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JOHDANTO   

 

 
Historiallinen tausta  

 

Itsenäisyyden ajan ensimmäiset vuodet olivat Suomelle vaikeita. Ensimmäinen 

maailmansota ja kansalaissota aiheuttivat monenlaista puutetta ja kurjuutta: työt-

tömyys lisääntyi ja elintarvikkeista oli pulaa.1 Kansalaissodan taistelut ja jälkisel-

vittelyt vaativat lisäksi kymmeniä tuhansia uhreja. Kaikkiaan kadonneita sekä tais-

teluissa, vankileireillä ja teloituksissa menehtyneitä oli arviolta 36 640 henkeä.2 

Tämän vuoksi yli 14 000 lasta menetti toisen vanhempansa ja yli 1000 jäi koko-

naan orvoksi. Jos myös pitkän vankeustuomion saaneiden lapset otetaan huomi-

oon, avun tarpeessa olleiden lasten lukumäärä kohosi noin 25 000:een3. Kansalais-

sota kosketti lapsia monin tavoin: sota pelotti, ja lukuisat lapset joutuivat sen 

vuoksi eroon vanhemmistaan. Lisäksi taudit ja nälkä aiheuttivat monen lapsen 

menehtymisen sekä kodeissaan että vankileireillä, joille osa lapsista joutui van-

hempiensa mukana.4 1920-luvun vaihteessa kiinnitettiin erityistä huomiota orpo-

jen ja muuten turvattomien lasten asemaan. Sotaorpojen huoltoa pidettiin ongel-

man laajuuden vuoksi kiireellisimpänä sosiaalihuollon tehtävänä.5  

 

Kansalaissodan jälkeisessä jakautuneessa yhteiskunnallisessa tilanteessa punaisten 

ja valkoisten sotaorpojen huolto haluttiin järjestää eri tavoilla. Voittajien puolen 

orpojen huolto turvattiin erityisen eläkkeen avulla, mutta punaorpojen huolto jär-

jestettiin köyhäinhoidon avustusten kautta, joko omissa tai kasvatuskodeissa.  

Avustustapojen erilaisuus ylläpiti kuilua valkoisten ja punaisten välillä. Kaikki 

valkoiset perheet olivat oikeutettuja eläkkeeseen, mutta punaisille osoitettua kun-

nallista köyhäinapua sai vain pahimmassa hädässä.6 Kuntia ja yksityisiä tahoja 

neuvottiin hakemaan sosiaalihallitukselta valtionavustusta lastenkotihoitoa, päivä-

hoitoa ja yksityiskoteihin sijoittamista varten. Avustus oli tarkoitettu alle 15-

vuotiaille, joiden toinen tai molemmat huoltajat olivat kaatuneet sodassa, tai muu-

                                                 
1
 Pulma 1987, 123; Urponen 1994, 164–165.  

2
 Vuoden 1918 sodan sotasurmat kuolintavan ja osapuolen mukaan. Suomen sotasurmat 1914–

1922, elektr. dokumentti.   
3
 Tosin arviot orpojen määristä vaihtelevat.  Vrt. Kauppi & Rantanen 1997, 18; Kaarninen 2008, 8.  

4
 Kaarninen 2008, 7-8.   

5
 Urponen 1994, 163.   

6
 Kaarninen 2008, 57–58; Pulma 1987, 128.  
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ten kuolleet, kadonneet, joutuneet vangituiksi tai tulleet työkyvyttömiksi. Uusi 

huoltosuunnitelma painotti yksityiskotihoitoa.7 Kuntien ja valtiovallan resurssit 

eivät kuitenkaan yksin riittäneet kaikkien turvattomien lasten huoltamiseen, joten 

myös yksityiselle hyväntekeväisyydelle oli tilausta.8  

 

Kansalaissodan jälkeen alkoi maltillisen keskustapolitiikan kausi, jonka aikana 

tehtiin monia sosiaalipoliittisia uudistuksia, kuten säädettiin uusi köyhäinhoitola-

ki, oppivelvollisuuslaki sekä uutta työlainsäädäntöä. Uudistusten tavoitteena oli 

kaventaa yhteiskuntaluokkien välistä kuilua. Suomea haluttiin vahvistaa kansa-

kuntana, joten lapsiin ja kasvatukseen kiinnitettiin erityistä huomiota.9 1920-luvun 

alussa lastensuojeluaate oli nousussa. Sotaorpojen huollosta oli syntynyt varsinai-

nen kansanliike. Suomessa eläteltiin toiveita myös erityisen lastensuojelulain ai-

kaansaamisesta.10 Tässä vaiheessa erääksi keskeiseksi pyrkimykseksi nousi kui-

tenkin uuden kotimaisen lastensuojelun keskusjärjestön luominen. Vuonna 1920 

perustettiin Kenraali Mannerheimin Lastensuojeluliitto ajamaan lasten ja nuorten 

terveydenhuollon asiaa, mutta siitä ei kansalaissodan jälkeisessä ristiriitaisessa yh-

teiskunnallisessa tilanteessa voinut tulla laajapohjaista keskusjärjestöä.11 Työväen-

liikkeen edustajat eivät halunneet mukaan Mannerheimin nimeä kantavaan järjes-

töön.12  

 

Samoihin aikoihin suunniteltiin myös toisen lastensuojelujärjestön perustamista. 

Sen tehtäväksi kaavailtiin kasvatuskotien hankkimista turvattomille lapsille. Kas-

vatuskotitoiminnan esikuva oli Tanskassa, jossa lastenkotipaikkoja ja kasvatusko-

teja välittäviä yhdistyksiä oli perustettu jo 1800- luvun lopulla. Tanskassa johtava 

ajatus oli kaupunkien pahatapaisten lasten sijoittaminen kasvatuskoteihin maaseu-

dulle. Tähän asti Suomessa muutamat yhdistykset olivat välittäneet kasvatuskote-

ja, mutta laajamittainen toiminta puuttui. Vuoden 1920 syksyllä Adolf von Bons-

dorff13 ja Ester Ståhlberg14 panivat vireille ajatuksen tanskalaismallisen kasvatus-

                                                 
7
 Pulma 1987, 129.   

8
 Kauppi & Rantanen 1997, 19.  

9
 Pulma 1987, 123.  

10
 Pulma 1987, 149.  

11
 Kauppi & Rantanen 1997, 19–22.  

12
 Pulma 1987, 188.   

13 Adolf von Bonsdorff (1862–1928) oli vapaaherra ja merkittävä lastensuojeluvirkamies, joka 

toimi muun muassa suojelukasvatuksentarkastajana ja lastensuojeluosaston päällikkönä. Bonsdorff 
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kotitoiminnan ja sitä tukevan vastaanottokodin perustamisesta Suomessa.15 Hanke 

eteni vähitellen, ja tammikuussa 1922 asiaa suunnittelemaan asetettu komitea hy-

väksyi uuden kasvatuskotijärjestön sääntöluonnoksen. Varsinaisen vastaanottoko-

din perustamisesta oli toistaiseksi luovuttu.16  

 

Uuden lastensuojelujärjestön nimi oli Kasvatuskotiyhdistys, Fosterhemsförenin-

gen. Sen perustamiskokous pidettiin Helsingissä 4.2.1922. Järjestön tavoitteeksi 

tuli auttaa hoidon tarpeessa olevia lapsia saamaan kodinomaista hoitoa ja kasva-

tusta. Sekaannusta aiheuttava nimi muutettiin syksyllä 1922 Koteja Kodittomille 

Lapsille ry:ksi.17 Yhdistyksen toimintamuodoiksi määriteltiin vastaanottokotien 

perustaminen, lasten sijoittaminen yksityisiin kasvatuskoteihin, ja tarpeen vaaties-

sa myös lastenkoteihin, sekä näiden kotien ohjaaminen ja neuvonta. Ståhlberg 

muotoili järjestön tunnuslauseen: ”Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa hyvässä 

kodissa”, joka ilmensi täysin uudenlaista ajattelutapaa, jossa kaikkia lapsia pidet-

tiin tasa-arvoisina, yhtäläisesti oikeutettuina hyvään kotiin. NIVAN mukaan lain-

säädännössä kaikkien lasten tasa-arvoinen asema toteutui vasta vuosikymmenien 

päästä.18 Myöhemmin järjestö tuli tunnetuksi nimellä Pelastakaa Lapset.  

 

Vuoden 1922 köyhäinhoitolaki asetti raamit julkiselle lastensuojelutyölle pitkäksi 

aikaa, vaikka siinä määriteltiin vain huoltotyön keskeisimmät periaatteet. Köy-

häinhoitolaissa kunnat velvoitettiin muun muassa järjestämään elatus ja hoito sitä 

tarvitseville alaikäisille, alle 16-vuotiaille, lapsille. Hoito yksityiskodeissa asetet-

tiin ensisijaiseksi huoltomuodoksi, tai mikäli se ei ollut mahdollista, tuli kuntien 

ylläpitää lastenkoteja. Laissa määrättiin myös, että huoltomuodosta riippumatta 

lapsen tuli saada huolellista kasvatusta ja oppivelvollisuuslain mukaista opetus-

ta.19 Lastensuojelua koskevat määräykset jäivät köyhäinhoitolaissa suppeiksi, sillä 

                                                                                                                                                        
oli lastensuojelutyössä arvostettu auktoriteetti aina kuolemaansa saakka 1928. Pulma 1987, 137–

138.  
14

 Ester Ståhlberg, ent. Hällström, (1870–1950) oli presidentti K.J. Ståhlbergin puoliso sekä pitkä-

aikainen lastensuojelun kehittäjä, joka toimi muun muassa sotaorpojen huollon hyväksi kouluhalli-

tuksen lastensuojeluosastossa. Hän toimi Koteja Kodittomille Lapsille ry:n puheenjohtaja aina 

vuoteen 1940.  Kauppi & Rantanen 1997, 20–21.  
15

 Kauppi & Rantanen 1997, 23–25.  
16

 Kauppi & Rantanen 1997, 27.  
17

 Suomessa oli tuolloin toiminnassa myös Kotikasvatusyhdistys, johon uusi järjestö usein seko i-

tettiin. Kauppi & Rantanen 1997, 28.  
18

 Niva 2002, 4.  
19

 Köyhäinhoitolaki 1.6.1922/145.   
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1920-luvun alussa uskottiin erillisen lastensuojelulain pikaiseen säätämiseen. Var-

sinainen lastensuojelulaki astui kuitenkin voimaan vasta vuonna 1937. Laissa 

määrättiin muun muassa, että alle 16-vuotiaiden lasten ja 16–18-vuotiaiden nuor-

ten suojelu ja huolto kuuluivat viime kädessä kunnille, joiden oli annettava tehtävä 

erityisen huoltolautakunnan, ja tarpeen mukaan sen lastensuojeluosaston, hoidet-

tavaksi. Laissa määriteltiin, milloin ja miten suojelutoimenpiteisiin oli ryhdyttävä, 

miten huostaanoton tuli tapahtua, miten kasvattilasten hoitoa piti valvoa ja annet-

tiin ohjeita lastensuojelulaitoksille.20 Tässä vaiheessa lastensuojelutyön tavat saa-

tiin viimein kirjattua virallisiin säädöksiin, mikä yhdenmukaisti lasten ja nuorten 

huollon käytäntöjä.  

 

1920-luvun vaihteen yhteiskunnallisella kehityksellä ja talouselämän vaikeuksilla 

oli vaikutusta myös Oulun seudun tilanteeseen. Elintarviketilanne oli kireä: puu-

tetta oli muun muassa maidosta, perunoista ja jauhoista. Kaupunki kannusti asuk-

kaita pyrkimään omavaraisuuteen. Säännöstely oli voimassa vuoteen 1921 asti.21 

Kansalaissodan aikana Oulussa käytiin taisteluja, pantiin toimeen teloituksia ja yl-

läpidettiin sotavankileiriä. Yhteiskunnallinen kahtiajako oli siis havaittavissa Ou-

lussakin.22 Sota aiheutti pienen taantuman väestökehityksessä, mutta vuonna 1924 

kaupungin väkiluku ylsi taas entisiin lukemiinsa, 17 000:een.  Oulussa 1920- ja 

1930- luvut olivat tasaisen väestönkasvun aikaa; kasvua vauhdittivat alueliitokset 

ja maaltamuutto. 1920-luvun alussa asuntotilanne oli vaikea muun muassa aikai-

sempien vuosien tulipalotuhojen vuoksi. Kaupunki pyrki parantamaan tilannetta 

muun muassa rakennuttamalla työväenasuntoloita. Asuntopula hellittikin vuoteen 

1926 mennessä.23 Lisäksi työttömyys aiheutti aika ajoin tilapäistä avustustarvetta. 

Työttömyyskausien huippuja olivat vuodet 1919, 1922, 1925 ja 1932. Etenkin 

vuodet 1930–1934 olivat suuria työttömyysvuosia. Talvisaikaan työttömyys oli 

tavallista Oulun saha-, lastaus- ja rakennustyöväen keskuudessa, ja 1930-luvun 

lamavuosina myös monet muut kärsivät puutteesta.24  

 

                                                 
20

 Lastensuojelulaki 17.1.1936/52.   
21

 Hautala 1982, 47–48.  
22

 Fält 2006, 116.  
23

 Fält 2006, 104; Hautala 1982, 138.   
24

 Hautala 1982, 270–272.  
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Yleinen rauhattomuus, puute ja kurjuus vaikuttivat ainakin välillisesti myös lasten 

asemaan – ne synnyttivät tarvetta lastensuojelutyölle. Oulun kaupungissa huolto-

toimintaa johti köyhäinhoitohallitus ja sen apuna lastenhoitovaliokunta. Oulun vä-

kiluvun kasvu ja 1930-luvun uudet huoltolait lisäsivät kaupungin huoltotoimen 

työtä: uuden huoltolautakunnan vastuulle tuli myös lastensuojeluosasto.25 Kau-

pungin huoltomenot nousivat tasaisesti koko 1920- ja 1930-lukujen ajan, ja suu-

rimmillaan ne olivat jatkosodan aikana vuosina 1941 ja 1943.26  

 

Lisäksi Oulussa perustettiin runsaasti erilaisia avustusyhdistyksiä etenkin talou-

dellisesti vaikeimpina vuosina kuten kansalaissodan jälkeen sekä talvi- ja jatkoso-

dan aikana. Oulussa toimivat ainakin Snellmaninsäätiön lastenparantola, Nuorten 

Ystävät, Mannerheimin lastensuojeluliitto, NMKY ja Pelastusarmeija, jotka kaikki 

harjoittivat yhteiskunnallista huoltotyötä. Lastensuojelulaitoksina Oulussa toimi-

vat 1920-luvulla ainakin Tuiran työkoti, raajarikkoisten lastenkoti, kaatumatautis-

ten koti, lastentarhat Tuirassa ja Ainolassa sekä lastenseimet Sonnisaaressa ja Tui-

rassa. Kaupunki toteutti lastenhuoltotyötään Nuorten Ystävien ja muiden järjestö-

jen laitosten avulla ja antoi niille rahallista tukea.27  

 

Näiden lastensuojelulaitosten lisäksi Oulun seudulla vaikutti myös Onnelan las-

tenkoti. Onnela perustettiin Kastelliin senaikaisen Oulujoen kunnan28 puolelle ke-

sällä 1922.29 Aluksi Onnela oli Oulun Orpokotiyhdistyksen hallinnassa, mutta 

vuonna 1929 se lahjoitettiin Koteja Kodittomille Lapsille ry:n Oulun paikallisyh-

distykselle.30 Tällöin Onnelasta tuli vastaanottokoti.  Koteja Kodittomille Lapsille 

ry:n Oulun osasto ylläpiti Onnelan lastenkotia aina vuoteen 1976 saakka, jolloin 

koti siirtyi Oulun kaupungin hallintaan.31 Onnelan lastenkoti toimii Kastellissa 

vielä tänäkin päivänä. Se toimii lasten ja nuorten vastaanottoyksikkönä, jossa lap-

set voivat asua sillä aikaa, kun heidän perheensä tilannetta selvitetään.32  

 

                                                 
25

 Hautala 1982, 268–269.  
26

 Hautala 1982, 272.   
27

 Hautala 1982, 281–285.  
28

 Oulujoki oli itsenäinen kunta aina vuoteen 1965 saakka, jolloin se liitettiin Oulun kaupunkiin. 

