhoitajien toimenkuvaa. Koululaisten tarkastusten tarkoitus oli kohentaa lasten 

puhtaustasoa ja herättää kiinnostusta oman terveyden hoitamiseen. Käsien puhtaus ja 

hiusten siisteys olivat tarkastusten erityisen huomioinnin kohteena, tutkimuksen 

saattaessa olla yksityiskohtaisempaakin kattaen kaiken kynsistä vaatetukseen.
239

 

Koululaisten alhaisesta puhtaustasosta kertoivatkin ajoittaiset täiepidemiat, joiden 

johdosta kouluhoitaja teki oppilaille lukuisia saivarkampauksia. Täiden vastaista työtä 

tehtiin myös kodeissa. Koulujen puhtaustason kerrottiin kuitenkin olevan vähitellen 

kohoamassa.
240

 Puhtaustarkastusten yhteydessä kouluhoitaja puhui jokapäiväisistä 

terveyttä edistävistä asioista kuten puhtauden, oikean ravinnon, unen ja raittiin ilman 

merkityksestä. Kouluhoitajat opettivat myös säännöllisen hammashoidon merkitystä ja 

hammasharjan käyttöä. Valistustyö tuberkuloosin leviämisen ehkäisemiseen oli niin 
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ikään osana kouluhoitajien työtä.
241

 Koululaisia pyrittiin kannustamaan terveisiin 

elämäntapoihin antamalla jokaiselle arvosana puhtaudessa.  Tässä arvioinnissa pyrittiin 

ottamaan lapsen kasvuolosuhteet ja oma vaikuttamismahdollisuus huomioon. Yleisesti 

ottaen koululapset Oulussa olivat halukkaita parantamaan omaa hyvinvointiaan.
242

  

 

Kouluhoitajat suorittivat oppilaiden luona myös kotikäyntejä yleensä opettajan 

ilmoittaessa lapsen sairaudesta. Samoin puhtaustarkastuksissa löydettyjen likaisten 

lasten koteihin tehtiin käyntejä.
243

 Myös toistuvien poissaolojen, huonohoitoisuuden tai 

jonkun perheenjäsenen keuhkotaudin johdosta hoitajat tekivät vierailuja lasten koteihin. 

Niiden myötä kouluhoitaja sai kuvan lapsen elinolosuhteista. Tällöin myös vanhemmat 

saatiin tietoisiksi lapsensa tilanteesta ja heille annettiin käytännön neuvoja lapsen 

hoidon suhteen.
244

 Oulussa näistä kotikäynneistä suurin osa oli neuvontakäynneiksi 

luokiteltavia, osan ollessa sairaiden koululapsien voinnin tarkastamista.
245

 

Kouluhoitajien tehtävänä oli myös valistustyön tekeminen terveydellisissä asioissa 

esimerkiksi kokouksia ja kursseja järjestämällä.
246

 Oulussa kouluhoitajat osallistuivat 

vuosien mittaan tähän toimintaan järjestämällä lastenhoitokursseja koulutytöille ja 

äideille. He muun muassa esitelmöivät tuberkuloosin vastustamistyöstä partiotytöille 

sekä järjestivät heille ensiapu- ja sairaanhoitokursseja.
247

  

                   4.4. Kouluhoitaja saa paljon lapsia hoidettavakseen 

Kaupungin kouluhoitajan työ alkoi vauhdikkaasti vuoden 1925 kevätlukukaudella, sillä 

ensimmäisenä lukuvuotena poliklinikalla kävi lapsia yli 600 kertaa. Muutaman 

hiljaisemman vuoden jälkeen koululaisten poliklinikkakäynnit alkoivat lisääntyä. 

Lukuvuonna 1929 - 1930 ylitettiin jo tuhannen poliklinikkakäynnin määrä. Sen sijaan 

lukuvuodesta 1932 - 1933 eteenpäin 1930-luvun loppupuolelle koululaisia kävi 

kouluhoitajan poliklinikalla joka lukuvuosi reilusti yli 2000 kertaa. 
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Taulukko 7. Kaupungin kouluhoitajan työ: koululastenhuolto lukuvuosina 1925 - 

1938.
248

 

 

Lukuvuosi 1925

-26 

1926

-27 

1927

-28 

1928

-29 
249 

1929

-30 

1930-

31 

1931

-32 

1932

-33 

1933

-34 

1934

-35 

1935

-36 

1936

-37 

1937

-38 

Poliklini- 

kalla lapsia 

648 374 494 663 1132 1496 1619 2234 2300 2478 2391 2200 2148 

Mitattu/ 

punnittu 

1718 2069 1525 1109 2228 2427 2452 2491 2542 3037 2961 2804 2596 

Puhtaus-

tarkast./ 

luokkaa 

345 328 267 159 358 367 372 395 386 

 

 

390 402 368 346 

Koti-

käyntejä 

775 785 623 354 617 698 720 931 919 862 849 827 807 

 

 

Kouluhoitaja mittasi ja punnitsi lapsia runsaita määriä. Ensimmäisenä lukuvuotena 1925 

- 1926 mitattiin ja punnittiin lapsia noin 1700 kertaa. Lukuvuodesta 1929 - 1930 lähtien 

mittausten ja punnitusten määrät nousivat noin 2000 - 3000 kertaan vuodessa 

vuosikymmenen loppuun saakka.  

Koululuokkien puhtaustarkastuksia kaupungin kouluhoitaja suoritti kaupungin 

koululuokille noin 300 - 400 kertaa lukuvuoden kuluessa. Yksi lukuvuosi teki 

poikkeuksen tähän, sillä lukuvuonna 1927 - 1928 luokkia tarkastettiin vain 270 kertaa.  

   

Kouluhoitajan teki myös runsaasti kotikäyntejä lasten koteihin. Niiden määrät nousivat 

vähitellen, ja lukuvuosina 1925 - 1932 kotikäyntejä tehtiin noin 600 - 700 kertaa. 