Tervonen 1999, 236.  
29

 Juntunen 2007, 88.   
30

 Meriläinen 1992, 7.   
31

 Kauppi & Rantanen 1997, 178.  
32

 Onnelan lastenkoti, Oulun kaupungin Internet-sivusto, elektr. dokumentti.   
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Tutkimustehtävä 

 

Tutkin tässä Pro gradu -työssä Onnelan lastenkodin historiaa sen toiminnan kah-

den ensimmäisen vuosikymmenen ajalta. Tutkimukseni keskittyy pääasiassa vuo-

siin 1922–1939, kattaen vuodet Onnelan perustamisesta talvisodan alkuun. Taus-

toittaakseni varsinaisen Onnelan lastenkodin toimintaa Oulujoella kirjoitan kui-

tenkin myös Onnelan edeltäjän, Laanilassa sijainneen Orpokotiyhdistyksen orpo-

kodin, vaiheista vuodesta 1919 lähtien. Siten koko tutkielman aikarajaukseksi 

muodostuvat vuodet 1919–1939. Aikarajaus päättyy talvisodan alkuun, joka mer-

kitsi muutosta lastenkodin toiminnalle niin lapsimäärän kuin kodin resurssienkin 

puolesta. Sotavuodet merkitsivät monien lastenkotien toiminnassa katkosta, ja so-

tien jälkeen lastensuojelua alettiin taas kehittää uudella tavalla.  

 

Tutkielman alussa tutkin, miten ja miksi Onnelan toiminta sai alkunsa. Millainen 

Onnelaa edeltävä Orpokotiyhdistyksen lastenkoti oli, ja mistä syystä uusi lasten-

koti päätettiin perustaa Oulujoelle? Minkälaisten periaatteiden mukaan uusi las-

tenkoti toimi? Onnelalla on ollut taustallaan monia yhdistyksiä ja niiden yhtymiä, 

joiden osuutta lastenkodin ylläpitämisessä tutkin ensimmäisessä pääluvussa. Siinä 

tärkeimpiä tutkimuskohteita ovat Onnelan perustaminen, lastenkodin taustalla 

vaikuttaneet yhdistykset ja ylläpidossa tapahtuneet muutokset. Millaista yhteistyö-

tä Onnelan ylläpitämiseksi tehtiin yhdistysten välillä? Minkälainen muutos toi-

minnassa tapahtui lastenkodin vaihdettua omistajaa vuonna 1929?  

 

Tutkin myös lastenkodin toiminnan edellytyksiä eli sen taloudellisia resursseja ja 

henkilökuntaa. Millä varoilla lastenkoti toimi? Kuinka merkittävä osuus lastenko-

din taloudessa oli lahjoituksilla tai valtion ja kuntien avustuksilla, ja järjestettiinkö 

niiden lisäksi jonkinlaisia varainkeruutempauksia? Millainen vaikutus 1930-luvun 

alun lamalla oli lastenkodin toimintaan? Tutkin lisäksi, millaisissa tiloissa lasten-

koti toimi sekä kuinka paljon ja millaisia työntekijöitä siinä oli eri aikoina. Oliko 

henkilökuntaa riittävästi?  

 

Tärkeintä on kuitenkin tutkia Onnelan lasten elämää. Kuinka paljon Onnelassa oli 

huollettavia lapsia 1920- ja 1930-luvuilla? Minkä ikäisinä ja mistä syistä lapset 

olivat päätyneet Onnelaan? Kuinka kauan lapset yleensä viipyivät lastenkodissa? 
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Onnela oli vuodesta 1929 luonteeltaan vastaanottokoti, johon lapset sijoitettiin vä-

liaikaisesti odottamaan varsinaista kasvatuskotia tai paluuta kotiin. Siten tutkin 

myös, miten lasten sijoittaminen lastenkodista kasvatuskoteihin sujui. Kuinka mo-

ni lapsi pääsi palaamaan omaan kotiinsa ja kuinka moni sai uuden kasvatuskodin? 

Mielenkiintoista on myös selvittää, onko uusista kasvatuskodeista saatavissa tie-

toa. Millaisia lasten sijoituspaikat olivat, missä ne sijaitsivat, ja millä perusteella 

ne valittiin? Tutkielmaa värittää myös pyrkimykseni tutkia lastenkodin arkea ku-

ten lasten vapaa-ajanviettoa ja koulunkäyntiä. Millaista lasten elämä Onnelassa 

oli?  

 

Lähteissä ja tutkimuskirjallisuudessa käytetään lastenkodista, lapsista ja uusista 

kasvatuskodeista monia eri nimityksiä. 1920-luvun aikana lastenkodin synonyy-

mina käytetään lähteissä usein orpokoti-sanaa, sillä tuohon aikaan Onnela oli tar-

koitettu nimenomaan orpojen lasten hoitopaikaksi. Orvoksi kutsuttiin lapsia, jotka 

olivat menettäneet toisen tai molemmat huoltajansa. 1930-luvun osalta taas puhu-

taan vastaanottokodista, joka tarkoittaa väliaikaista hoitopaikkaa, väliporrasta en-

nen uutta sijoituspaikkaa. Lapsia puolestaan sanotaan lähteissä usein hoidokeiksi. 

Kasvatuskoteja ja kasvatusperheitä kutsutaan myös lähteissä ja tutkimuskirjalli-

suudessa usein sijaiskodeiksi ja sijaisperheiksi. Tässä tutkimuksessa käytän näitä 

termejä rinnakkain silloin, kun se on sopivaa.  

 

 

Tutkimustilanne 

 

Suomalaista sosiaalisen huollon ja lastensuojelun historiaa on tutkittu kohtuullisen 

laajasti ja monitieteisesti. Sosiaalityötä tekevien valtiollisten ja kunnallisten elimi-

en sekä yksityisten järjestöjen kenttä oli tutkimusajankohtana melko laaja. Keskei-

simpiin ja parhaimpiin lastensuojelun ja sosiaalisen turvan yleistä kehitystä käsit-

televiin teoksiin kuuluvat PANU PULMAN ja OIVA TURPEISEN Suomen las-

tensuojelun historia vuodelta 1987 sekä JOUKO JAAKKOLAN, PANU PUL-

MAN, MIRJA SATKAN ja KYÖSTI URPOSEN teos Armeliaisuus, yhteisöapu, 

sosiaaliturva. Suomalaisten sosiaalisen turvan historia (1994). Uusinta tutkimusta 

edustaa MARKO PAAVILAISEN Ristiaallokosta lapsen oikeuksiin. Lastensuoje-

lun yhteistoiminnan historia (2012), joka käsittelee kotimaisen lastensuojelun pii-
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rissä tehtyä yhteistyötä, sen kansainvälisiä suhteita ja keskeisimpien järjestöjen 

toimintaa.  

 

Myös Koteja Kodittomille Lapsille ry:n historiaa on syytä taustoittaa. MATTI 

KAUPIN ja ELINA RANTASEN teos Oikeus hyvään kotiin. Pelastakaa Lapset ry 

ja suomalainen lastensuojelutyö 1922–1997 kuvaa kattavasti Koteja Kodittomille 

Lapsille ry:n (myöhemmin Pelastakaa Lapset ry:n) aseman, organisaation ja toi-

mintamuotojen valtakunnallista kehitystä. Siinä sivutaan jonkin verran järjestön 

vastaanottokotien toimintaa eri paikkakunnilla. Vuonna 2002 Pelastakaa Lapset ry 

julkaisi myös JUKKA NIVAN suppeamman esityksen järjestön historiasta nimel-

lä Lapsen kanssa. Pelastakaa Lapset 80 vuotta.  

 

MERVI KAARNINEN on tutkinut paljon etenkin tamperelaisten punaorpojen 

huoltoon liittyviä kysymyksiä. Teoksessa Punaorvot 1918 kuvataan varsin katta-

vasti myös orpojen huoltoon liittyviä valtakunnallisia kysymyksiä aina kansalais-

sodan ajoista 1930-luvulle saakka. Siten siinä on tärkeää tutkimustietoa myös On-

nelan toiminnan taustoittamiseksi.  

 

JUKKA JUNTUSEN laaja historiateos Nuorten Ystävät 1907–2007. Toivon ja 

työn tie kertoo pitkäikäisen oululaisen lastensuojelujärjestön historiasta ja kuvaa 

ehkä parhaiten oululaisen lastensuojelun erityispiirteitä. Nuorten Ystävät perusti 

lasten ja nuorten suojelua ja kasvatusta varten lukuisia laitoksia kuten Ainolan ja 

Tuiran lastentarhat.33 Nuorten Ystävien toiminnasta löytyy siis yhtäläisyyksiä Ko-

teja Kodittomille Lapsille ry:n toimintaan, joten JUNTUSEN teos sisältää paljon 

myös oman tutkimukseni kannalta olennaista tietoa lastensuojelun oloista ja toimi-

joista Oulussa. Lisäksi paikallishistorioista, kuten KUSTAA HAUTALAN laajas-

ta Oulun kaupungin historiasta 1918–1945 (1982), löytyy tietoa Oulun seudun yh-

teiskunnallisesta tilanteesta ja sosiaalisista oloista. Muista lastenkotitoimintaa Ou-

lussa harjoittaneiden yhdistysten historioista voisi mainita esimerkiksi SIRPA 

KOKON teoksen Oulun Raajarikkoisten Lastenkotiyhdistys (1986), jonka pohjalta 

on mahdollista vertailla erilaisten lastenkotien arkea ja toiminnan mahdollisuuksia 

Oulussa.  

                                                 
33

 Hautala 1982, 281–282.  
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Onnelan lastenkodin historiaa ei ole vielä laajemmin tutkittu. Vuonna 1992 jul-

kaistiin TYYNE MERILÄISEN pieni historiikki Lastenkotitoiminnasta se alkoi. 

Pelastakaa Lapset Oulun osasto ry:n toiminta 1920-luvulta 1990-luvulle, jossa si-

vutaan Onnelan toimintaa. Tutkimaltani ajanjaksolta tietoa on kuitenkin niukasti. 

Onnelan lastenkodista olisi tärkeää saada aikaan laajempi yleiskuva, sillä Onnelal-

la on pitkän historiansa vuoksi tärkeä osa oululaisessa lastensuojelutyössä. Las-

tenkoti on säilynyt monien muutosten keskellä ja pystynyt jatkamaan toimintaan-

sa. Onnelan lastenkoti toimii yhä samalla paikallaan Kastellissa, nyt kuitenkin Ou-

lun kaupungin omistuksessa.  

 

 

Lähteet 

 

Tutkimukseni lähdemateriaali on koottu useista arkistokokonaisuuksista, joten 

lähteistö on varsin hajanaista. Onnelan lastenkodin omassa arkistossa on melko 

vähän asiakirjoja tutkimaltani ajanjaksolta. Onnelan arkistossa tämän tutkielman 

kannalta käyttökelpoisia asiakirjoja ovat lähinnä ohjesäännöt sekä varhaiset 15- ja 

20-vuotiskertomukset.  Käytössäni ovat kuitenkin myös Koteja Kodittomille Lap-

sille ry:n Oulun osaston, Kannatusyhdistys Oulun Orpokotiyhdistyksen sekä Kote-

ja Kodittomille Lapsille ry:n Oulun läänin vastaanottokodin kannattajayhtymän 

arkistot, jotka kaikki sisältävät jonkin verran Onnelan lastenkodin aineistoa. Ar-

kistoja säilytetään Oulun maakunta-arkistossa, jossa ne on järjestetty Pelastakaa 

Lapset ry:n Oulun osaston arkiston yhteyteen.  

 

Koteja Kodittomille Lapsille ry:n Oulun osaston arkistossa tärkeimpiä lähteitä 

ovat etenkin toimintakertomukset, talousarviot sekä jossain määrin johtokunnan ja 

vuosikokousten pöytäkirjat. Johtokunnan pöytäkirjoja on vuosilta 1923–1926 ja 

johtokunnan ja vuosikokousten pöytäkirjoja vuosilta 1929–1936. Onnelan toimin-

takertomuksia joukossa on vuosilta 1934–1936 ja 1938–1939, mutta lisäksi jois-

sakin yhdistyksen toimintakertomuksissa on Onnelan toimintaa koskevaa tietoa. 

Lähdesarjat eivät ole täydellisiä, vaan muutamilta vuosilta asiakirjat puuttuvat. 

Katson kuitenkin lähdemateriaalin riittävän, jotta Onnelan alkuvaiheista voi luoda 

jokseenkin luotettavan kuvan. Lisäksi on huomattava, että arkistolaitoksessa yh-
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distyksestä käytetään sen tunnetumpaa nimeä Pelastakaa Lapset, joten käytän sitä 

nimeä tutkimukseni lähde- ja viitetiedoissa.  

 

Kannatusyhdistys Oulun Orpokotiyhdistyksen arkistossa on tutkimuskohteeni 

kannalta tärkeää lähdemateriaalia. Tutkimukseni 1920-lukua koskeva osuus perus-

tuu pitkälti tähän aineistoon. Oulun Orpokotiyhdistys perusti lastenkodin ja ylläpi-

ti sitä ensimmäiset kymmenen vuotta. Orpokotiyhdistyksen toimintakertomuksia 

arkistossa on vuosilta 1919–1927. Yhdistyksen toimintakertomukset käsittelevät 

lähes yksinomaan lastenkodin ylläpitoa, joten ne ovat tutkimukseni kannalta tär-

keimpiä lähteitä. Toimintakertomukset sisältävät myös arvokasta kuvausta Onne-

lan arjesta, kuten siitä, millaisissa askareissa lapset kuluttivat lastenkodissa ai-

kaansa. Muissa arkistokokonaisuuksissa tällaista arkielämän kuvausta on niukasti.  

 

Koteja Kodittomille Lapsille ry:n Oulun läänin vastaanottokodin kannattajayhty-

mä ylläpiti Sonnisaaren vastaanottokotia vuosina 1926–1929 ja Onnelaa vuodesta 

1929. Kannattajayhtymän toimintakertomuksia on arkistossa vuosilta 1926–1927 

ja 1929–1933 sekä pöytäkirjoja vuosilta 1926–1933. Niistä löytyy jonkin verran 

tietoa Onnelan toiminnasta 1930-luvun alusta. Sen vuoksi myös kannattajayhty-

män arkisto on olennainen osa tutkimuksen lähdemateriaalia.  

 

Joitakin ongelmia lähteiden käytössä on noussut esiin. Esimerkiksi Onnelan talo-

usasiakirjoja on eri arkistoissa säilynyt hyvin vähän 1920–1930-lukujen ajalta. 

Toimintakertomusten joukossa on vain muutamia tiliyhteenvetoja 1920-luvulta ja 

1930-luvun alusta. Talousarvioita on myös satunnaisilta vuosilta. Erityyppisissä 

asiakirjoissa lastenkodin tuloja ja menoja eritellään vaihtelevasti, joten selkeiden 

tilastojen laatiminen tuloista ja menoista olisi vaikeaa. Itse toimintakertomuksis-

sakin kuvaillaan lastenkodin talousasioita melko suurpiirteisesti. Eri asiakirjojen, 

pääasiassa toimintakertomusten, avulla pyrin kuitenkin luomaan jonkinlaisen 

suuntaa-antavan kuvan Onnelan talousasioista: siitä mistä lastenkoti sai pääasialli-

sesti tulonsa ja mihin rahaa käytettiin.  