Vuosikymmenen loppua kohden nämä kotikäynnit lisääntyivät reilun käynnin 800 - 

1000 välille.
 250
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Tarkastettavien ja hoidettavien koululasten määrän lisääntyminen erityisesti 

poliklinikoilla kertoi koululaisten oppineen kääntymään kouluhoitajien puoleen 

terveysongelmiensa kanssa. Lapsille tehtyjen useiden punnitusten ja mittausten määrät 

selittyvät sillä, että alipainoiset tai muuten poikkeavasti kehittyneet lapset punnittiin ja 

mitattiin useaan kertaan vuodessa.
251

 Myös kouluyhteisön ja lasten perheiden on 

täytynyt olla yhteistyössä kouluhoitajien kanssa. Erityisesti kaupungin opettajien 

kerrottiin olleen myötämielisiä ja avuliaita lastensuojeluliiton työn suhteen.
252

  

4.5. Toisen kouluhoitajan työ alkaa ja toiminta laajenee  

 

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Oulun osaston toiminta sai tunnustusta osakseen 

sekä opettajien, että koululääkärin taholta.
253

 Erityisesti koululääkäri kiitteli 

kouluhoitajan tekemää työtä. Hänen ansiostaan koululääkärin työtaakka oli 

huomattavasti keventynyt kouluhoitajan hoitaessa helpompia sairastapauksia. Myös 

koululasten hyvinvointi oli parantunut lääkärin mukaan.
254

 Koululaisten suuren määrän 

huomioon ottaen huomattiin yhden kouluhoitajattaren käyvän pian riittämättömäksi.
255

 

Toisen kouluhoitajattaren palkkaaminen tulikin pian ajankohtaiseksi ja tämä toimi 

päätettiin yhdistää Tuiran neuvolatyöhön, niin että sitä hoiti sama henkilö.
256

 Tuiran 

kouluhoitajan toiminta-alue oli yhteinen Tuiran neuvolan kanssa.
257

 Hoitajatarvirkojen 

yhdistäminen säästösyistä yhden hoitajan käsiin oli yleistä lastensuojeluliiton 

toiminnassa 1920- ja 30-luvulla.
258
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Tuiran alueen kouluhoitajan poliklinikkavastaanotoille koululaisia tuli ensimmäisenä 

lukuvuonna 1927 - 1928 toiminnan käynnistyttyä käymään noin 700 kertaa. (Taulukko 

8.) Kouluhoitajatoiminta oli ennestään jo tuttua, joten kouluhoitaja sai Tuirassa heti 

enemmän vastaanotolla kävijöitä. Seuraavina vuosina poliklinikalla kävijämäärät 

liikkuivat noin tuhannen kävijän molemmin puolin. Lukuvuodesta 1934 - 1935 lähtien 

1930-luvun loppuun koululaisten käyntikerrat lisääntyivät entisestään muutamien 

poikkeusvuosien jälkeen noin 1600 käyntikertaan lukuvuoden aikana. 

Tuiran alueella koululaisten mittausten ja punnitusten kerrat myös lisääntyivät. 

Lukuvuoden 1927 - 1928 reilun 500:n mittauksen ja punnituksen jälkeen niiden määrät 

nousevat 1930-luvun alussa noin 1200 kertaan lukuvuodessa. 1930-luvun puolivälin 

jälkeen mittausten ja punnitusten määrät lisääntyivät pääsääntöisesti noin 1800 kertaan 

lukuvuosi. 

Kouluhoitaja teki Tuiran alueella puhtaustarkastuksia lukuvuosien 1927 - 1932 aikana 

noin 60 - 90 kertaa koululuokille. Puhtaustarkastuksetkin lisääntyivät ajan myötä Tuiran 

alueella kohoten noin 150:n kertaan 1930-luvun lopulla.  

Taulukko 8. Tuiran kouluhoitajattaren työ: koululastenhuolto lukuvuosina 1927 - 

1938.
259

                        

Vuosi 1927-

28260 

1928

-29 

1929

-30 

1930

-31 

1931-

32 

1932

-33 

1933

-34 

1934-

35 

1935-

36 

1936-

37 

1937-

38 

Poliklini-      

kalla lapsia 

729 1257 1155 954 978 968 989 1676 1293 1537 1583 

Mitattu, 

punnittu 

513 

 

837 1054 1177 1202 1242 1270 1276 1837 1287 1815 

Puhtaus-

tarkast./ luokkaa  

96 60 81 86 92 108 118 123 129 132 154 

Kotikäyntejä 326 326 540 464 554 597 523 827 862 666 723  

 

 

Myös Tuiran alueella kouluhoitaja suoritti oppilaiden luona kotikäyntejä. Niitä hän teki 

vuosien 1927 - 1929 aikana noin 300 lukuvuodessa. Tässäkin työssä oli selvää kasvua 
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ajan myötä, sillä seuraavien lukuvuosien aikana kotikäynnit lisääntyivät reiluun 500 

kertaan. Lukuvuonna 1934 - 1935 kotikäynnit nousivat Tuirassa noin 800 kertaan, 

minkä jälkeen ne pysyivät noin 700 - 900 käynnin paikkeilla 1930-luvun loppuun 

saakka.
261

 

 

Tuiran kouluhoitajalla oli hoidettavanaan vähemmän koululaisia kuin kaupungin 

kouluhoitajalla, mikä selittää vähäisemmät määrät koululasten huollossa. Tuiran 

kouluhoitajan työkenttä oli kuitenkin haastavampi kuin kaupungin kouluhoitajan. Hänen 

alueeseensa kuului esikaupunkialueita, joihin sijoittui suhteellisen paljon vähävaraisia 

perheitä. Näiden perheiden vanhemmilla ei ollut mahdollisuuksia antaa lapsilleen 

parasta mahdollista hoitoa. Tämä olosuhteet näkyivät lasten tekemissä suhteellisen 

monissa poliklinikkakäynneissä ja sisarten tekemien kotikäyntien määrissä Tuirassa. 
262

   