 

Eri yhdistysten arkistojen lisäksi käytän Oulun kaupungin arkistosta joitakin On-

nelan lastenkodille kuuluvia asiakirjoja kuten lasten nimikirjaa vuosilta 1919–

1939 ja Onnelan tarkastuspäiväkirjoja vuosilta 1922–1939. Nimikirjasta on ollut 
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mahdollista löytää hyvin monenlaista tietoa Onnelan lapsista. Nimikirja kertoo 

muun muassa, mistä syistä lapset olivat päätyneet lastenkotiin, minkä ikäisinä he 

tulivat ja kuinka kauan viipyivät, sekä minne he lastenkodissa oleskeluajan jäl-

keen siirtyivät. Tarkastuspäiväkirjoista puolestaan saadaan tietoa siitä, miten On-

nelan ulkopuoliset lastensuojelun tarkastajat lastenkodin toiminnan näkivät, mil-

laiseksi he Onnelan kasvatukselliset olot arvioivat.  
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1. ONNELAN PERUSTAMINEN JA YLLÄPITÄJÄT 

 

1.1. Lastenhuoltotoimintaa Oulussa 

 

Oulussa kunnallinen huoltotoiminta oli 1900-luvun alussa järjestetty Elberfeldin 

järjestelmän pohjalta: siinä avustaminen järjestettiin vapaaehtoisten luottamus-

miesten kautta. Kaupunki oli jaettu 15 vaivaishoitopiiriin, jotka oli jaettu vielä 

pienempiin kaitsijakuntiin. Kullakin vapaaehtoisella kaitsijalla oli vastuullaan 

muutama avustettava perhe. Vapaaehtoisuuden tarkoitus oli säästää kaupungin so-

siaalikuluja. Vuonna 1902 Oulussa oli perustettu vaivaishoitohallituksen lasten-

hoitovaliokunta, joka viime kädessä valvoi eläteiksi annettujen lasten hoitoa ja 

kasvatusta. Elätehoito oli vielä tavallisin lastenhuollon muoto: lapset sijoitettiin 

yksityiskoteihin hoidettaviksi kaksi kertaa vuodessa pidetyissä lastensijoituskoko-

uksissa. Kokouksissa laadittiin huoltosopimukset kasvattivanhempien kanssa. Pa-

hamaineisista vaivaishuutokaupoista, joissa lapsi annettiin vähiten rahaa pyytäväl-

le, oli luovuttu. Elberfeldin järjestelmän mukaiset kaitsijat vastasivat myös elätiksi 

annettujen lasten huollon sujumisesta.34 1930-luvulle tullessa järjestelmä alkoi 

kuitenkin olla vanhanaikainen. Kunnallinen huoltotyö ammatillistui vähitellen, ja 

uusien huoltolakien astuttua voimaan 1937 kaitsijajärjestelmä mureni. Vapaaeh-

toisuus säilyi kuitenkin yksityisten järjestöjen lastensuojelutyössä.35   

 

1910-luvulla alettiin yksityisen lastensuojelun puolella suunnitella suojelukasva-

tuksellisen36 lastenkodin perustamista Ouluun. Oulun seudulla oli aikaisemmin 

toiminut pari lasten ja nuorten kasvatuslaitosta, mutta ne oli lakkautettu. Vuodesta 

1913 lähtien Nuorten Ystävät -järjestö suunnitteli huonotapaisten poikien kasva-

tuskodin perustamista. Seuraavana vuonna yhdistys anoi lupaa ja varoja kasvatus-

laitokselle, joka antaisi myös koulu- ja ammattiopetusta 7-14-vuotiaille pojille. 

Anomus hyväksyttiin, ja laitos sai valtionavun viiden vuoden ajaksi. Pohjolan 

Poikakoti aloitti toimintansa vuonna 1915 ja vihittiin käyttöön varsinaisissa tilois-

sa Muhoksella syksyllä 1916. Pohjolan Poikakoti kasvoi seuraavina vuosina niin, 

                                                 
34

 Juntunen 2007, 22–24.   
35

 Juntunen 2007, 128.  
36

 Suojelukasvatuksella tarkoitettiin kasvatuksellisesti laiminlyödyille ja huonotapaisille lapsille 

annettua erityistä suojelua ja kasvatusta. Tärkeä osa suojelukasvatustoimin taa oli erilaisten kasva-

tuslaitosten perustaminen. Pulma 1987, 107.  
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että 1930-luvulla se oli yksi suurimmista kasvatuslaitoksista Suomessa. Esimer-

kiksi vuonna 1936 siellä asui jopa 173 poikaa.37  

 

Oulussa toimi tuona aikana myös monia muita lasten hoitopaikkoja. Yksi näistä 

oli jo vuonna 1891 perustettu raajarikkoisten lastenkoti, joka oli toinen Suomessa 

perustettu huoltolaitos liikuntavammaisille lapsille. Tämä lastenkoti perustettiin 

sairaiden lasten luona käyneiden pyhäkoulunopettajien aloitteesta; raajarikkoisten 

lastenkotiyhdistyksessä toimivatkin aktiivisesti tällaiset hyväntekeväisyyttä har-

rastaneet naiset. Lastenkoti toimi ensin vaatimattomissa tiloissa keskustassa, mutta 

vuonna 1902 se sai Alalaanilan alueelta oman talon, jossa se toimi pitkään.38 

1920- ja 1930-luvuilla lastenkodin toiminta oli yhteydessä Nuorten Ystäviin siten, 

että Nuorten Ystävien perustajahahmosta Georg Waenerbergistä tuli myös raaja-

rikkoisten lastenkotiyhdistyksen puheenjohtaja.39  

 

Sekä Pohjolan poikakoti että raajarikkoisten lastenkoti ovat Onnelan rinnalla pit-

käikäisiä lastenhuoltolaitoksia. 1920-luvun alussa Suomessa vallitsi suopea ilma-

piiri lastensuojelutyölle. Uusia hankkeita syntyi ja entisille liikeni enemmän valti-

onapua. Nuorten Ystävät perusti vuonna 1921 Tuiraan lastentarhan ja -seimen, ja 

molempiin hankkeisiin saatiin sekä kaupungin että valtion avustusta. Lisäksi esi-

merkiksi Kastellissa toimi vuosina 1920–1923 Oulujoen Naisyhdistyksen ylläpi-

tämä lastentarha lähellä paikkaa, jonne Onnela vuonna 1922 perustettiin. JUNTU-

SEN mukaan lastentarhojen ja lastenkotien perustaminen kuvastaa tuon ajan lap-

simyönteistä ilmapiiriä.40  

 

 

1.2. Orpokotiyhdistyksen aika 

 

1.2.1. Orpokotiyhdistyksen lastenkoti  

  

Onnelan lastenkodin juuret ovat Orpokotiyhdistyksen lastenkodissa. Oulun Orpo-

kotiyhdistys perustettiin Oulun Suomalaisella Keskikoululla pidetyssä kokoukses-

                                                 
37

 Juntunen 2007, 47, 55–58, 118.  
38

 Kokko 1986, 15–23.  
39

 Kokko 1986, 35.   
40

 Juntunen 2007, 88–89.  
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sa maaliskuun 27. päivänä vuonna 1919. Tässä kokouksessa päätettiin perustaa 

Ouluun uusi lastenkoti orpoja ja muuten turvattomia lapsia varten. Yhdistystä pe-

rustamaan valittu väliaikainen toimikunta oli kerännyt lastenkotia varten varoja yli 

30 000 markkaa, mutta yhdistyksessä uskottiin, ettei se summa olisi vielä riittänyt 

kovin pitkälle. Jäsenten joukossa esiintyi myös epäilyksiä, että saisiko yhdistys 

jatkossa kerätyksi avustuksia riittävästi tuona taloudellisesti tiukkana aikana.41  

 

Uudelle lastenkodille sopivien tilojen löytäminen tuotti alussa hankaluuksia. Ou-

lussa asuntotilanne oli vaikea, ja sitä hankaloittivat entisestään kaupungissa riehu-

neet tulipalot.42 Oulun kaupunginvaltuusto oli ilmeisesti päättänyt antaa tilat las-

tenkodin käyttöön ilmaiseksi, mutta sopivaa paikkaa ei asuntopulan aikana heti 

löytynyt. Yhdistykselle tarjottiin tilaa kaupungin lastenkodista, mutta siinä tilat 

olivat kovin pienet ja korjauksen tarpeessa, joten ajatuksesta luovuttiin. Seuraa-

vaksi tarjottiin osaa Tuiran työkodista, mutta siellä olisi saatu olla vain syksyyn 

asti ennen kuin huoneet olisi pitänyt luovuttaa takaisin työkodin käyttöön. Tällöin 

Orpokotiyhdistyksen johtokunta päätti, ettei sitäkään tarjousta voitu ottaa vastaan. 

Lisäksi käytiin katsomassa lukuisia torppia joen pohjoispuolella, mutta mikään 

niistä ei ollut oikein sopiva.43  

 

Sattumalta Orpokotiyhdistys sai kuulla, että eräs Oulussa toimiva kauppias, N. 

Lapin, oli halukas vuokraamaan talonsa Laanilasta varsin kohtuullisella hinnalla. 

Sopimus tilojen vuokraamisesta saatiin viimein aikaan niin, että ensimmäisen 

vuoden vuokraksi sovittiin 2000 markkaa ja muille vuosille 3000 markkaa vuo-

dessa. Lisäksi päätettiin, että yhdistyksen oli tehtävä talossa korjaustöitä.44  

 

Tarpeellisten huoltotöiden jälkeen tähän Laanilan taloon avattiin Orpokotiyhdis-

tyksen lastenkoti 1.7.1919. Orpokotiin otettiin aluksi seitsemän lasta. Jo saman 

vuoden aikana määrää pystyttiin lisäämään 12 lapseen, joista puolet oli poikia ja 

puolet tyttöjä.45 Lastenkoti toimi samassa talossa aina kesäkuuhun asti vuonna 

                                                 
41

 Oulun Orpokotiyhdistyksen toimintakertomus vuodelta 1919. Da:1. Kannatusyhdistys Oulun 

Orpokotiyhdistyksen arkisto (KOOArk). OMA.  
42

 Fält 2005, 104.   
43

 Orpokotiyhdistyksen toimintakertomus vuodelta 1919. Da:1. KOOArk. OMA.  
44

 Ibidem.  
45

 Ibidem.  
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1922, josta alkaen rakennuksen omistaja ilmoitti irtisanoneensa vuokrasopimuk-

sen.46  

 

Yhdistyksen ja taloa vuokranneen Lapinin välillä oli ollut erimielisyyksiä raken-

nuksen vuokrausjärjestelyistä. Orpokotiyhdistyksen arkistosta löytyneen Oulun 

läänin maaherran päätösasiakirjan mukaan Lapin oli perheineen vaatinut päästä 

vuokralaisiksi omistamansa talon väliaikaisesti tyhjillään oleviin vinttihuoneisiin. 

Oulujoen kunnan huoneenvuokrauslautakunta oli tukenut tätä vaatimusta. Orpoko-

tiyhdistys oli valittanut päätöksestä syksyllä 1921 vedoten siihen, ettei Lapin ollut 

irtisanonut vuokrasopimusta ja huoneet olivat muutenkin vain väliaikaisesti tyhjil-

lään. Asuntopulan aikana Lapinin ei ilmeisesti ollut mahdollista löytää perheelleen 

asuntoa muualtakaan. Oulun läänin maaherra kuitenkin kumosi tämän huoneen-

vuokrauslautakunnan päätöksen ja määräsi asian uudelleen käsiteltäväksi.47 Ilmei-

sesti asiassa ei kuitenkaan löytynyt sopua yhdistyksen ja Lapinin välille, sillä 

vuokrasopimus irtisanottiin kesäkuussa 1922. Yhdistyksen oli siis jälleen löydet-

tävä lastenkodille uusi paikka.  

 

 

1.2.2. Onnelan perustaminen ja tavoitteet 

  

Oulun Orpokotiyhdistys ryhtyi etsimään lastenkodille uutta tilaa, kun tieto vuok-

rasuhteen päättymisestä tuli. Toimintakertomuksen mukaan helmikuussa 1922 yh-

distys päättikin ostaa ”edullisilla ehdoilla” insinööri Sundströmiltä rakennuksen 

palstoineen Oulujoen kunnan alueelta Oulunsuusta. Sylvia- nimisen tilan kauppa-

hinnaksi tuli 80 000 markkaa, josta 75 000 markan osuuden yhdistys kattoi Sam-

popankista ottamallaan lainalla. Heti kesällä yhdistys remontoi talosta asuintilat 

lapsille, joten lastenkoti pääsi muuttamaan Oulujoelle varsin pian.48 Syksyllä 1921 

yhdistyksen nimeen oli lisätty sana ”Onnela”, joka tuli myös seuraavana vuonna 

avatun lastenkodin nimeksi.49  

 

                                                 
46

 Orpokotiyhdistyksen toimintakertomus vuodelta 1921. Da:1. KOOArk. OMA.  
47

 Oulun läänin maaherran päätös 10.11.1921. Ea:1. KOOArk. OMA.  
48

 Orpokotiyhdistys Onnelan toimintakertomus vuodelta 1922. Da:1. KOOArk. OMA.  
49

 Orpokotiyhdistys Onnelan johtokunnan pöytäkirja 16.10.1921. Ca:1. KOOArk. OMA.   
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Oulun Orpokotiyhdistys Onnelan yhdistysrekisteri-ilmoituksessa vuonna 1922 

kerrotaan, että yhdistyksen tarkoituksena oli ylläpitää kotia, jossa hoidetaan ja 

kasvatetaan kristillisesti Oulun kaupungista kotoisin olevia sotaorpoja ja mahdol-

lisuuksien mukaan myös muita huollon tarpeessa olevia lapsia.50 Vaikka koti siis 

fyysisesti sijaitsi kaupungin alueen ulkopuolella, Oulujoen kunnassa, sen tarkoitus 

oli palvella pääasiassa Oulun kaupungista kotoisin olevia lapsia.  

 

Sääntöjen mukaan Onnelan tarkoituksena oli toimia nimenomaan orpojen lasten 

hyväksi. Orpojen määrästä eri puolilla maata näyttää olevan vaihtelevia tietoja. 

PULMAN mukaan kaikkiaan kansalaissota jätti osittain tai kokonaan orvoksi noin 

20 000 lasta, joista punaorpoja oli liki 90 prosenttia. Vuoden 1919 lopulla valtion 

varoin oli avustettu yli 10 000 punaorpoa. Eniten punaisten orpoja oli Viipurin, 

Hämeen, Uudenmaan sekä Turun ja Porin lääneissä, joissa määrät vaihtelivat rei-

lusta tuhannesta Viipurin yli viiteen tuhanteen punaorpoon. Sen sijaan Oulun lää-

nissä oli PULMAN mukaan avustettu ainoastaan 19 punaorpoa. Vain noin puolet 

orvoista oli valtion avustusten piirissä, koska köyhäinhoidon tukea ei haluttu ha-

kea.51 KAARNINEN puolestaan kertoo, että Oulun läänissä orpoja oli 376.52 Il-

meisesti avun tarpeessa olleiden orpojen määrä Oulussa jäi kauas eteläisen Suo-

men luvuista, mutta kuitenkin oli tarpeen ryhtyä erityisiin toimiin orpojen avusta-

miseksi.  

 

Pyrkimykset sotaorpojen tilanteen helpottamiseksi eivät olleet millään tavalla ai-

nutlaatuisia, vaan Suomessa tehtiin 1920-luvun aikana paljon töitä orpojen aseman 

parantamiseksi. Sotaorpotilanne johti lastenkotien perustamiseen monilla paikka-

kunnilla, vaikka laissa ei vielä edellytetty sitä.53 Vuosina 1918–1925 Suomeen pe-

rustettiin noin 150 lastenkotia turvattomia lapsia varten. Ennen kansalaissotaa las-

tenkoteja oli ollut vain muutamia kymmeniä.54  

 

Lehtisessä ”Orpojen puolesta – selostus ensimmäisen punaorpokodin toiminnasta” 

vuodelta 1928 kerrotaan, että Lahden lähellä Enonsaaressa perustettiin myös eri-

                                                 
50

 Ilmoitus yhdistysrekisteriin, jätetty 18.1.1922. Ha:1. KOOArk. OMA.   
51

 Pulma 1987, 130–131.  
52

 Kaarninen 2008, 18–19.   
53

 Urponen 1994, 180–181.   
54

 Kaarninen 2008, 167.   
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tyinen punaorpokoti, joka toimi kuuden viikon ajan kesäsiirtolana 25:lle iältään 7-

14-vuotiaalle punaorvolle.55 Samassa selostuksessa nimimerkki Väinö L. kirjoit-

taa, että jo kymmenen vuotta työväenliikkeessä oli pohdittu, miten orpojen huolto 

olisi kannattavinta järjestää niin, että myös työväenliikkeen edustajat pääsisivät 

osallistumaan lasten kasvatukseen. Olemassa olevia lastensuojelutoimia ei kirjoit-

taja näytä juurikaan arvostaneen:  

Tosin osittaista lastenhuoltoa on meilläkin harjoitettu kaiken-

näköisten mannerheimilaisten lastensuojeluliittojen toimesta. 

Näissä laitoksissa kasvatetaan lapsista kuitenkin työväenluokan 

vihollisia ja siksi on työväen tässäkin asiassa otettava ohjat 

omiin käsiinsä.56 

Lahden Enonsaaren siirtola oli ilmeisesti ensimmäinen, mutta tarkoituksena oli, 

että toiminnasta tehtäisiin ympärivuotista ja vastaavia siirtoloita perustettaisiin 

useampiakin.57 Siirtolatoiminnan aloittamista noin kymmenen vuoden päästä so-

dasta voisi kuitenkin ainakin kansalaissodan orpotilanteen kannalta pitää melko 

tehottomana toimintana, sillä orpolapset olivat monissa tapauksissa jo varttuneet 

eikä orpotilanne ollut enää kovin kriittinen. Vuoteen 1928 mennessä monilla muil-

la tahoilla, Onnelassa muiden ohella, oli tehty jo paljon työtä orpojen hyväksi. 

 

 

1.3. Koteja Kodittomille Lapsille ry Onnelan ylläpitäjänä  

 

1.3.1. Oulun osaston perustaminen ja vastaanottokotitoiminnan suunnittelu 

 

Onnelan tulevaisuuden kannalta tärkeä vaikuttaja oli vuonna 1922 perustettu Ko-

teja Kodittomille Lapsille ry. Järjestön toimintaohjelmassa haluttiin taata lapsille 

hyvä koti. Jos omat vanhemmat eivät syystä tai toisesta voineet hoitaa lasta, olisi 

lapselle paras paikka hyvä kasvatuskoti. Laadukkaan kasvatuskodin ominaisuuk-

siin kuuluivat muun muassa kodin vakavaraisuus ja siveellinen nuhteettomuus, si-

jainti maaseudulla sekä se, ettei lapsi joutunut olemaan siellä palvelija.58  

 

                                                 
55

 Orpojen puolesta. Selostus ensimmäisen punaorpokodin toiminnasta 1928, 2.   
56

 Orpojen puolesta. Selostus ensimmäisen punaorpokodin toiminnasta 1928, 8-9. 
57

 Ibidem.  
58

 Kauppi & Rantanen 1997, 33–35.  
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Järjestön keskus oli Helsingissä, mutta sen jäseniä ja asiamiehiä59 oli ympäri maa-

ta. Varsin pian eri puolille Suomea perustettiin vapaamuotoisia paikallistoimikun-

tia, jotka pyrkivät keräämään jäseniä ja varoja yhdistyksen toiminnalle sekä teke-

mään yhdistystä tunnetuksi. Vuoden 1922 loppuun mennessä paikallistoimikuntia 

oli 12, ja muutamassa vuodessa määrä oli kasvanut sadan tienoille.60 Keväällä 

1923 myös Ouluun perustettiin oma paikallistoimikunta. Ensimmäisessä kokouk-

sessa toukokuussa 1923 käsiteltiin jo erään lapsen sijoittamisasiaa.61 Yhdistys tart-

tui siis välittömästi työhön lasten hyväksi.  

 

Jo aivan alusta lähtien Koteja Kodittomille Lapsille ry:n toiminta-ajatukseen kuu-

lui myös vastaanottokotien perustaminen lasten väliaikaisiksi hoitopaikoiksi en-

nen uusiin kasvatuskoteihin sijoittamista. Vastaanottokotien oli siten tarkoitus tu-

kea sijoitustoimintaa. Keväällä 1921 Helsingissä oli keskusteltu sekä vastaanotto-

kodin perustamisesta että kasvatuskotitoimintaa organisoivan järjestön luomises-

ta.62 Paikallistoimikunnat saivat perustaa vastaanottolaitoksia, joista lapset ohjat-

taisiin mahdollisuuksien mukaan hyviin sijaiskoteihin. Vuonna 1922 suunniteltiin 

vastaanottokotien perustamista ympäri maata. Ensimmäisenä siihen tarkoitukseen 

hankittiin Helsingistä NMKY:n tiloista Lastenkamari- niminen lastenkoti. Yksi 

laitos ei kuitenkaan millään riittänyt järjestön sijoitustoiminnan tueksi, vaan vas-

taanottokotiverkostoa piti laajentaa.63  

 

Lasten vastaanottokodin perustamisesta tuli pian Oulun paikallistoimikunnan pää-

asiallinen tavoite. Kodin perustamista suunniteltiin ja valmisteltiin heti paikallis-

toimikunnan toiminnan alusta lähtien. Toimikunta järjesti muun muassa arpajaiset 

kodin perustamisrahaston kartuttamiseksi.64 Oulun paikallistoimikunnassa aktiivi-

set jäsenet, pormestari K.T. Reinilä ja tarkastaja Risto Kuosmanen, kirjoittivat 

joulun alla 1925 seudun opettajille vetoomuksen, jossa kehotettiin järjestämään 

                                                 
59

 Asiamiehet olivat Koteja Kodittomille Lapsille ry:n vapaaehtoisia, joiden tehtävänä oli hankkia 

sopivia kasvatuskoteja, valvoa niitä sekä edustaa järjestöä paikallisesti. Kauppi & Ran tanen 1997, 

43.  
60

 Kauppi & Rantanen 1997, 45.  
61

 Pöytäkirja Oulun paikalliskomitean perustavassa kokouksessa 7.5.1923. Ca:1. Pelastakaa Lapset 

ry:n Oulun osaston arkisto (PeLaArk). OMA.   
62

 Kauppi & Rantanen 1997, 25.   
63

 Kauppi & Rantanen 1997, 51–53.   
64

 Vastaanottokodin vuosikertomus vuodelta 1926. Da:1. Koteja Kodittomille Lapsille ry:n Oulun 

läänin vastaanottokodin kannattajayhtymän arkisto (KKLArk). OMA.   
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koulujuhlia, joista saatava tuotto tulisi pian perustettavan vastaanottokodin hyväk-

si. Reinilä ja Kuosmanen kirjottavat vakavin äänenpainoin vastaanottokodin pe-

rustamisen tärkeydestä kodittomien ja aviottomien lasten suuren määrän vuoksi:  

—yhä vieläkin on maassamme kodittomia lapsia taikka sitten 

sellaisia, joiden kotiolot, milloin mistäkin syystä, ovat sellaisia, 

että niissä ei ole mitään takeita lapsen kunnollisesta kasvatuk-

sesta, ja onpa varsinkin tehdasseuduissa ja esikaupungeissam-

me sellaisiakin koteja, jotka saattavat olla pikemminkin paheen 

kouluja kuin koteja sanan oikeassa merkityksessä. --[Lapset] 

vanhempiensa hairahdusten takia ovat useimmassa tapaukses-

sa melkeinpä kuin tuomittuja henkiseen ja jopa ruumiilliseen 

turmioon, siveelliseen rappeutumiseen.65 

Tämän epäkohdan korjaamiseksi Ouluunkin oltiin siis perustamassa vastaanotto-

kotia vuoden 1926 alussa. Suomalaisessa lastensuojelutyössä vedottiin tuona ai-

kana usein lasten ja perheiden moraaliseen ja kasvatukselliseen tilaan. Lasten suo-

jelua ja kasvatusta pidettiin tärkeänä koko kansakunnan kannalta: vasta itsenäisty-

neen Suomen tulevaisuuden katsottiin riippuvan sen fyysisestä ja moraalisesta 

elinvoimasta.66 Vetoomuksessaan Reinilä ja Kuosmanen ehdottivat, että opettajat 

alkaisivat järjestää kouluissaan Topelius- teemaisia juhlia, joissa muun muassa 

myytäisiin postimerkkejä vastaanottokodin hyväksi.67  

 

Yhdistys suunnitteli samalla myös omien Topelius- juhlien järjestämistä Oulussa. 

Vielä tammikuussa 1926 johtokunta suunnitteli juhlien viettoa saman vuoden 

maaliskuussa.68 Pöytäkirjojen niukkuuden vuoksi emme kuitenkaan tiedä varmasti 

järjestikö yhdistys lopulta juhlan suunnitelmien mukaan. Työ vastaanottokodin ai-

kaansaamiseksi oli kuitenkin hyvässä vauhdissa.  

 

 

 

 

                                                 
65

 ”Arvoisa Opettaja!” Vetoomus opettajille, K.T. Reinilä ja Risto Kuosmanen, 15.12.1925. Ub:1. 

Onnelan lastenkodin arkisto (OLaArk). OMA.  
66

 Pulma 1987, 123.   
67

 Ibidem.  
68

 Pöytäkirja 27.1.1926. Ca:1. PeLaArk. OMA.   
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1.3.2. Kannattajayhtymä perustaa vastaanottokodin 

 

Oulun paikallistoimikunta ymmärsi, ettei se pystynyt huolehtimaan vastaanotto-

kodin perustamisesta ja ylläpitämisestä yksin. Yhteistyövaihtoehdoista keskustel-

tiin paikallistoimikunnan johtokunnassa vuoden 1925 alussa. Tammikuun koko-

uksessa Oulun osaston puheenjohtaja ehdotti, että yhteistyötä olisi mahdollista 

tehdä esimerkiksi Oulun kaupungin ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton kanssa. 

Asiasta päätettiin kysyä neuvoa Koteja Kodittomille Lapsille ry:n pääyhdistyksel-

tä. Samana keväänä huhtikuussa Helsingistä tulikin vierailemaan järjestön sihteeri 

Bertel Nyberg, joka kannatti yhteistyötä ensisijaisesti Oulun kaupungin kanssa.69  

 

Mielenkiintoista on, että yhteistyötä vastaanottokotiasiassa suunniteltiin myös 

Mannerheimin Lastensuojeluliiton kanssa. Koteja Kodittomille Lapsille ry:n ja 

Mannerheimin Lastensuojeluliiton välit olivat ainakin pääyhdistysten taholla var-

sin jäiset. Ongelmat yhdistysten välillä näyttävät olleen pitkälti poliittisia ja henki-

lökohtaisia. Eräs syy välien viileyteen lienee muun muassa se, että 1920-luvun 

alussa ne jonkin aikaa kilpailivat siitä, kumpi organisaatio ottaisi vastuulleen kas-

vatuskotitoiminnan järjestämisen.70 Järjestöjen hankalien välien vuoksi ei liene yl-

lätys, että Mannerheimin Lastensuojeluliitto ei kannattanut paikallistoimikunnan 

ehdottamaa yhteistyötä vastaanottokotiasiassa.71 Oulun paikallistoimikunta joutui 

etsimään hankkeelleen sopivia yhteistyökumppaneita muualta.  

 

Vastaanottokotiasia eteni vasta vuonna 1926, kun Oulun paikallistoimikunnan jä-

senet saivat kuulla, että kaupungin synnytyslaitos muuttaisi pois Sonnisaaren ti-

loistaan. Tällöin paikallistoimikunta anoi ja sai ilman vuokraa synnytyslaitoksen 

tiloista neljä huonetta ja keittiön vastaanottokodin käyttöön. Tuolloin Oulun pai-

kallistoimikunta kääntyi muiden lähiseudun toimikuntien puoleen ja ehdotti, että 

perustettaisiin kannatusyhtymä upouuden vastaanottokodin tukemiseksi. Mitä il-

meisimmin ehdotus sai kannatusta, sillä maaliskuussa 1926 kokoontui kanna-

tusyhtymän perustava kokous Oulun, Raahen, Iin ja Alatornion paikallistoimikun-

tien voimin. Vastaanottokoti avasi ovensa Sonnisaaren tiloissa jo saman kuun ai-

                                                 
69

 Pöytäkirjat 26.1.1925 ja 3.4.1925. Ca:1. PeLaArk. OMA.    
70

 Kauppi & Rantanen 1997, 32; Paavilainen 2012, 40–41.   
71

 Pöytäkirja 23.3.1925. Ca:1. PeLaArk. OMA.    
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kana.72 Onnelan 15-vuotishistoriikissa kerrotaan lisäksi, että tuolloin kannatusyh-

tymään liittyi myös Kajaanin paikallistoimikunta ”sekä aluksi eräät muutkin pai-

kallistoimikunnat”, joita ei erikseen nimeltä mainita.73 Uusi vastaanottokoti saatiin 

siis perustettua ja yhteistyötä sen hyväksi alettiin tehdä varsin laajalla pohjalla.  