4.6. Koululaisten sairaudet – alipainoa, tuberkuloosia ja kulkutauteja     

Oulun kansakoululääkärien vuosikertomuksista selvisivät kaupungin koululapsia 

vaivanneet sairaudet, joita vastaan kouluhoitajat ja koululääkärit tekivät suurimman 

työn. Erilaiset epidemioina esiintyvät kulkutaudit vaikuttivat merkittävästi lasten 

terveyden tilaan ja koulussa käymiseen. Kulkutautien vakavuus ja laajuus vaihtelivat 

vuosittain.  Lukuvuosina 1924 - 1926 lääkäri Klemola kertoi koululaisten terveyden 

tilan olleen yleensä ottaen hyvän. Koululaisilta tavattiin vain satunnaisia 

kulkutautitapauksia.
263

 Vakavampia epidemioita koettiin aika ajoin. Niiden takia 

sairastuneiden oppilaiden piti olla koulusta poissa useita viikkoja ja kouluja jouduttiin 

jopa sulkemaan taudin leviämisen ehkäisemiseksi.
264

  Tuolloin koululääkäri kertoi 

lasten terveyden tilan olleen vain tyydyttävän ja tautisuuden runsasta heidän 
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keskuudessaan.
265

 Oulun kouluissa todetut sairaudet olivat pääosin aikansa tyypillisiä 

lastentauteja.
266

 Esimerkiksi vuoden 1929 syksyllä kouluissa jylläsi nopeasti leviävä 

pussitautiepidemia
267

, joka jatkui aina kevääseen saakka huolimatta siitä, että 

sairastuneet lapset eristettiin terveistä. Tuolloin kaikkiaan noin 500 koululaista sairastui 

tautiin.
268

 Pussitaudin lisäksi vakavampia epidemioita aiheuttivat tuli- ja tuhkarokko, 

kurkkumätä, punakoira, kurkkumätä sekä erityisesti influenssa. Pahimpina vuosina 

influenssaan sairastui vajaa tuhat koululaista. 
269

 

Koululaisten terveystarkastuksissa oli tarkan seurannan kohteena aikansa kansantauti 

tuberkuloosi.
270

 Se oli suhteellisen yleistä kouluikäistenkin lasten keskuudessa. Tautiin 

sairastuvuuden toinen riskikausi alkoikin murrosiässä.
271

 Lapsia tutkittaessa tarkkailtiin 

taudin ilmenemistä erityisesti keuhkoissa, rauhasissa tai luissa. Tuberkuloosin 

ilmenemisestä raportoitiin säännöllisesti kansakoululääkäreiden vuosikertomuksissa ja 

se oli vakavimpia koululapsia vaivanneita sairauksia.272 Tuberkuloosia sairastaviksi 

todetut lapset ohjattiin kaupungin keuhkotautihuoltolaan hoidettaviksi.
273

 Erityistä 

sairaalaa ei ollut tuberkuloottisia varten, joten vakavammin sairaat lapset vietiin 

sairaskodille tai kunnallissairaalaan hoitoa saamaan. Varsinainen keuhkotautiparantola 

Oulun seudulle saatiin vuonna 1932 Päivärinteelle.
274

 

Kaupungin kansakoululaisista tuberkuloosin sairastuvuus oli lukuvuosina 1924 - 1927 

noin 6 – 7 %:n luokkaa.
275

 (Kuvio 4.) Koululääkäri totesikin raporteissaan eri 

tuberkuloosimuotoihin sairastuvuuden olleen runsasta koululasten keskuudessa.
276

 

Koululaisten keskuuteen tehdyn tuberkuloosin vastaisen valistustyön lisäksi sairauden 

hoitoa ja ennaltaehkäisyä tehostettiin vuonna 1925 syyslukukaudella käyttöön otettujen 
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terveyslippujen avulla. Niissä huomiota kiinnitettiin enemmän tautien ja tuberkuloosin 

esiintymiseen kodeissa. Näihin kortteihin tai lippuihin hoitajat keräsivät tietoja lasten 

elinoloista käymällä lasten kodeissa. Lasten henkilökohtainen siisteys arvioitiin myös, 

samoin heidän saamansa hoito.
277

 Tietojen perusteella lasten kotioloihin voitiin puuttua 

opetus- ja valistustyön avulla. Lukuvuonna 1926 - 1927 uutena apuna tuberkuloosia 

sairastaville samoin kuin heikoille ja ihotautisille lapsille kaupungin 

keuhkotautihuoltolaan saatiin Jessionek-kvartsilamppu. Sillä annettiin keinotekoista 

aurinkohoitoa.
278

 

Kuvio 4. Tuberkuloosiin sairastuvuus Oulun kansakoululaisten keskuudessa vuosina 

1924 - 1938.
279

 

 

Tuberkuloosiin sairastuvuudessa oli notkahdus alaspäin lukuvuoden 1927 - 1928 

aikana, jolloin siihen sairastuneiden lasten määrä laski 4 %:n.
280

 Tautiin sairastuneiden 

lasten määrät olivat pian kuitenkin uudelleen kasvussa kivuten lukuvuoden 1929 - 1930 
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aikana jälleen seitsemään prosenttiin.
281

 Tämän jälkeen sairastuvuus tuberkuloosiin 

alkoi kuitenkin Oulussa koululaisten parissa pääsääntöisesti laskea. Lukuvuosina 1934 - 

1938 tuberkuloosiin sairastui enää vain 3 % koululaisista.
282

 Tuberkuloosiin 

sairastuvuus laski samanaikaisesti muidenkin kaupunkilaisten keskuudessa. Oulun 

tuberkuloositilanne oli ollut uhkaava 1920-luvun alussa, jolloin kaikista kuolleista joka 

viides oli tuberkuloosin uhri. Tautiin kuolleisuus alkoi vähetä vuoden 1929 jälkeen 

puolittuen 1930-luvun loppuun mennessä. Tehty työ tuberkuloosia vastaan oli alkanut 

tuottaa tulosta.
283

 

Lasten alipaino oli ongelma vielä 1920- ja 1930-lukujen Suomessa.
284

 Professori 

Ylppökin ilmaisi huolensa maan koululaisten ravitsemustilanteesta, sillä koulupäivät 

olivat usein pitkät, eivätkä lapset saaneet välttämättä kunnollista ruokaa ennen iltaa.
285

 

Oppivelvollisuuden myötä kouluravinnosta huolehtiminen oli tullut kuntien tehtäväksi. 