 

Uusi laitos oli yksi ensimmäisiä Koteja Kodittomille Lapsille ry:n alaisuudessa 

perustettuja vastaanottokoteja. Sitä kutsuttiin myös nimellä Lastensaari.74 Kannat-

tajayhtymä oli vakuuttunut vastaanottokotitoiminnan tarpeellisuudesta Pohjois-

Suomessa. Vastaanottokodin toiminta rajautui lähinnä Oulun kaupunkiin ja sen 

lähiympäristöön, mutta kotiin pyrkijöitä oli aika ajoin enemmän kuin sinne pystyt-

tiin hoidokkeja ottamaan. Koti toimi vaatimattomissa ja ahtaissa olosuhteissa, 

mutta se pystyi silti tarjoamaan väliaikaisen asuinpaikan sellaisille lapsille, joilla 

kodin suojaa ei ollut. Vastaanottokodin toimintakertomuksessa esitettiin myös toi-

ve, että vastaavia koteja voisi perustaa lisää muuallekin Suomeen.75  

 

Oulun läänin vastaanottokoti toimi muutaman vuoden ajan Sonnisaaressa. Hoi-

dokkien määrä Lastensaarella vaihteli kuukausittain, mutta yleensä vuosittain vas-

taanottokodin kautta kulki hieman yli 20 lasta. Merkittävä osa lapsista oli kotoisin 

Oulusta, mutta myös muutama kajaanilainen tai raahelainen lapsi asui Lastensaa-

rella. Suurin osa näistä lapsista saatiin sijoitettua uusiin kasvatuskoteihin tai he 

pystyivät palaamaan oman perheensä luokse. Uudet kasvatuskodit sijaitsivat eri 

puolilla Suomea, kuten Hailuodossa, Nilsiällä tai Helsingissä, mutta selvästi suu-

rin osa niistä oli kuitenkin Oulun kaupungissa.76 Lastensaaren johtajattarena toimi 

Elma Ruuskanen.77  

 

Pian kävi ilmi, että Sonnisaaren entisen synnytyslaitoksen tilat eivät lopulta olleet 

oikein riittäviä vastaanottokodin tarpeisiin. Toisaalta kaupunki ilmaisi tarvitsevan-

sa tiloja lastenseimen78 käyttöön. Tarvetta vastaanottokotitoiminnalle olisi silti ol-

lut, sillä hoidon tarpeessa olevista lapsista ei missään nimessä ollut puutetta. Son-

                                                 
72

 Vastaanottokodin vuosikertomus vuodelta 1926. Da:1. KKLArk. OMA.   
73

 ”Lastenkoti Onnelan 15-vuotistaipaleelta”.  Da:1. OLaArk. OMA.   
74

 Kauppi & Rantanen 1997, 54.   
75

 Vastaanottokodin vuosikertomus vuodelta 1927. Da:1. KKLArk. OMA.    
76

 Vastaanottokodin toimintakertomus vuosilta 1926–1927. Da:1. KKLArk. OMA.  
77

 ”Lastenkodin 15-vuotistaipaleelta”. Da:1. OLaArk. OMA .  
78

 Lastenseimellä tarkoitettiin aivan pienimmille lapsille suunnattua hoitopaikkaa.   
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nisaaren vastaanottokodin toiminta piti lopettaa kuitenkin vuoden 1929 loppuun 

mennessä.79  

 

 

1.3.3. Onnelan lastenkoti Koteja Kodittomille Lapsille ry:lle   

 

Ratkaisu vastaanottokodin epävarmaan tilanteeseen löytyi kuitenkin jo vuoden 

1929 aikana. Oulun Orpokotiyhdistys päätti lahjoittaa Onnelan lastenkodin raken-

nukset ja maapalstan Koteja Kodittomille Lapsille ry:n Oulun osaston haltuun. 

Syitä lastenkodin omistajan vaihdolle on syytä pohtia. Vielä vuonna 1928 Orpo-

kotiyhdistyksessä ei ainakaan jäsenmäärän perusteella näkynyt hiipumisen merk-

kejä, sillä tuona vuonna jäseniä oli peräti 27380, joten ainakaan siitä muutos ei lie-

ne johtunut. Onnelan 15-vuotishistoriikissa lahjoituksen syyksi kerrotaan, että 

Onnelan lastenkoti oli alun perin perustettu kansalaissodan sotaorpojen huoltoa 

varten. Kun huollon tarpeessa olleiden sotaorpojen määrä oli alkanut vähetä, päätti 

Orpokotiyhdistys lahjoittaa lastenkodin Koteja Kodittomille Lapsille ry:lle.81  

 

Alun perin Onnelan lastenkoti oli ollut tavallinen orpokoti, jossa lapset asuivat 

useita vuosia. Kun Onnela vuonna 1929 vaihtoi omistajaa, tehtiin siitä Koteja Ko-

dittomille Lapsille ry:n toimintaohjelman mukainen vastaanottokoti. Tällöin jär-

jestön Oulun vastaanottokotitoiminta siirrettiin Oulujoelle. Onnelan ohjesäännöis-

sä kuvaillaan vastaanottokodin toimintaperiaatteita näin:  

Lastenkoti Onnelan tarkoituksena on huollon ja hoidon anta-

minen Oulun kaupungin ja ympäristökuntien sitä tarvitseville 

2-16 vuoden ikäisille lapsille, erityisesti sellaisille, jotka tarvit-

sevat lastensuojelulain mukaista suojelua ja huoltoa tahi jotka 

Koteja Kodittomille Lapsille ry:n Oulun paikallisyhdistys on 

päättänyt ottaa kasvattilapsikseen. 

Lisäksi varsinkin 2-8-vuotaille lapsille oli Koteja Kodittomille Lapsille ry:n väli-

tyksellä pyrittävä hankkimaan kunnollisia kasvatuskoteja, 

                                                 
79

 ”Lastenkodin 15-vuotistaipaleelta”. Da:1. OLaArk. OMA; Koteja Kodittomille Lapsille Oulun 

läänin vastaanottokodin johtokunnan toimintakertomus vuodelta 1929. Da:1. KKLArk. OMA.  
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 Orpokoti Onnelan jäsenluettelo vuodelta 1928. Ha:1. OLaArk. OMA. 
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 ”Lastenkoti Onnelan 15-vuotistaipaleelta”. Da:1. OLaArk. OMA.   
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mikäli lapsi on laitokseen otettu sillä ehdolla, että hänet täten 

voidaan siirtää yksityiskotiin kasvatiksi.82 

Onnelan toimintaperiaatteiden mukaan lapsi pyrittiin mahdollisuuksien mukaan 

sijoittamaan vastaanottokodista yksityiseen kasvatuskotiin, mutta vastaanottoko-

dissa pitempäänkin asuminen oli tarvittaessa mahdollista. Tärkeintä oli, että lapsi 

sai tarvitsemansa suojelun ja huollon.  

 

Aluksi sijoitustoimintaa ja vastaanottokoteja hoitaneet paikallistoimikunnat olivat 

epämuodollisia ja rekisteröimättömiä ryhmiä, mutta vastaanottokotien ylläpitämi-

nen edellytti monilta rekisteröitymistä virallisiksi paikallisosastoiksi. Koteja Ko-

dittomille Lapsille ry:n Oulun osasto liitettiin yhdistysrekisteriin virallisesti vuon-

na 1929.83 

 

 

1.3.4. Kannattajayhtymän hiipuminen  

 

Virallisesti Koteja Kodittomille Lapsille ry:n Oulun paikallisyhdistys ylläpiti On-

nelan lastenkotia yhdessä vastaanottokodin kannattajayhtymän kanssa vuodesta 

1929. Muiden paikallistoimikuntien tosiasiallinen aktiivisuus vastaanottokodin 

hoidossa oli kuitenkin alkanut vähetä jo ennen paikanvaihdosta. Vastaanottokodin 

kannattajayhtymän vuosikokouspöytäkirjoista käy ilmi, että muiden paikallistoi-

mikuntien osallistuminen oli vähäistä. Vuoden 1927 vuosikokouksessa oli paikalla 

Oulun lisäksi edustajia vain Iin paikallistoimikunnasta. Seuraavana vuonna oli ou-

lulaisten lisäksi vain yksi Raahen edustaja. Vuosina 1930–1933 muut osastot eivät 

lähettäneet ollenkaan edustajia.84 Kannattajayhtymä oli hiipumassa jo pian perus-

tamisensa jälkeen. Onnelan siirtyminen Oulun paikallisyhdistyksen haltuun näyt-

tää vain vahvistaneen tätä kehitystä. Onnelasta oli vähitellen tulossa yksinomaan 

Oulun osaston vastaanottokoti.  

 

Vielä vuoden 1930 vuosikertomuksessa mainitaan kuitenkin, että Oulun lisäksi 

myös Raahen ja Iin paikallistoimikunnat kuuluvat kannattajayhtymään. Ne mo-

                                                 
82

 Lastenkoti Onnelan ohjesäännöt. Ha:1. OLaArk. OMA.    
83

 Kauppi & Rantanen 1997, 45–46.  
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 Kannattajayhtymän vuosikokouspöytäkirjat vuosilta 1927–1928 ja 1930–1933. Ca:1. KKLArk. 
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lemmat myös maksoivat avustuksia Onnelalle. Seuraavana vuonna avustusta mak-

soi Oulun lisäksi vain Raahen osasto, vaikka myös Iin paikallistoimikunta kuului 

virallisesti yhtymään. Vuoden aikana Iin osasto olikin jäänyt pois kannattajayhty-

män toiminnasta.85 Raahen toimikunta pysyi siis pisimpään mukana tukemassa 

Onnelan toimintaa. Sen panostus kannattajayhtymän toiminnassa näytti laihasta 

vuosikokousedustuksesta päätellen olevan lähinnä rahallista.  

 

Vähitellen kävi ilmi, että Onnelalle oli käytännössä helpompaa palvella vain Ou-

lun kaupungin tarpeita, sillä siten huoltomaksut tulivat yhdestä paikasta ja tarkas-

tuskertomukset tarvitsi lähettää vain Ouluun. Vastaanottokodin kannattajayhty-

män toimintakertomuksessa todetaan, että Onnela oli suureksi hyödyksi kaupun-

gille, sillä kaupungilla ei ollut tuolloin lastenkotia, johon olisi voitu tilapäisesti si-

joittaa orpoja tai muusta syystä kodittomia lapsia.86 Ilmeisesti oululaisten turvat-

tomien lasten huollossa oli Oulun paikallisyhdistykselle ja Onnelalle riittävästi 

työtä. 

 

Onnelan 15-vuotishistoriikin mukaan vuonna 1935 koko toiminnan johto päätet-

tiin lopullisesti siirtää Oulun paikallisyhdistykselle, joten yhdeksän vuotta toimi-

nut Koteja Kodittomille Lapsille ry:n Oulun läänin vastaanottokodin kannatusyh-

tymä lopetti toimintansa.87 Koteja Kodittomille Lapsille ry:n Oulun paikallisyh-

distys jatkoi Onnelan ylläpitämistä yksinään, kuten se oli melko pitkälti tehnyt jo 

aikaisempina vuosina. Tästä eteenpäin Onnela jatkoi toimintaansa nimenomaan 

Oulun vastaanottokotina.  

 

Sota-aika muutti lastenkotien tilannetta kaikkialla maassa. Monet laitokset joutui-

vat muuttamaan toisiin tiloihin turvaan, ja uusiakin laitoksia perustettiin, vaikka 

monet niistä jäivät lyhytaikaisiksi. Onnelan lastenkoti toimi sota-aikana omissa ti-

loissaan Kastellissa, mutta osin supistetulla työvoimalla.88 Toisenlainen tilanne oli 

raajarikkoisten lastenkodilla Tuirassa: syksyllä 1939 se joutui lähtemään evak-

koon Haukiputaalle, ja osa lapsista pyrittiin sijoittamaan vanhempiensa huostaan 

maaseudulle. Lastenkoti Tuirassa oli tulilinjalla, sillä sen läheisyydessä oli kohtei-

                                                 
85

 Kannattajayhtymän toimintakertomukset vuosilta 1930–1933. Da:1. KKLArk. OMA.   
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ta, joita jatkosodassa pommitettiin, kuten Merikosken voimalaitostyömaa ja Åst-

römin nahkatehdas joen toisella puolella.89 Sodan pommitukset tuhosivat kaupun-

gista Ainolan lastentarhan, ja Heinätorin lastentarhakin sai vaurioita.90 Nämä si-

jaitsivat kuitenkin melko keskeisellä paikalla. Onnelan oli mahdollista jatkaa toi-

mintaansa omissa tiloissaan, koska se sijaitsi riittävän syrjässä kaupungista. 
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2. ONNELAN TALOUS JA TOIMIJAT  

 

2.1. Lastenkodin talousasiat 

 

2.1.1. Perustaminen lahjoitusvaroin 

 

Yleisesti maailmansotien väliset vuodet olivat taloudellisen kasvun aikaa, jota kui-

tenkin varjosti 1930-luvun alun lyhyt mutta vaikea lamakausi. Itsenäisyyden alku-

vuosina sosiaalipoliittiset kulut olivat varsin pieni osa valtion menoista. Apua an-

nettiin vain sitä kipeimmin tarvitseville.91 Valtion sosiaalimenot olivat muihin 

menoihin nähden pienet, mutta lastensuojelu vei niistä suuren osan, 1920-luvun 

lopulla jopa kolmanneksen. Eniten varoja kului kasvatuslaitosten ylläpitoon ja 

monien kunnallisten lastensuojelulaitosten valtionapuun.92 Tuolloin valtio oli kui-

tenkin vain yksi sosiaalihuollon vastuunkantajista, muita olivat kunnat, järjestöt ja 

yksityishenkilöt.  

 

Alkujaan Orpokotiyhdistyksen lastenkoti perustettiin täysin yksityisten avustusten 

turvin. Yhdistys oli perustanut väliaikaisen toimikunnan keräämään varoja orpo-

kotia varten. Toimikunta olikin saanut kerättyä lahjoituksia riittävästi, jotta orpo-

koti kyettiin perustamaan. Lahjoitusten saanti tulevaisuudessa kuitenkin huolestut-

ti yhdistyksen jäseniä: 

--oliko kannatus yleisön puolelta tuleva niin tuntuvaksi, että 

koti vastaisuudessa turvallisesti voisi selviytyä jokapäiväisistä 

vaikeuksistaan, oli epäilyksenä painamassa monen mieltä, sil-

lä asian tunnetuksi tekeminen ja sen kautta yleisön myötätun-

non saavuttaminen ja ylläpitäminen lyhyen alkutoiminnan 

kautta oli jäänyt verrattain vähäiseksi, ja kuitenkin koti pää-

tettiin nostaa pystyyn luottamalla yksinomaan yleisön vapaa-

ehtoiseen kannatukseen.93  

Myös Raajarikkoisten lastenkoti oli perustettu vuonna 1891 alun perin yksityisten 

lahjoitusten avulla. Kuitenkin jo 1890-luvun aikana lastenkoti alkoi saada jonkin 
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verran valtionapua, mikä mahdollisti lastenkodin kasvun.94 Samanlainen tilanne 

oli myös Onnelalla 1920-luvun alussa. Lahjoitukset olivat jatkossakin tärkeä osa 

Onnelan taloutta, mutta Orpokotiyhdistyksen piti etsiä niiden ohelle muita tapoja 

rahoittaa lastenkodin toimintaa.  

 

 

2.1.2. Valtion ja kuntien avustukset tärkeimpiä tulonlähteitä 

 

Oulun kaupungista tuli jo lastenkodin ensimmäisestä toimintavuodesta lähtien 

säännöllinen avustusten maksaja. Toimintakertomuksista käy ilmi, että kaupunki 

maksoi lastenkodille tietynsuuruista perusavustusta sekä myöhemmin lisäksi muu-

tamista lapsista kuukausittaista huoltomaksua. Vuosina 1919–1921 orpokoti sai 

Oulun kaupungilta vuosittain 4000 markkaa.95 Seuraavina vuosina kaupungin las-

tenkodin ylläpitoon maksama avustus kasvoi selvästi: vuonna 1922 lastenkoti sai 

12 000 markkaa ja vuosina 1924–1931 jo 25 000 markkaa. Tämän jälkeen kau-

pungin vuosittaisen avustuksen määrä kuitenkin pieneni huomattavasti, sillä vuo-

sina 1932–193996 lastenkoti sai vain 10 000 markkaa suoraan Oulun kaupungil-

ta.97 Onnelan saama osuus kaupungin kaikesta lastenhuollon tuesta oli suhteellisen 

pieni. Esimerkiksi vuonna 1939 suuri oululainen lastenhuollon toimija Nuorten 

Ystävät sai kaupungilta tukea peräti yli 300 000 markkaa.98 Nuorten Ystävillä oli 

tuolloin kuitenkin ylläpidettävänään lukuisia lastenhoitopaikkoja, mikä selittää 

huomattavan eron avustusten määrässä.  

 

Oulun kaupunki vähensi kiinteää avustussummaansa laman ollessa pahimmillaan 

vuonna 1932. Laman aikana taloudellinen toiminta hiipui ja työpaikat vähenivät. 