Se kuitenkin takasi ruoan vain vähävaraisille lapsille koulupäivän aikana. Myös 

lastensuojeluliitto ryhtyi 1920-luvun kuluessa edistämään ravitsemukseen liittyviä 

kysymyksiä. Liitossa laadittiin muun muassa esitys koulujen uudesta 

ravintojärjestyksestä. Se myös tuki paikoin koulukeittolatoimintaa.
286

 Ouluun oli saatu 

koulukeittolatoiminta jo ennen lastensuojeluliiton toiminnan alkamista. Tästä 

ruokailusta pääsivät osaksi vain vähävaraiset koululaiset.
287

  

Käytännön tasolla lastensuojeluliiton hoitajat tarkkailivat lasten ja nuorten ruumiillista 

kehitystä säännöllisin mittauksin ja punnituksin. Saatuja tuloksia vertailtiin 

valtakunnallisiin pituus- ja painokäyriin, joiden mukaan lapsen terveydentilaa ja 

kehitystä arvioitiin. Lasten alipainoon suhtauduttiin vakavasti. Siitä kärsiville annettiin 

alipainoisten vihreä kortti, johon merkittiin säännöllisesti suoritettujen punnitusten 

tulokset. Myös koteja tiedotettiin lapsen alipainosta, jolloin vanhemmat saivat 

alipainoisen lapsen hoito-ohjeet.
288
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Lukuvuonna 1924 - 1925 tarkastetuista Oulun koululaisista huonosta ravitsemustilasta 

kärsi noin 5 %.
289

 Koululaisten ravitsemustilanne pysyi suunnilleen samanlaisena 1930-

luvun alkuun saakka jolloin ravinnon puutteesta kärsivien lasten osuus vaihteli 4 - 7 %:n 

välillä.
290

 Poikkeuksen tähän teki lukuvuosi 1930 - 1931, jolloin heikosti ravittuja oli 9 

% koululaisista.
291

  Lukuvuoden 1933 - 1934 aikana koululaisten ravitsemustilaa alettiin 

arvioida tri Schiötzin taulukon mukaan. Nyt huonosta ravitsemustilasta kärsiviä lapsia 

nimitettiin alipainoisiksi. Tämä arvioimistapa oli tiukempi, sillä nyt alipainoisia 

koululaisia oli kaikkiaan 18 %.
292

 Seuraavina vuosina aina lukuvuoteen 1938 - 1939 

saakka alipainoisten lasten ja nuorten vähän laskivat pysytellen kuitenkin 11 - 15 %:n 

välillä. Todennäköisesti alipainoisten koululaisten määrät pysyivät suunnilleen samoissa 

luvuissa muutamia poikkeusvuosia lukuun ottamatta.
293

  Alipainoisten lasten kerrottiin 

pääosin olevan vähävaraisten perheiden jälkikasvua.
294

  

 

Koululaiset Oulussa kärsivät myös yksipuolisen ja puutteellisenkin ruokavalion 

aiheuttamasta anemiasta, eli raudan puutteesta. Aneemisten lasten määrät vaihtelivat 

1920-luvun puolivälistä alkaen yleensä 10 %:n molemmin puolin.
295

 Poikkeusvuosiakin 

oli, esimerkiksi lukuvuonna 1932 - 1933 tutkituista anemiasta kärsi vain 5 % 

koululaisista.
296

 Sen sijaan seuraavana lukuvuotena 1933 - 1934 anemiaa oli jopa 20 

%:lla koululapsista.
297

 Anemiaa potevien koululaisten kirjaaminen lopetettiin 1930-

luvun puolivälistä alkaen.
298

 Anemian toteamiseksi ei riittänyt pelkkä lapsen kalpeuden 
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toteaminen, vaan se pystyttiin toteamaan jo melko yleisellä verikokeella. Lääkkeeksi 

tähän vähäverisyyteen määrättiin rautapitoista ruokaa tai rautapulveria. Myös ulkoilua 

suositeltiin sen hoidossa.
299

 Aneemiset lapset saivat myös käydä keuhkotautihuoltolan 

Jessionek-kvartsilampun alla.
300

 

 

Koululääkäri piti koululaisten ravitsemustilannetta kuitenkin hyvänä nähden varattomiin 

kaupunkilaisiin kohdistuneen huolenpidon tehneen tehtävänsä. Hän ei uskonut että 

suuria parannuksia ravitsemustilanteessa oli enää odotettavissa. Koulukeittiöt, 

päiväkodit ja kesäsiirtolat olivat auttaneet köyhiä tuntuvasti, niin ettei koulussa käyvien 

tarvinnut nälkää nähdä. 
301
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                   5. OSASTON MUU LASTEN HYVÄKSI JÄRJESTÄMÄ TOIMINTA   

                   5.1. Ruoka-apua ja vaatteiden valmistusta  

Mannerheimin Lastensuojeluliiton paikallisosastojen toimintojen alkuvaiheessa oli 

havaittavissa kaksi linjaa, toisaalta oli se mitä liiton keskuskansliassa korostettiin 

tärkeäksi ja toisaalta taas kullakin paikkakunnalla oleva todellinen tilanne. 

Valistustyöhön oli vaikea keskittyä, jos autettavilta puuttui tähdellisimmätkin elämän 

perusedellytykset. Osastot toimivatkin monilla paikkakunnilla omaehtoisesti tekemällä 

hyväntekeväisyystyötä. Eri osastojen toiminnoissa oli kirjoa varsinkin toiminnan 

ensimmäisinä vuosina, mikä johtui siitä, että paikallisosastot saivat valita omalle 

paikkakunnalleen sopivan ohjelman. Paikallisosastojen ensimmäisten vuosien toimintaa 

olivat muun muassa neuvontatyö- ja valistustyö, lastenkerhotoiminta, ompeluseurojen 

järjestäminen rouville, kiertokoritoiminnan pyörittäminen sekä kesäkaitsijatyö. Näiden 

toimintojen alkuun saamisessa vierähti yleensä vuosi tai kaksikin vuotta.
302

  

 

Nämä muidenkin paikallisosastojen työn aloittamisvaiheiden piirteet näkyivät myös 

Oulun osaston toiminnassa. Se jatkoi vuoden vaihduttua toimintaansa, kanslian 

sijaitessa Hyväntekeväisyysyhdistyksen talossa. Osaston puoleen käännyttiin edelleen 

ruoka-apua pyytäen ja yhdistys halusi auttaa hätää kärsiviä lapsiperheitä. Se jatkoi 

ruoka-avun järjestämistä kansliansa kautta vuonna 1922 tarkoituksenaan etupäässä 

auttaa perheitä, joissa oli pieniä ja kouluikäisiä lapsia, jotka olivat muun ruoka-avun 

ulottumattomissa.
303

 Tässä avustustyössä olivat myös yhdistykset Maitopisara ja 

Nuorten Ystävät edelleen apuna.
304

 Oulun osaston kansliasta jaettiin avunpyytäjille 

kuukauden kestävän kortteja, jotka oikeuttivat ruoka-avustukseen. Ruoka-apua jaettiin 

ensimmäisellä vuoden puoliskolla 1922 kaikkiaan 5760 kappaletta, joista apua riitti 81 

lapselle perheineen. Niiden jakaminen jatkui syksyllä samana vuonna vuoden loppuun 

asti, jolloin ruoka-avustuksia meni 4680 kappaletta, kaikkiaan 78 lapselle sekä heidän 

perheilleen. Oulun osasto päätti luopua tästä ruoka-aputoiminnasta ja jättää 

korttijärjestelmän Hyväntekeväisyysyhdistyksen käytettäväksi vuoden 1923 

johtokunnan kokouksessa, sen toiminnan keskityttyä muihin suuntiin. 
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Toimintansa alkuvaiheessa vuoden 1922 aikana Mannerheimin Lastensuojeluliiton 

Oulun osaston puoleen käännyttiin myös muissa lastensuojeluasioissa, sillä sinne tehtiin 

ilmoituksia muutamista perheissä tapahtuvista lasten laiminlyöntitapauksista. Näissä 

tapauksissa yhdistys aluksi kääntyi kasvatuslautakunnan puoleen ja myöhemmin 

lastenhuoltotoiminnan käynnistyttyä vuoden 1922 lokakuussa yhdistyksen huoltosisar 

hoiti myös näitä asioita. Oulun osaston kansliaan tehtiin niin ikään samana vuonna 

valituksia kerjäävistä lapsista joista kaikki yhtä lukuun ottamatta oli tavattu Oulun 

esikaupunkialueella, mutta toimenpiteistä niiden suhteen ei ole mainittu.
305

  

Lastensuojeluliitossa kiinnitettiin huomiota pienten lasten vaatetuksen puutteellisuuteen, 

mikä oli hyvin tärkeää heidän hyvinvointinsa kannalta. Monissa perheissä ei ollut 

kykyä, eikä mahdollisuuksia valmistautua uuden perheenjäsenen vaatettamiseen. 

Vähävaraisia perheitä alettiin opettaa ja tukea tässä asiassa lastensuojeluliiton 

perustaman valiokunnan alkaessa vuonna 1922 järjestämään mallivaatekertojen 

valmistamista. Niitä valmistettiin kahdenlaisia, 0 – 4 -kuukauden ikäisille ja 5 – 10 -

kuukauden ikäisille sopivia ja ne lahjoitettiin paikallisosastoille malleiksi. 

Paikallisosastot pystyivät myös tilaamaan lastenvaatekaavoja tai ostamaan materiaalia 

lastensuojeluliitolta halutessaan. Näiden vaatemallien mukaan koottiin kiertokorit, jotka 

annettiin lainaksi vähävaraisiin perheisiin. Jotkut osastot antoivat aina vaatteet uusina, 

toiset kierrättivät niitä muutamia kertoja. Nämä kiertokorit olivatkin nykyisten 

äitiyspakkausten edeltäjiä. Vaatteiden tekemisestä huolehtivat paikkakunnille 

tarkoitusta varten perustetut ompelukerhot. Kiertokorit palautettiin lasten kasvettua 

niistä takaisin lastensuojeluliiton osastoille, korien hoitamisen ollessa osaston 

terveyssisarten vastuulla.
306

 

Oulussa kiertokoritoiminta lähti käyntiin hyvissä ajoin jo vuonna 1922. Tuolloin 

yhdistys laittoi ompeluseuratoiminnan alulle ja antoi sille rahavaroja ompelukankaiden 

ostoon. Valmiita ompeluseurassa tehtyjä vaatekappaleita saatiinkin jaettua käyttöön jo 

125 kappaletta. Toiminnan tarkoitus oli kiertokorivaatteiden valmistuksen ohella 

opettaa nuoria äitejä valmistamaan itse vaatteita lapsilleen. Tämä ompeluseura 

kokoontui kerran viikossa huoltosisaren ja diakonissan johtamana. Siinä työskenteli 

parisenkymmentä äitiä toiminnan alkuvaiheessa. Ompeluseura- ja kiertokoritoiminta on 
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jatkunut seuraavina vuosina. Siitä ei ole kuitenkaan tehty merkintöjä yhdistyksen 

pöytäkirjoihin seuraavan kerran ennen kuin vuonna 1929, jolloin terveyssisarten 

vuosikertomuksissa mainitaan kiertokorien olevan käytössä. Rouvien ompeluseurassa 

oli myös kyseisenä vuonna valmistettu vaatteita, joita oli jaettu 15 lapselle.
307

 

Ompeluseurojen järjestämä kiertokoritoiminta oli toimiva tapa auttaa köyhiä 

lapsiperheitä, ja niistä tulikin suosittuja. Ne yleistyivät siinä määrin, että vuonna 1925 

vauvanvaatekertoja oli jo yli sadalla paikkakunnalla ja kaksi vuotta myöhemmin lähes 

kahdella sadalla paikkakunnalla.
308

 Vuoden 1931 pöytäkirjoissa oli maininta toisen 

ompeluseuran työskentelystä Tuirassa. Varoja ompeluseurojen pyörittämiseen ei 

mennyt, koska kaupungin rouvat lahjoittivat valmistamansa vaatteet niitä tarvitseville. 