Oulu elpyi lamasta hitaammin kuin muu Suomi. Kuitenkin 1930-luvun loppuun 

mennessä noustiin jälleen uuteen taloudelliseen huippukauteen.99 Oulun kaupun-

gin huoltotoimi laajeni vuonna 1938, kun Oulujoen kunnasta liitettiin alueita kau-

punkiin, ja sen myötä tuli huoltolautakunnan vastuulle paljon uusia apua tarvitse-
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via lapsia ja aikuisia. Sotavuodet luonnollisesti lisäsivät entisestään huoltotyön 

tarvetta.100 Lama saattoi olla syynä avustuksen leikkaamiseen, mutta huollettavien 

määrän kasvu 1930-luvun aikana vaikutti osaltaan avustussumman pysymiseen 

matalammalla tasolla.  

 

Näiden avustusten lisäksi maksetuista lapsikohtaisista huoltomaksuista on toimin-

takertomuksissa tietoja vuodesta 1930 eteenpäin. Toimintakertomuksissa huolto-

maksujen maksajia ei eritellä kaupungin tai kunnan mukaan, mutta koska suurin 

osa lapsista oli kotoisin Oulusta, tuli myös suurin osa huoltomaksuista Oulun kau-

pungilta. Onnelan saama huoltomaksujen määrä kasvoi selvästi 1930-luvun aika-

na: vuonna 1930 huoltomaksua saatiin hieman yli 7000 markkaa, seuraavana 

vuonna hieman yli 14 000 markkaa ja vuonna 1933 jo yli 20 000 markkaa.101 Kai-

kilta vuosilta tarkkoja tietoja ei ole saatavissa, mutta huoltomaksujen määrä kas-

voi varmaankin melko tasaisesti, sillä vuonna 1939 Onnela sai eri kunnilta huol-

tomaksuja jo noin 34 000 markkaa.102 Huoltomaksujen määrän kasvu johtuu pää-

osin siitä, että samaan aikaan myös Onnelan huoltamien lasten lukumäärä kasvoi. 

Huoltomaksujen määrä oli siis sidoksissa lasten määrään, vaikka yhdestä lapsesta 

lastenkodille maksettu summa saattoikin vaihdella hieman eri aikoina. Joka tapa-

uksessa huoltomaksut olivat huomattava osa lastenkodin taloutta.  

 

Kunnallisen tuen lisäksi valtio maksoi vuosittain merkittävän avustuksen Onnelan 

lastenkodille. Ensimmäisenä lastenkodin toimintavuotena valtionapua ei ollut vie-

lä ehditty hakea, mutta vuonna 1920 apua haettiin ja saatiin kouluhallitukselta 10 

000 markkaa ja seuraavana vuonna noin 14 000 markkaa. Orpokotiyhdistys sai 

vuonna 1922 lisäksi sosiaalihallitukselta toiset 14 000 sotaorpojen huollon ja uu-

den lastenkodin perustamiskustannusten vuoksi. Jatkossa Onnela saikin osan val-

tionavusta kiinteänä summana ja osan huollettujen lasten perusteella, niin että val-

tionavun kokonaissumma vaihteli vuosina 1923–1927 noin 12 000 markasta hie-

man alle 20 000 markkaan.103  
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1930-luvun osalta valtionapua saatiin vähän vähemmän. Vuosina 1930–1934 On-

nela sai sosiaaliministeriöltä 8 000 markkaa.104 1930-luvun loppua kohden valti-

onavun määrä oli hienoisessa kasvussa: vuonna 1938 Onnela sai 9000 ja seuraa-

vana vuonna 10 000 markkaa.105 Apu tuli nyt yhtenä kiinteänä summana sosiaali-

ministeriöltä eikä useammalta valtionhallinnon alalta kuten 1920-luvun aikana.  

 

 

2.1.3. Yksityiset lahjoitukset edelleen merkittäviä 

 

1920-luvulla yksityinen anteliaisuus kukoisti Oulussa. Monista yksityisistä rahas-

toista lahjoitettiin rahaa erilaisiin hyväntekeväisyyspyrkimyksiin. Esimerkiksi 

kauppaneuvos K.A. Snellmanin testamenttilahjoitus tuki monia hankkeita. Oulun 

merkittävimpiin lastensuojelullisiin toimijoihin kuuluva Nuorten Ystävät sai siitä 

lahjoituksena peräti 75 000 markkaa.106 Snellmanin rahastosta ei tiettävästi lahjoi-

tettu rahaa Onnelalle. Sen sijaan vuosina 1920–1922 lastenkoti sai vuosittain 

4000–5000 markkaa Candelinin rahastosta. Kuitenkin 1920- ja 1930-lukujen ai-

kana yksi Onnelan kannalta merkittävimmistä ja pitkäaikaisimmista yksityisistä 

lahjoittajatahoista oli Pentzinin rahasto, josta Onnela sai korkoja tavallisesti 2000–

3000 markkaa, tosin vuonna 1924 peräti yli 7000 markkaa.107 Rahasto oli peräisin 

oululaiselta Pentzinin pariskunnalta. Elin ja Karl Pentzinillä108 oli merkittävä 

omaisuus, jolla he rahoittivat monipuolista avustustoimintaa sekä ruotsin- että 

suomenkielisten organisaatioiden kautta. Etenkin Elin Pentzinille lastensuojelu oli 

tärkeää: hän oli mukana muun muassa Oulun rouvasväen yhdistyksessä, joka yllä-

piti lastentarhaa ja avusti köyhien lasten koulunkäyntiä.109 Niinpä myös Onnela 

pääsi pitkäksi aikaa osalliseksi tästä avustuksesta.  

 

Etenkin toiminnan alkuvuosina lastenkodin tuloja pyrittiin lisäämään erilaisten va-

rainkeruutempausten avulla. Orpokotiyhdistys järjesti silloin tällöin keräyksiä ja 
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ohjelmallisia iltamia, joista kertynyt tuotto käytettiin lastenkodin ylläpitoon. Ilta-

mia ja juhlia järjestettiin toimintakertomusten mukaan ainakin vuosina 1921, 1922 

ja 1926. Joskus muutkin kuin orpokotiyhdistyksen aktiivit järjestivät tapahtumia 

lastenkodin tukemiseksi: vuonna 1925 Onnela sai käyttöönsä erään oululaisen 

ompeluseuran myyjäisten tuotot. Rahakeräyksistä ja iltamista saatiin yleensä tuot-

toa muutamia tuhansia markkoja.110 Erilaisia varainkeruutempauksia järjestettiin 

luultavasti edelleen myös 1930-luvun aikana, mutta niitä ei toimintakertomuksissa 

tai talousasiakirjoissa eritellä. Erittelemättömyys johtunee siitä, että jatkossa niistä 

saadut varat ohjattiin lastenkodille Koteja Kodittomille Lapsille ry:n Oulun osas-

ton tai kannattajayhtymän tuen muodossa.  

 

Myös lukuisat muut yritykset ja yksityiset tahot ilahduttivat lastenkodin väkeä lah-

joittamalla Onnelalle rahaa ja monenlaista tavaraa. Tavaralahjoitukset olivat usein 

vaatetta ja ruokaa, mutta muun muassa myös polttopuita, korkkimattoa, urheilu-

tarvikkeita ja lääketarpeita lahjoitettiin lastenkodille. Vuonna 1921 lastenkoti sai 

esimerkiksi tavaralahjoituksen Amerikkalaisten lasten avustustoimikunnalta.111 

Tällaisilla pienemmilläkin lahjoituksilla oli epäilemättä tärkeä merkitys Onnelan 

jokapäiväisessä elämässä. 

 

 

2.1.4. Paikallisosastojen tuki 

 

Onnelan siirtyminen Koteja Kodittomille Lapsille ry:lle ja kannattajayhtymän yl-

läpidettäväksi vuonna 1929 muutti lastenkodin taloutta jonkin verran. Onnela sai 

edelleen avustuksia Oulun kaupungilta ja sosiaaliministeriöltä, mutta niiden lisäk-

si Koteja Kodittomille Lapsille ry:n paikallisosastoista tuli tärkeitä rahallisia tuki-

joita, joiden vastuulla vastaanottokodin taloudellinen tasapaino oli. Vuosina 1929–

1930 Onnela sai Oulun osaston lisäksi pienimuotoista avustusta Raahen ja Iin, se-

kä vielä vuonna 1929 Kajaanin, paikallistoimikunnilta. Esimerkiksi vuonna 1930 

Onnela sai Raahen paikallistoimikunnalta 3500 ja Iin paikallistoimikunnalta 500 

markkaa. Iin aktiivisuus Onnelan tukemisessa lakkasi kuitenkin pian. Raahe mak-
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soi Onnelalle tämän jälkeen 2000 markan avustusta vuosina 1931–1932, mutta sen 

jälkeen Onnelan tukeminen jäi yksinomaan Oulun osaston vastuulle.112  

 

Oulun osaston rahallinen panos Onnelan hyväksi olikin jo 1930-luvun alussa 

huomattavasti suurempaa, joskin se vaihteli paljon vuosikymmenen aikana. 

Vuonna 1930 Oulun osasto tuki Onnelaa 6000 markalla, mutta seuraavina vuosina 

Onnelalle annettiin peräti 34 000 (vuonna 1931) ja 30 000 markkaa (vuonna 

1932). Nämä tukisummat olivat poikkeuksellisen suuria verrattuna myöhemmin 

maksettuihin summiin. Mahdollisesti kannattajayhtymä joutui paikkaamaan muis-

ta lähteistä tulleiden tukien vajetta omalla panoksellaan. Vuosille 1933–1934 Ou-

lun osasto antoi Onnelalle yhteensä 7000 markkaa, vuonna 1938 perusavustuksena 

3000 markkaa ja ylimääräisenä tukena 15 000 markkaa, sekä vuonna 1939 myös 

3000 markkaa ja 9000 markkaa ylimääräistä apua.113  

 

Lama oli pahimmillaan Suomessa vuonna 1932, jolloin valtio ja kunnat joutuivat 

leikkaamaan sosiaalimenojaan samalla kun apua tarvitsevien lasten määrä valta-

kunnallisesti kasvoi. Huoltotarpeen lisääntyessä kansalaisjärjestöjen merkitys las-

tensuojelutyössä tuli yhä suuremmaksi. Järjestöt joutuivat olemaan kekseliäitä ja 

tekemään yhteistyötä lisärahoituksen saamiseksi. Uusi rahoitusmuoto saatiinkin 

rahapeliautomaattitoiminnasta. Vuonna 1933 tuli voimaan asetus, joka salli raha-

automaattitoiminnan vain yleishyödyllisille yhdistyksille. Peleistä rahoitusta sai-

vat Koteja Kodittomille Lapsille, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Suomen Pu-

nainen Risti, Meripelastusseura ja Jääkäriliitto.114 Vuonna 1939 Koteja Koditto-

mille Lapsille ry:n Oulun osasto sai raha-automaattiyhdistykseltä merkittävän 

30 000 markan avustuksen, jonka yhdistys antoi Onnelan lastenkodin ylläpitoa 

varten. Tuolloin avustuksesta saatiin ottaa lastenkodin käyttöön 15 000 markkaa, 

ja seuraavana vuonna toiset 15 000.115 Tämänsuuruisen avustuksen saaminen oli 

epäilemättä hyvin tärkeää lastenkodille, joka joutui tiukille syksyllä 1939 alkaneen 

sotatilan vuoksi. 
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2.1.5. Lastenkodin menot 

 

Kun Orpokotiyhdistyksen lastenkoti vuonna 1919 perustettiin, varoja kului tieten-

kin erityisen paljon lastenkodin irtaimiston hankintaan kuten huoneiden sisustami-

seen, taloustarvikkeisiin ja lasten vaatteisiin. Siihen tarkoitukseen käytettiin tuol-

loin hieman yli 11 000 markkaa. Toinen merkittävä menoerä oli ruoka- ja talous-

kulut, joihin meni hieman alle 10 000 markkaa. Tässä vaiheessa Onnelassa oli vie-

lä vain yksi työntekijä, joten vuotuiset palkkakulut olivat hyvin pienet: noin 1600 

markkaa. Rahanreikiä kertyi lisäksi monista pienemmistä eristä kuten vakuutus-

maksuista, polttopuista ja lasten lääkkeistä. Tiukalla taloudenpidolla varat saatiin 

riittämään, jotta seuraavalle vuodelle säästyi kohtuullinen noin 18 000 markan 

summa.116   

 

Parin vuoden päästä lastenkodin muuttaessa Oulujoelle irtaimistoon ei enää tar-

vinnut käyttää vastaavalla tavalla rahaa, vaan noin 1300 markkaa ilmeisesti riitti. 

Sen sijaan taloudenpitoon ja palkkoihin kuluneet summat olivat kasvaneet aikai-

semmasta selvästi: taloudenhoitoon (muun muassa ruokaan) kului hieman alle 

27 000 ja palkkoihin noin 8800 markkaa. Lastenkodin uusi talo maksoi tietenkin 

paljon, mutta suurin osa hinnasta katettiin lainalla. Lainasta jouduttiin kuitenkin 

maksamaan korkoa, ja uuden talon kunnostamiseen piti käyttää rahaa. Uuden las-

tenkodin pystyttäminen maksoi siis sen verran, ettei säästöjä tulevaa varten juuri-

kaan jäänyt.117  

 

Lastenkodin taloudellinen tilanne kuitenkin koheni vähitellen. Vuoden 1927 toi-

mintakertomuksessa mainitaan, että edelliseltä vuodelta oli jäänyt säästöä yli 

23 000 markkaa. Siten kiinteistön velan maksuun pystyttiin tuolloin käyttämään 

30 000 markkaa. Tämän lisäksi maksettiin toki velasta korkoja. Samana vuonna 

sattuneen tulipalon vuoksi oman lisänsä lastenkodin menoihin toivat uusi palova-

kuutus ja tulipalon aiheuttamien tuhojen korjaaminen, jotka veivät kukin muuta-

mia tuhansia lastenkodin varoista. Taloudenpitoon meni aikaisempien vuosien ta-

paan huomattava summa: noin 27 000 markkaa. Palkkoihin puolestaan kului hie-
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man alle 13 000 markkaa.118 Tulipalo ei kaatanut lastenkodin taloutta, sillä toimin-

takertomuksessa kuvailtiin lastenkodin tilannetta varsin optimistisesti. Sen mu-

kaan vuonna 1927 Onnelan raha-asiat olivat suhteellisen hyvällä tolalla: talous oli 

mennyt eteenpäin, velkaa oli kyetty maksamaan pois ja tilanne näytti hyvältä.119  

 

1930-luvun alkuvuosina Onnelan talous pysyi kohtuullisen hyvin kurissa yleisesti 

kiristyneestä taloustilanteesta huolimatta. Useina vuosina lastenkodilla oli hieman 

enemmän tuloja kuin menoja. Kertyneet säästöt mahdollistivat muun muassa pie-

net korjaukset ja uudistukset.120 Vuonna 1934 lastenkodissa tehtiin isompia korja-

ustöitä pääasiassa edellisvuoden säästöjen turvin.121  

 

Onnelan 1930-luvun talousarvioissa ja toimintakertomuksissa kerrotaan, että 

yleensä selkeästi suurin osa lastenkodin menoista meni talouskuluihin eli pääasi-

assa lasten ruokaan. Useina vuosina talouskuluihin laskettu summa vaihteli 30 000 

markan tuntumassa, mikä saattoi tavallisesti merkitä yli puolta lastenkodin koko-

naismenoista. Toinen suuri menoerä oli palkkakulut, joihin luettiin johtajattaren ja 

palvelijan palkat. Niihin käytettiin tavallisesti noin 13 000-14 000 markkaa vuo-

dessa. Palkkoihin käytetty summa kuitenkin kasvoi vuosikymmenen loppua koh-

den. Esimerkiksi vuonna 1938 palkkoihin käytettiin Onnelan toimintakertomuksen 

mukaan noin 17 000 markkaa. Seuraavana vuonna menoja lisäsi pois jäävälle joh-

tajattarelle maksettu ylimääräinen palkkio, joka nosti palkkakulut noin 20 000 

markan tuntumaan. Vuonna 1939 myös talouskulut kasvoivat – luultavasti lasten 

määrän myötä – noin 40 000 markkaan. Muut menoerät kuten vaatetukseen, säh-

köön ja terveydenhoitoon kuluneet varat jakautuivat tasaisemmin.122  

 

1920- ja 1930-lukujen aikana Onnelan taloudellinen tilanne oli siis suhteellisen 

tiukka. Oulun kaupungin avustus, huoltomaksut ja valtionapu olivat suurimmat 

yksittäiset tulonlähteet Onnelan lastenkodille, mutta niiden määrä ei ilmeisesti 

kuitenkaan riittänyt ylläpitämään lastenkotia. Muut Onnelan tulot virtasivat pie-

nistä puroista. Yksityisten lahjoituksille oli jatkuvasti tarvetta. Onnelaa ylläpitä-
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neet yhdistykset joutuivat ponnistelemaan saadakseen kerättyä lisää tuloja ja tar-

vikkeita lastenkodin tarpeisiin. Taloudelliset vaikeudet eivät kuitenkaan missään 

vaiheessa vaikuttaneet nousevan niin suuriksi, että lastenkodin toiminnan jatku-

minen olisi ollut vaakalaudalla. Raajarikkoisten lastenkodilla sen sijaan oli aika 

ajoin pulmia: jo vuosina 1917 ja 1918 taloudellisen vaikeudet kasvoivat niin suu-

riksi, että lakkauttamista harkittiin.123 Lakkauttamiseen ei kummankaan lastenko-

din onneksi tarvinnut päätyä.  