Tämä toiminta jatkui Oulussa vielä 1930-luvun lopulle saakka.
309

 Kunnat velvoitettiin 

vuonna 1938 antamaan äitiysavustusta vähävaraisille äideille, mutta tämä ei katkaissut 

kiertokoritoimintaa useinkaan.
310

  

5.2. Nuorisolle järjestetään kesätoimintaa ja urheilukisoja   

Oulun osaston puoleen käännyttiin myös jo vuonna 1922 lasten kesähoidon 

puutteellisuuden takia. Oulun osasto kääntyi kaupungin kasvatuslautakunnan puoleen ja 

yritti saada kesähoidon puutteessa olevia lapsia kasvatuslautakunnan perustamaan 

kesäsiirtolaan Vihantiin.
311

 Kaupungin kesäsiirtola oli suunnattu lapsille, joilla oli 

huonot ja puutteelliset kotiolot.
312

 Lastensuojeluliiton terveyssisaret kävivätkin useina 

kesinä heitä siellä katsomassa.
313

 

Lastensuojeluliitossa lasten kesähoidon järjestämisen koettiin ennaltaehkäisevän 

lastensuojelun asiaksi.
314

 Erityisesti vähävaraisten ja heikosta terveydestä kärsivien 

kansakoululaisten nähtiin olevan kesävirkistyksen tarpeessa. Koululaisia haluttiin myös 

moraalisesti varjella ja kesätoiminnan avulla estää heidän vetelehtiminen sekä 

altistuminen huonoille vaikutteille pitkän kesäloman aikana, jolloin lapset vanhempien 
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ollessa töissä olivat usein vailla hoitoa ja valvontaa vailla. Lapsille haluttiin järjestää 

kehittävää toimintaa maalla kesäsiirtolassa henkilöiden hoidossa, jotka kykenevät 

johtamaan heidän toimintaansa. Toinen vaihtoehto oli täysihoidon järjestäminen 

sopiviin koteihin. Lapsia varten voitiin myös perustaa päiväsiirtoloita, joissa lapset 

päivän kuluessa toimivat käsitöitä tehden, puutarhatöissä, leikkien ja urheillen. He myös 

saivat päivätoiminnassa syödäkseen ja palasivat yöksi koteihinsa.  Lastensuojeluliitto 

järjesti kesäkaitsijakursseja kouluttaakseen kesäkaitsijoita tähän toimintaan.
315

  

 

Oulun osaston halusi järjestää kaupunkilaislapsille kesällä toimintaa ja johtokunnan 

kokouksessa vuonna 1923 päätettiin kaupunkiin palkata kyseiseksi kesäksi kesäkaitsijat 

sekä tyttöjä, että poikia varten. Toiminnan ensimmäisenä vuotena tytöt jäivät ilman 

kaitsijaa sairaustapauksen takia, kun taas pojat saivat kesäkaitsijan Matti Kalliolasta. 

Seuraavana vuotena poikien kesäkaitsijaksi palkattiin J. E. Karjalainen ja tytötkin saivat 

kaitsijakseen Tyyne Nikkisen. Oulun osaston järjestämä kesätoiminta kesti yllättäen 

vain kaksi vuotta. Kesätoimintaan nuorisoa houkuteltiin sanomalehti-ilmoitusten sekä 

henkilökohtaisten kutsujen avulla. Suurin osa toimintaan osallistuneista pojista ja 

tytöistä oli 7 - 15-vuoden ikäisiä kansakoululaisia, olipa joukossa myös muutamia 

vanhempia ammattikoululaisia ja työssäkäyviäkin nuorukaisia. Toiminnassa oli 

ensimmäisenä vuonna säännöllisesti mukana poikia kuukaudessa keskimäärin 60, 

heidän lisäkseen satunnaisesti erityisesti urheiluun ja retkille osallistui toiminnan sivusta 

joukko poikia. Seuraavana vuonna toimintaan osallistui keskimäärin vain parikymmentä 

poikaa kuukaudessa. Myös tyttöjen määrät olivat parinkymmenen kieppeillä.
316

 Tämä 

osallistujamäärän väheneminen saattoi olla syynä koko toiminnan lopettamiselle. 

Kesätoiminta käynnistyi heti kesäkuun alussa kestäen koululaisten kesäloman ajan, eli 

se kesti kolme kuukautta. Pojat kokoontuivat kaitsijan johdolla arkipäivisin. 

Työtoimintana pojat saivat viljeltäväkseen kaupungin köyhäinhoitohallituksen 

myöntämän kunnalliskodin peltomaapalstan kasvitarhaviljelyä varten. Määrätyn 

kokoisella maapalstalla kukin sai kasvattaa haluamiaan keittiökasveja tai kukkia, jotka 

he saivat pitää itsellään. Työn lomassa pojat leikkivät ja lauloivat, sekä urheilivat 
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Kasarmin kentällä ja myös urheilukilpailuja järjestettiin. He myös tekivät kävely-, tai 

laivaretkiä hyville leiripaikoille tai uintivesille. Pojat saivat myös opetusta uimisessa. 

Sateiset päivät kuluivat Tuirassa työkoululla veistotöiden ja askartelun parissa.  

Tyttöjen kesätoiminnasta oli vähemmän yksityiskohtaista tietoa kuin poikien 

toiminnasta. Sitä järjestettiin kolmena kesäkuukautena. Tyttöjen päivät alkoivat 

aamuhartaudella. Myös tytöt saivat tehdä puutarhatyötä ja harrastaa urheilua, kuten 

voimistelua ja uimista. Heidän ohjelmansa sai myös kevennystä leikistä ja laulusta. 

Tytöille sopivaksi toiminnaksi sadepäivien aikana nähtiin käsitöiden tekeminen ja 

kertomuskirjallisuuden lukeminen.
317

 

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Oulun osasto oli aktiivinen ja toimi uusilla saroilla, 

se alkoi järjestää urheilukilpailuja kouluikäisille pojille.
318

 Lastensuojeluliiton 

perustamisen aikoihin urheilu harrastuksena oli melko uusi, se sai harrastajia Pohjois-

Suomessa 1800-luvun lopulla, jolloin järjestettiinkin jo ensimmäiset kilpahiihdot 

Oulussa. Urheiluinnostuksen myötä kaupunkiin oli perustettu jo useita urheiluseuroja, 

kuten Oulun Hiihtoseura ja Oulun Pyrintö, joissa harrastettiin ja kilpailtiin muun 

muassa hiihdossa ja yleisurheilussa.
319

 Urheilukisojen järjestämiseen saatiin virike 

lastensuojeluliiton keskuskanslialta, joka kehotti myös Oulun osastoa tukemaan lasten 

liikuntaa kyseisellä tavalla. Lapsia ja nuoria haluttiin kannustaa terveellisten 

harrastusten pariin.
320

 Urheilutoiminnan kehittämiseen liittyi myös huoli maamme 

nuorison sotilaallisesta kuntoisuudesta, liiton tiedotuksissa ilmaistiinkin huolestuneisuus 

asevelvollisuuskutsuntojen suuresta hylkäämisprosentista.
 
 

Paikallisosastot ympäri maata alkoivatkin järjestää urheilukilpailuja hiihdossa, 

kolmiottelussa ja murtomaajuoksussa.
321

 Osa kilpailujen palkinnoista saatiin 

Helsingistä, osa taas ostettiin Oulusta.
322

 Palkinnot olivat erilaisia käyttöesineitä,
323

 tai 

palkintolusikoita, jotka olivat voittajilleen arvokkaita.
324

 Kiertopalkintona 

paikallisosastojen kesken kiersi Hannes Kolehmaisen pronssinen rintakuva, joka 
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annettiin aina paikkakunnalle, jossa asukaslukuun nähden oli eniten osallistujia. Vuoden 

1924 paikallislehti Kaiussa kehotetaankin poikia osallistumaan kilpailuun sankoin 

joukoin ja pitämään huolta kotikaupunkinsa maineesta.
325

  

Oulun osasto järjesti urheilukilpailuja pojille vuosien 1922 - 1926 aikana.
326

 Talvella 

järjestettiin hiihtokilpailuja, joissa oli ikäkausittain jaettuja sarjoja. Esimerkiksi vuoden 

1925 poikien hiihtokilpailuissa 10 – 11-vuotiaat pojat hiihtivät kaksi kilometriä, 12 - 13-

vuotiaat pojat kolme kilometriä, 14 - 15-vuotiaat pojat neljä kilometriä ja 16 - 17-

vuotiaat viisi kilometriä. Kyseisenä vuonna kilpailuun osallistui kaikkiaan 180 

nuorukaista.
327

 Hiihtokilpailut olivatkin suosittuja koululaisten keskuudessa.
328

 Oulussa 

järjestettiin pojille myös murtomaajuoksukilpailuja. Nekin olivat iän ja matkojen 

mukaan porrastettu sarjoihin. Niihin saivat myös osallistua 10 - 17-vuotiaat pojat. 

Nämäkin kisat saivat runsaasti osallistujia, esimerkiksi vuoden 1924 toukokuussa 

järjestetyissä kisoissa oli osanottajia yli 260.
329

 Oulun osaston urheilukilpailujen 

järjestäminen jatkui vielä ainakin seuraavina vuosina, tosin niistä ei ole merkintöjä 

yhdistyksen pöytäkirjoissa. Myös tytöt saivat osallistua vuonna 1926 pidettyihin 

hiihtokilpailuihin ensimmäistä kertaa.
330
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                   LOPPULAUSE 

Mannerheimin Lastensuojeluliitto aloitti toimintansa Suomen lasten hyväksi pian maan 

itsenäistymisen jälkeen. Lastensuojeluliiton perustajat olivat erityisesti huolissaan maan 

lasten verrattain korkeasta imeväisyyskuolleisuudesta ja maamme lasten olojen 

kurjuudesta Toisen maailmansodan jälkeen. Maassa oli jääty jälkeen länsimaisen 

terveydenhuollon suhteen. Lastensuojeluliiton toiminta lähtikin ripeästi liikkeelle 1920-

luvun alussa, ja Ouluun yhdistyksen paikallisosasto saatiin jo vuonna 1921. 

Paikallisosaston perustamiseen saatiin sytykkeitä lastensuojeluliiton harjoittamasta 

tehokkaasta valistustyöstä ja propagandasta. Oulussa järjestettiin tilaisuuksia, joissa 

professori Ylppö kävi puhumassa lastensuojelutyön puolesta ja samoihin aikoihin 

kiertävä lastenhoitomuseo antoivat oululaisille hyvin konkreettista valistusta 

lastenhoidon jälkeenjääneisyydestä maassa. 

Oulun osasto sai toimintaansa mukaan kaupungin johtohenkilöitä, joilla oli kontakteja 

muihin terveys- ja sosiaalialan toimijoihin. Osaston ensimmäinen puheenjohtaja olikin 

maaherra Matti von Nandelstahd. Johtokunnan jäsenillä oli myös varakkuutta ja 

innostusta lastensuojelutyön tukemiselle. Osaston johtokunta muodostuikin pääasiassa 

ajan yläluokkaan kuuluvista henkilöistä. 

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Oulun osasto sai toimintansa alkutaipaleella suuria 

rahalahjoituksia pääosin paikallisilta yrityksiltä. Toinen merkittävän tulonlähde osaston 

toiminnan alussa olivat jäsenmaksut. Näiden merkitys alun jälkeen kuitenkin väheni, 

sillä neuvola- ja kouluhoitajatoimien päästyä vauhtiin oma varojenhankinta muuttui 

merkittävämmäksi tulojen tuojaksi. Lastensuojeluliiton harjoittama oma varainkeräys 

oli sen maanlaajuisesti merkittävin keino rahoittaa toimintaa, mutta Oulussa korostui 

kaupungin avokätisyys lastensuojeluliiton toimintaa kohtaan. Kaupunki kustansi jo 

1930-luvun loppua kohden yli puolet osaston menoista.  