 

 

2.2. Onnelan henkilökunta ja tilat 

 

2.2.1 Johtajatar Signe Airo vastuunkantajana 

 

1930-luvulta peräisin olevissa Onnelan ohjesäännöissä määrättiin, että yhdistyk-

sen johtokunnan tuli valita johtajattareksi ”lastenhuoltoon pätevän, taloudenhoi-

toon perehtyneen ja mieluummin sairaanhoidossakin jonkun verran opetusta saa-

neen naishenkilön”. Johtajattaren tehtäviin kuului pitää huolta lastenkodin toimin-

nasta, järjestyksestä ja siisteydestä sekä lasten asianmukaisesta hoidosta. Hänen 

tuli valvoa, että kodin ruoka on huolellisesti ja puhtaasti valmistettua, lasten vaate-

tus oli kunnollista, ja että lasten terveydestä huolehdittiin. Hänen tuli yhdessä las-

tenkodin taloudenhoitajan kanssa sopia lasten vastaanotosta ja huoltomaksuista, 

pitää luetteloita hoidokeista sekä toimittaa vaaditut tiedot lapsista sosiaaliministe-

riölle ja lastenkodin toimikunnalle. Lisäksi hänen tuli pitää huolta lain mukaisen 

kouluopetuksen hankkimisesta kouluikäisille lapsille.124  

 

Jo 1800-luvun lopulla oli vakiintunut käsitys, että johtajan olisi hyvä olla nainen. 

1890-luvulla vaivaishoidon tarkastaja G.A. Helsingius totesi, että naiset olisivat 

miehiä parempia köyhäintalojen johtajia, sillä silloin laitosten järjestys, siisteys ja 

asukkaiden hoito olisi parempaa. Naisille luontaisena pidettyä kykyä taloudenpi-

toon ja huolenpitoon arvostettiin. Vuonna 1892 kirjailija Zachris Topelius esitti 

Helsingiuksen pyynnöstä sivistyneistön naisille vetoomuksen osallistua sosiaali-

seen työhön esimerkiksi köyhäintalojen johtajattarina. Johtajattarena toimimista 
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pidettiin sopivana jatkeena naisen asemalle perheen äitinä ja vaimona. Sitä kautta 

haluttiin laajentaa naisen vastuuta yhteiskunnassa.125 Vetoomus koski epäilemättä 

myös lastenkotien johtamista. 1900-luvun alkupuolella tuntuu olevan itsestään 

selvää, että lastenkotien johtaja oli nainen.  

 

Laanilaan vuonna 1919 avatun ensimmäisen Orpokotiyhdistyksen lastenkodin 

johtajattareksi tuli Aino Huotari, joka toimintakertomuksen mukaan oli ammatil-

taan sairaanhoitaja ja suoriutui työstään lastenkodissa oikein hyvin.126 Huotarin 

ajasta lastenkodin johtajattarena ei lähteistössä ole tämän lisäksi muita mainintoja 

kuin, että hän siirtyi varsin pian muihin tehtäviin. Uusi johtajatar valittiin jo seu-

raavan vuoden marraskuussa.127 Huotarin tilalle lastenkotiin tuli Signe Airo. Ha-

kemuskirjeessään Airo kertoi olevansa parhaillaan johtajattarena Oriveden lasten-

kodissa, jossa oli 37 lasta. Hän kertoi lisäksi tutustuneensa jonkin verran lasten-

tarhatyöskentelyyn ja monenlaisten lasten ”askartelun” ohjaamiseen.128  

 

Vetoomuksessaan Topelius kommentoi myös johtajattarien palkkausta. Topeliuk-

sen mukaan naiset eivät edes kaivanneet suurta palkkiota työstään, vaan naisille 

riitti kutsumus ja työn tuottama tyydytys.129 Johtajattareksi hakiessaan Signe Airo 

esitti palkkatoiveen, että hänelle ylöspidon lisäksi maksettaisiin 300 markkaa130 

kuussa, sillä hänen mukaansa sitä oli suositeltu johtajattarien minimipalkaksi sosi-

aalihallituksen köyhäinhoitokursseilla Hämeenlinnassa.131 Luultavasti tähän palk-

katoiveeseen suostuttiin. Seuraavana vuonna toimintakertomuksessa kerrotaan jo, 

että syyskuussa palkkaa nostettiin 420 markkaan kuussa.132 Vuonna 1923 johtajat-

taren palkkaa oli korotettu 600 markkaan kuukaudessa. Lomakuukautensa aikana 

Airon kerrotaan osallistuneen sosiaaliministeriön kurssille lastenkotien toimihen-

kilöitä varten.133  
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Orpokotiyhdistyksen toimintakertomuksissa Airon työskentelyä lastenkodin hy-

väksi kehutaan vuolaasti:  

Kodilla on ollut onni saada edelleenkin säilyttää monivuotinen 

johtajattarensa Signe Airo, jolle kodin johtokunta antaa täyden 

tunnustuksen hänen uhrautuvasta ja uutterasta työstään kodin 

hoidossa sekä erittäinkin kyvykkäänä lasten kasvattajana.134 

Airon työskentelyyn lastenkodissa oltiin epäilemättä tyytyväisiä, sillä hän sai jat-

kaa johtajattaren tehtävässään myös vuoden 1929 jälkeen, jolloin lastenkoti siirtyi 

Koteja Kodittomille Lapsille ry:n Oulun osaston haltuun. Tämänkin jälkeen Airo 

jatkoi johtajattaren tehtävässään vielä 10 vuotta. Hänestä mainitaan etenkin, että 

hän piti erityisesti huolta Onnelan taloudellisesta tilasta.135  

 

Airon historiasta Onnelassa on melko vähän mainintoja lähdeaineistossa, mutta 

esimerkiksi vuoden 1937 Koteja Kodittomille Lapsille ry:n Oulun osaston toimin-

takertomuksessa kerrotaan Airon käyneen sosiaaliministeriön lastensuojeluosaston 

järjestämillä täydennyskursseilla.136 Airon jatkuva kouluttautuminen sekä myön-

teiset kommentit toimintakertomuksissa kertovat ainakin hänen ammattimaisesta 

suhtautumisestaan ja omistautumisestaan lastenkodin hoitoon. Johtajattaren ase-

massa hänellä oli suuri merkitys lastenkodin toiminnan ylläpitämisessä.  

 

Signe Airo erosi pitkäaikaisesta johtajattaren työstään helmikuussa 1939. Paikal-

lisyhdistyksen johtokunta valitsi uudeksi johtajattareksi Eeva Hällin, joka aloitti jo 

maaliskuun alussa samana vuonna.137 Uudesta johtajasta kerrotaan, että johtokunta 

valitsi neljän hakijan joukosta Hällin, joka oli toiminut aikaisemmin johtajattarena 

Lastenkoti Suojassa, Paattisissa Turun lähellä.138 Uusi johtajatar joutuikin heti 

tiukkaan paikkaan ottaessaan lastenkodin johdon käsiinsä sodan uhatessa.  
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2.2.2 Muut työntekijät ja taustavaikuttajat 

 

Johtajattarelle riitti lastenkodissa työtä, sillä suurimman osan ajasta kodissa oli 

johtajattaren lisäksi vain yksi työntekijä. Ensimmäisiltä vuosilta ei lastenkodin 

toimintakertomuksissa löytynyt lainkaan mainintoja muista työntekijöistä. Vuoden 

1923 toimintakertomuksessa kerrotaan, että johtajattaren lisäksi lastenkodissa 

työskenteli yksi palvelijatar.139 Mahdollisesti henkilökunnan määrä pysyi samana 

aina vuoteen 1938 asti, jolloin Onnelan toimintakertomuksessa mainitaan, että 

johtajattaren lisäksi kodissa olivat nyt sisäpalvelija ja keittiöpalvelija.140 Vuonna 

1939 kerrotaan, että edellä mainittujen palvelijoiden lisäksi kodissa käytettiin tila-

päistä apua.141 Tämä johtui luultavasti talvisodan alun lastenkodille tuomasta lisä-

rasituksesta ja hoidettavien lasten määrän kasvusta.  

 

Orpokotiyhdistyksen aikana 1920-luvulla yhdistyksen johtokunta teki paljon töitä 

Onnelan hyväksi. Etenkin johtokunnan puheenjohtaja ja taloudenhoitaja olivat las-

tenkodin kannalta tärkeitä. Aluksi johtokunnan puheenjohtajana toimi vuoteen 

1926 asti ylihoitajatar Naima Kurvinen. Hänen jälkeensä tehtävässä jatkoi rouva 

Aini Loukkola.142 Oulun läänin vastaanottokodin johtokunnan toimintakertomuk-

sessa vuonna 1929 mainitaan ensimmäisen kerran, että tuolloin kummassakin las-

tenkodissa, sekä Onnelassa että Sonnisaaren vastaanottokodissa, taloudenhoitajana 

toimi kannattajayhtymän sihteeri Erkki Lyly.143 Vuonna 1934 Lyly erosi tehtäväs-

tään, ja uudeksi taloudenhoitajaksi valittiin Jussi Oksanen. Myös Oksanen toimi 

lastenkodin johtokunnassa useita vuosia.144  

 

Sen sijaan 1930-luvun aikana Onnelan toiminnan taustalla oli varsinaisten työnte-

kijöiden ja taloudenhoitajan lisäksi erityinen lastenkodin toimikunta. Onnelan oh-

jesäännöissä 1930-luvulta määrättiin, että lastenkodin toimikunta valvoi lastenko-

din toimintaa ja taloudenhoitoa, ja ohjeisti kodin hoidossa johtajatarta. Toimikun-

taan kuului yhdistyksen puheenjohtaja, kaksi muuta jäsentä ja lastenkodin talou-

denhoitaja. Taloudenhoitaja oli siis yhdistyksen jäsen, joka vastasi muun muassa 
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kodin omaisuudesta, avustusten saannista ja laskujen maksamisesta, huolehti kir-

janpidosta ja laati lastenkodin toimintakertomukset ja tilinpäätökset vuosittain. Li-

säksi hän sopi yhdessä johtajattaren kanssa hoidokkien vastaanottamisesta, huol-

tosopimuksista ja -maksuista.145 

 

Lisäksi Onnelan elämässä mukana olivat myös aika ajoin lapsia tarkastamassa 

käyneet lääkärit. 1920-luvulla Onnelassa tehtiin lääkärintarkastukset lapsille pää-

asiassa kahdesti vuodessa. Onnelan toimintakertomuksessa vuodelta 1927 kerro-

taan, että tarkastuksen ainakin tuona vuotena toimitti lääkäri Maj Snellman.146 

Toimintakertomuksista päätellen 1930-luvun kuluessa lääkärintarkastuksia tapah-

tui ilmeisesti vain kerran vuodessa, mutta lapset olivat pääosin varsin terveitä ja 

hyvässä hoidossa. Vuonna 1936 Onnelan lääkäriksi oli lupautunut oululainen Asta 

Kannisto, joka toimi lastenkodin lääkärinä ainakin vuosina 1936–1939.147  

 

 

2.2.3. Lastenkodin vaatimattomat tilat  

 

Helmikuussa 1922 Oulun Orpokotiyhdistys osti lastenkodille talon Kastellista Ou-

lujoen kunnan puolelta. Onnelan uusi rakennus ei ollut välittömästi täysin asutta-

vassa kunnossa, vaan yhdistys joutui heti kesällä tekemään korjaustöitä saadak-

seen yläkerrasta lisää asuintilaa ennen kuin lapset pystyivät muuttamaan taloon. 

Yläkerrasta tuli tuolloin tyttöjen ja alakerrasta poikien tila.148  

 

Koska yhdistys joutui ottamaan velkaa lastenkotia varten, sillä ei moneen vuoteen 

ollut varaa tehdä tiloissa suurempia korjaustöitä, vaikka tarvetta korjauksille olisi 

ilmeisesti ollut. Esimerkiksi yläkerrassa kylmillään olevasta huoneesta yhdistys 

olisi halunnut tehdä talvisinkin asuttavan huoneen, sillä lasten nukkumatilojen 

niukkuus rasitti lastenkotia. Isojen korjaustöiden sijaan lastenkodissa tehtiin 1920-
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luvun kuluessa joitakin pieniä parannuksia kuten sänkyjen korjailua, seinien tape-

tointia ja uusien korkkimattojen asennuksia.149  

 

Toukokuussa 1927 lastenkodissa sattui onnettomuus. Onnelassa riehui tulipalo, 

joka poltti poroksi ainakin sauna-, makasiini- ja navettatilat, halkovajan sekä yh-

den asuinhuoneen ulkorakennuksesta. Rakennukset olivat kyllä vakuutettuja yli 

30 000 markalla, mutta summa ei täysin riittänyt korvaamaan tulipalon aiheutta-

mia vahinkoja. Piharakennusten tilalle pystytettiin myöhemmin uusi, pienempi ra-

kennus, jossa oli sauna, makasiini, halkovaja ja käymälä. Rakennus tuli maksa-

maan hieman yli 27 000 markkaa, joten se saatiin ilmeisesti hankittua vakuutuk-

sesta saaduilla rahoilla. Sittemmin kodin kiinteistö vakuutettiin uudelleen tuntu-

vasti isommalla summalla.150 Tulipalon aiheuttamien tuhojen myötä kodin ahtaus 

vain lisääntyi, sillä yhdistyksellä ei ollut varaa rakentaa täysin vastaavia tiloja pa-

lossa tuhoutuneen ulkorakennuksen tilalle. Onnela menetti onnettomuudessa aina-

kin yhden asumiskelpoisen huoneen.  