Oulun osaston varat menivät aluksi pääosin toiminnan käynnistämiseen ja Nuorten 

Ystävät –yhdistyksen tukemiseen. Suurimmiksi menoeriksi muodostuivat neuvoloiden 

ja kouluhoitajan työn käynnistyttyä osaston työntekijöiden palkat. Muita säännöllisiä 

menoja olivat muun muassa maitokeittiön toiminnasta aiheutuvat kustannukset ja 

Tuiran neuvolan vuokra. 
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Ensimmäinen neuvola kaupunkiin saatiin vuonna 1922, ja sen työ lähti alkukankeuksien 

jälkeen hyvin liikkeelle. Neuvolan sisar sai pian avukseen lääkärin, jonka kanssa pieniä 

lapsia hoidettiin ja tarkastettiin yhteistyössä. Hoitajan pääasiallisia toimia olivat 

lastenhoidon neuvonta-, hoito- ja valistustyö, kirjoilla olevien lasten kehityksen 

seuraaminen ja kotikäynnit. Neuvolan käyneiden lasten määrät kasvoivat 

tutkimusaikana lähes kaikilla mitattavilla sektoreilla. Kaupungin neuvolassa esimerkiksi 

käytettiin pieniä lapsia 1920-luvun lopulla noin 200 – 400 kertaa, kun jo seuraavan 

vuosikymmenen lopulla lasten käyntien määrä nousi noin 1300:n kertaan. 

Mannerheimin Lastensuojeluliitossa oltiin myös huolestuneista koululasten terveyden 

tilan heikkoudesta, ja tähän haluttiin saada parannusta kouluhoitajatyön luomisella. 

Oulu saikin ensimmäisen kouluhoitajan vuonna 1924. Kouluhoitaja toimi yhdessä 

koululääkärin kanssa ja huolehti koululaisten hyvinvoinnista muun muassa terveys- ja 

puhtaustarkastuksin sekä valistustyöllä ja kotikäynneillä. Kouluhoitajan poliklinikka sai 

vastaanotoilleen lapsia runsaasti, esimerkiksi lukuvuonna 1925 - 1926 kaupungin 

puolen kouluhoitajan vastaanotoilla kävi 650 koululaisia kertaa. Koululaisten 

poliklinikkakäyntien määrät kyseisellä vastaanotolla lisääntyivät niin, että 1930-luvun 

lopussa kirjattiin noin vuosittaista 2200 käyntiä. Kaupungin koululaisten määrät olivat 

kasvussa, ja yhden kouluhoitajan todettiin pian käyvän riittämättömäksi. Helpottamaan 

kouluhoitajattaren ja neuvolasisaren työtä Tuiraan perustettiinkin vuonna 1927 uusi 

neuvola, jonka sisaren työhön kuului myös koululasten huoltotyö. Myös tällä asemalla 

riitti kävijöitä runsaasti. 

Kaupungin neuvolan työ oli tutkimusajalla merkittävää: 1920-luvun puolivälistä 1930-

luvun loppupuolelle neuvolan kirjoilla olleiden alle kaksivuotiaiden oululaislasten 

kuolleisuus laski 35 promillesta 6 – 10:n promilleen. Tutkimusajan pienten lasten 

yleisimmät kuolinsyyt olivat synnynnäinen heikkous, vääränlaisesta ravitsemuksesta ja 

heikosta hygieniasta aiheutuneet vatsataudit, tuberkuloosi, keuhkokuume sekä 

aivokalvon tulehdus. Näistä tutkittavana ajanjaksona tuberkuloosin ja vatsatautien 

osuuden laskemisen kuolinsyinä voi katsoa osittain olleen Mannerheimin 

Lastensuojeluliiton sisarten toiminnan ansiota. 

Koululasten koulutyötä haittasivat 1920- ja 1930-luvuilla ajoittain epidemioiksi yltyvät 

kulkutaudit, joiden vuoksi kouluja jouduttiin jopa hetkeksi sulkemaan. Pääasiassa 

koululaiset sairastivat aikansa tyypillisiä lastentauteja. Ajan kansantauti, eli 
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tuberkuloosi oli yleistä myös Oulun koululaisissa. Siihen sairastuvuus koululaisten 

parissa puolittui 1920-luvun puolivälistä 1930-luvun loppuun mennessä. Valistustyö ja 

parantunut terveydenhuolto olivat auttaneet tuberkuloosin vastaisessa kamppailussa. 

Kaupungin koululaiset kärsivät myös heikon ja yksipuolisen ravitsemuksen 

aiheuttamista aliravitsemuksesta ja anemiasta. Huolimatta kouluhoitajien työstä lasten 

ravitsemustilanne ei juuri muuttunut tutkimusajan kuluessa.  
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Tri V. Klemola   1926 - 1930 

Ida Kallio   1923 - 1927      

V. Olander   1924 - 1938 

Aina Wichman   1924 - 1937 

                                                           
331 MLLOO:n toim.kert. v. 1921 - 1923, Os. toim.kert. 1921 - 1927, 1939 – 1984 MLLOOA Dba:1. 

OMA; Kaiku 23.2.1924; Kaiku 6.3.25; Kaleva 19.3.1926; Kaleva 27.2.1927; Kaleva 28.2.28; Kaleva 

28.2.30; MLLOO.n vuosikert.1929, 1931 – 1937 Vuosik.pkt. 1921, 1930 - 1932, 1934-1937. MLLOOA 

Ca:1. OMA; Kaleva 17.4.1938. 
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Elsa Åström   1926 - 1936 

Tri May Snellman  1926 - 1938    varaphj. 1929 - 37 

Tytti Hedmansson  1929 - 1938 

                   Inga Santaholma  1929 - 1938           

Eva Porkka  1927 - 1933  

K. Reiniä   1926 - 1929 

Maj-Lis Seitola  1929 - 1930 

Helena Pallari  1931 - 1936 

Tri V. Hyry  1931 - 1937    sihteeri 1938 

 Aissa von Nandelstadth  1925  

 Ilse Hägg  1925 

Hanna Åström   1926 - 1928       

Tri H. Paavola   1932 - 1938     phj. 1937 - 1938      

Thyra Kalaja   1937 - 1938    

Anne Messman  1937 - 1938 

Tri Aimo Kannisto  1937 - 1938  

Liisi Hulkko   1938 

Anne Klintro   1938 

       

  

 