 

Orpokotiyhdistyksen vuoden 1927 toimintakertomuksen mukaan onnettomuus ei 

kuitenkaan tehnyt taloudellista tilannetta aivan epätoivoiseksi. Kaikesta huolimat-

ta kodin talous oli ilmeisesti mennyt eteenpäin kuluneena vuonna niin, että kodin 

velkaa oli pystytty lyhentämään. Tämän vuoksi yhdistyksen johtokunta oli luotta-

vainen siitä, että Onnelan velat saataisiin pian maksettua pois. Tällöin myös kodin 

kipeästi tarvitsema laajennus olisi mahdollinen.151  

 

Vuonna 1934 Koteja Kodittomille Lapsille ry:n Oulun paikallisyhdistyksen johto-

kunta keskusteli kokouksissaan lähinnä Onnelan uudistus- ja korjaustöistä, jotka 

alkoivat olla jälleen tarpeen. Korjauksiin ryhtyminen ei ollut paikallisyhdistyksen 

johtokunnalle itsestään selvää. Kokouksissa keskusteltiin jopa tilan ja rakennusten 

vaihtamisesta erääseen Oulun kaupungin alueella olevaan tonttiin ja taloon. Onne-

lan muuttamista pidettiin ilmeisesti vaihtoehtona kalliille uudistus- ja korjaustöil-

le. Mahdollinen vaihtamisasia ei kuitenkaan edennyt, joten korjauksiin päätettiin 

ryhtyä. Vuoden 1934 aikana Onnelassa suoritettiin laajoja rakennusten peruskor-
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jauksia. Tuolloin muun muassa laitettiin päärakennukseen peltikatto, korjattiin 

keittiö ja muita huoneita sekä sisustettiin yksi ylimääräinen huone lasten makuu-

huoneeksi. Kun otetaan huomioon myös edellisvuotinen talon ulkomaalaus, korja-

uskustannukset nousivat lähes 20 000 markkaan. Korjauksilla saatiin lisää asuinti-

laa lapsille, joten hoitopaikkojen määrää pystyttiin sen vuoksi nostamaan 

17:een.152  

 

Myös seuraavina vuosina pantiin toimeen pieniä korjaustöitä, kuten vuonna 1935 

sauna- ja ulkorakennusten parantelua, vuonna 1938 sähköjohtojen uusimista ja 

huonekalujen maalauksia, sekä vuonna 1939 jonkin verran korjaustöitä kuten uu-

den käymälän rakentamista ja pihatöitä. Sitä laajempien rakennustöiden suoritta-

minen oli kuitenkin mahdotonta syksyllä 1939 alkaneen sotatilan vuoksi.153  
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3. ONNELAN LAPSET 

 

3.1. Lasten taustat, oleskelu Onnelassa ja sijoittaminen kasvatuskoteihin 

 

3.1.1. Lasten määrä kasvaa ja oleskeluajat lyhenevät 

 

1920- ja 1930 – lukujen aikana erilaisissa laitoksissa huollettujen lasten määrä 

kasvoi, vaikka lain mukaan laitoshoitoon tuli turvautua vain, jos muuta vaihtoeh-

toa ei ollut. URPOSEN mukaan laitoshoitoa suosittiin sen takia, että siten pystyt-

tiin kontrolloimaan huollettavien lasten elämäntapaa.154 Koteja Kodittomille Lap-

sille ry:n alaisuuteen perustettiin jo 1920-luvun aikana lukuisia lastenkoteja, joista 

syntyi laaja lastenkotien verkosto. 1920-luvun lopulla, kun Onnelastakin tuli Ko-

teja Kodittomille Lapsille ry:n vastaanottokoti, järjestöllä oli lastenkodeissaan 

noin 150 lasta, ja sijaiskoteihin oli sijoitettu jo lähes 700 lasta.155  

 

Vuonna 1919 Orpokotiyhdistyksen uuteen lastenkotiin tuli asumaan 12 lasta. Lap-

set olivat tullessaan 2-7-vuotiaita. Vuonna 1919 lastenkotiin muuttaneista hoido-

keista neljä oli kaksivuotiaita, kaksi kolmevuotiaita, yksi neljävuotias, kolme vii-

sivuotiasta sekä yksi kuusi- ja seitsemänvuotias. Osa lapsista asui Onnelassa pi-

dempään, osa puolestaan pääsi palaamaan kotiinsa nopeammin. 1920-luvun aika-

na lastenkotiin myös muutti muutama 2-5-vuotias uusi asukas.156 Vuosina 1919–

1927 Onnelan hoidokkien määrä pysyi 12 lapsessa, ja vain vuosien 1921 ja 1922 

toimintakertomuksissa mainitaan, että joku lapsista olisi lähtenyt kodista. Heidän 

tilalleen otettiin kuitenkin heti uudet hoidokit.157  

 

1920-luvulla lapset asuivat Onnelassa keskimäärin melko pitkiä aikoja. Paria 

poikkeusta lukuun ottamatta he viipyivät seitsemästä kahteentoista vuoteen.158 Jo 

vuonna 1919 oli laadittu periaate, että lastenkodin ja huoltajan välille laadittaisiin 

sopimus, jossa lapsi luovutettaisiin lastenkodin hoitoon aina siihen asti, että hän 

täyttäisi 16 vuotta. Toimintakertomuksessa todetaan, että tästä sovittiin ”sen täh-
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den, ettei niitä (lapsia) saa mielivaltaisesti sieltä pois ottaa niiden isommiksi tul-

tua.”159 Periaatteella haluttiin estää se, että lapsen vanhemmat hakisivat lapsensa 

pois ennen kuin viranomaiset katsoivat sen sopivaksi. Onnelan lapsille ei ilmeises-

ti vielä tuolloin aktiivisesti etsitty uusia sijoituskoteja. Lastenkoti oli lasten pysy-

väksi mielletty sijoituspaikka, ellei lapsi sitten voinut lastenkodin ja huoltajan yh-

teisymmärryksessä palata kotiinsa, tai varttunut riittävän vanhaksi, jotta voisi elät-

tää itsensä.  

 

1930-luvulla Onnelan siirtyminen Koteja Kodittomille Lapsille ry:n ylläpitämäksi 

vastaanottokodiksi muutti jonkin verran lastenkodin elämää. 1920-luvun aikana 

Onnelaan tulleet lapset saivat ilmeisesti asua kodissa niin pitkään kuin oli tarvetta, 

mutta 1930-luvulla hoitolapset vaihtuivat Onnelassa useammin. Yhä enemmän 

esiintyi sellaisia tapauksia, joissa lapsi viipyi Onnelassa alle vuoden ajan, muuta-

mista päivistä kuukausiin. Myöhemmin 1930-luvulla selkeä enemmistö lapsista 

viipyi Onnelassa suhteellisen lyhyen ajan; vain muutamassa poikkeustapauksessa 

lapsen asuminen Onnelassa kesti yli vuoden.160 Lapset olivat siis usein vastaanot-

tokodin periaatteiden mukaisesti Onnelassa vain sen ajan, jonka uuden kasvatus-

kodin löytäminen tai oman kodin olojen selvittäminen vaati.  

 

Onnelan asukkaiden tiheän vaihtumisen vuoksi on haastavaa esittää selkeitä luku-

ja lasten määristä eri vuosina. Onnelan toimintakertomuksissa mainitut luvut las-

ten määristä 1930-luvulla vaihtelevat kymmenestä 23 lapseen. Vuoden 1930 lo-

pussa lapsia oli 10 ja vuoden 1938 lopussa 23. Suuntaa antavat myös toimintaker-

tomuksissa mainitut hoitopaikkojen määrät. Ennen vuoden 1934 mittavia perus-

korjauksia Onnelassa oli paikkoja 13 lapselle. Korjaukset toivat jonkin verran li-

sää asuintilaa, joten hoitopaikkojen määrä voitiin nostaa 17:een. Aina nämä paikat 

eivät kuitenkaan olleet ”viimeiseen saakka” täynnä, sillä haluttiin, että kodissa oli-

si tilaa hätätapauksia varten.161  

 

Lastenkodin asiakirjoissa kodin toimintaa mitataan myös vuoden aikana toteutu-

neiden hoitopäivien mukaan. Hoitopäivien luku tarkoittaa lasten yhteenlaskettua 

                                                 
159

 Orpokoti Onnelan toimintakertomus vuodelta 1919. Da:1. KOOArk. OMA.  
160

 Onnelan lastenkodin nimikirja 1919–1939. A:1. Lasten nimikirja, hoidokasluettelo 1919–1978. 

OKA.   
161

 Onnelan toimintakertomukset vuosilta 1934–1936. Da:1. PeLaArk. OMA.  
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Onnelassa vietettyjen päivien määrää vuoden aikana. Luku vaikutti muun muassa 

siihen, kuinka paljon lastenkoti sai kunnalta rahallista tukea lasten huoltamiseen.  

 

Taulukko 1 

Hoitopäivien määrä Onnelassa 1930–1939.162  

Vuosi Hoitopäivät 

 1930 3986 

 1931 4049 

 1932 5191 

1933 4766 

1934 4766 

 1935  5861 

 1936  5227 

 1937  - 

 1938  4394 

 1939  5931 

  

Hoitopäivien määrä siis kasvoi 1930-luvulla jonkin verran, tosin parina vuonna 

hoitopäiviä kertyi hieman edellisvuotta vähemmän. Luku kuitenkin vaihteli vuo-

sittain melko paljon, johtuen juuri lasten erimittaisista oleskeluajoista Onnelassa.  

 

Myös lastenkotiin tulleiden lasten ikä vaihteli 1930-luvulla enemmän kuin 1920-

luvun aikana: lapsia oli noin yhden vuoden ikäisistä 16-vuotiaisiin. Selvä enem-

mistö lapsista oli kuitenkin 1930-luvullakin alle 10-vuotiaita.163  

 

Vastaanottokodin kannattajayhtymän asiakirjoista käy ilmi, että lastenkodin tar-

peellisuudesta oltiin vakuuttuneita:  

Yhä selvemmäksi on tämänkin vuoden kuluessa käynyt ilmi kodin 

tarpeellisuus niistä lukemattomista tiedusteluista, joita vanhem-

                                                 
162

 Kannattajayhtymän toimintakertomukset vuosilta 1930–1933. Da:1. KKLArk. OMA; Onnelan 

toimintakertomukset vuosilta 1935–1936 ja 1938–1939. Da:1. PeLaArk. OMA.   
163

 Onnelan lastenkodin nimikirja 1919–1939. A:1. Lasten nimikirja, hoidokasluettelo 1919–1978. 

OKA.  
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mat ovat kodille tehneet, sillä tilan ahtauden tähden ei ole voitu 

kaikkia hoidokkeja ottaa vastaan.164 

Lastenkotiin olisi siis ollut tulijoita enemmän kuin sinne oli mahdollista hoidokke-

ja ottaa. Orpoja ja kodittomia lapsia oli Oulun seudulla paljon. 1930-luvun alun 

pula-aika oli eräs syy tilanteen hankaluuteen: 

Tällaisena pula-aikana on selvääkin selvemmäksi tultu huomaa-

maan tällaisen vastaanottokodin tarpeellisuus lasten ja nuorison 

kasvatusalalla. Kymmenet kerrat on niin omalta kuin lähiseutujen 

paikkakunnilta käännytty kodin puoleen ja siltä pyydetty suojaa 

orvoiksi jääneille tai muusta syystä kodittomille lapsille. Tilan ah-

tauden tähden ei kuitenkaan ole voitu vastaanottokodin suojiin ot-

taa kuin murto-osa pyrkijöistä165. 

Moni muukin lastenkoti toimi Onnelan tavoin tuona aikana resurssiensa äärirajoil-

la. Tarve lastenhoitopaikoille olisi ollut suuri, mutta lastenkodeissa ei ollut enem-

pää tilaa. Raajarikkoisten lastenkodissa Tuirassa oli jo 1920-luvun lopulla par-

haimmillaan 33 tavalla tai toisella vammautunutta lasta. Kodin laajentamisesta oli 

keskusteltu jo tuolloin, sillä lastenkodissa oli ahdasta eikä kaikkia avun tarpeessa 

olleita lapsia pystytty hoitamaan. Laajennusten aikaansaaminen oli kuitenkin kal-

lista eikä riittäviä varoja saatu kokoon. Raajarikkoisten lastenkoti toimi koko 

1930-luvun ajan hyvin tiukassa taloudellisessa tilanteessa.166  

 

1930-luvun kuluessa lasten määrä Onnelassa siis kasvoi. Hoidon tarve ei vuosi-

kymmenen lopun taloudellisesta nousuajasta huolimatta vähentynyt. Sodan uhka 

ja talvisodan syttyminen lisäsivät tarvetta entisestään. Talvisodan vuoksi hoidetta-

vien lasten määrä kasvoi huomattavasti, joten lisätila lastenkodissa tuli tarpeen. 

Onnelaan pystytettiin lisärakennus, jonka vuoksi lapsia voitiinkin ottaa noin 25.167 

Syksyllä 1939 Onnelassa oli tavallista enemmän lapsia, sillä Snellmanin säätiön 

lastenhuoltola otettiin sotilaskäyttöön. Sieltä siirrettiin Onnelaan hoitoon muuta-

mia aivan pieniä lapsia. Lasten mukana saatiin tosin hieman hoitoapua, mikä hel-

potti Onnelan arkea. Nämä pikkulapset saatiin vähitellen sijoitettua muualle.168 

                                                 
164

 Kannattajayhtymän toimintakertomus vuodelta 1930. Da:1. KKLArk. OMA.  
165

 Kannattajayhtymän toimintakertomus vuodelta 1932. Da:1. KKLArk. OMA.  
166

 Kokko 1986, 39–49.   
167

 Hautala 1982, 284.  
168

 Onnelan toimintakertomus vuodelta 1939. Da:1. PeLaArk. OMA.    
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3.1.2. Kaupunkilaislapset huoltoa vailla 

 

On tärkeää kiinnittää huomiota myös lasten perhetaustaan, sillä sitä kautta saadaan 

selville syitä, miksi lapset olivat päätyneet lastenkotiin hoitoon. Koteja Koditto-

mille Lapsille ry:n kautta huollettiin Suomessa vuosina 1922–1925 yli 1400 lasta. 

Heistä 15 % osuudella vanhemmat eivät syystä tai toisesta halunneet tai kyenneet 

huolehtimaan lapsestaan, 38 % lapsista puuttui toinen vanhempi, 23 % puuttuivat 

molemmat vanhemmat ja 24 % lapsista oli avioliiton ulkopuolella syntyneitä. Toi-

sin sanoen usein merkittävä tekijä huollon tarpeen syntymiselle oli vanhemman 

yksinhuoltajuus.169  

 

Onnelaan päätyneiden lasten perhetaustoista tiedetään jonkin verran. Onnelan ni-

mikirjassa luetellaan hyvin monia erilaisia syitä lasten ottamiselle lastenkotiin. 

Monien lasten kohdalla taustalla vaikuttaneita syitä oli useita ja eritasoisia, joten 

mitään kattavaa tilastoa on vaikea laatia. Syynä oli kuitenkin yleensä jomman-

kumman tai molempien vanhempien puuttuminen tai kyvyttömyys lapsen huolta-

jaksi. Tällainen kyvyttömyys toimia lapsen huoltajana ilmeni monin eri tavoin: äi-

ti tai isä saattoi olla sairaana tai muuten huonokuntoinen, vankilassa, alkoholisti 

tai vaikkapa palveluksessa paikassa, johon lasta ei voinut ottaa. Monissa tapauk-

sissa lapsen vanhemmat – tai yleensä pelkkä äiti mainitaan – eivät voineet huoleh-

tia lapsesta, sillä heillä oli ennestään jo monta elätettävää. Lievimmässä tapauk-

sessa lapsi oli hoitoa vailla vain äidin käydessä töissä.170 Sekin kuitenkin riitti jos-

kus syyksi lastenkotiin ottamiselle.  

 

Joissakin tapauksissa lapsen perhe aiheutti päänvaivaa lastenkodin henkilökunnal-

le, kuten Orpokotiyhdistyksen vuoden 1922 toimintakertomuksessa todetaan: 

Yksi pojista vietiin ryöstämällä äitinsä luokse, ja hänen tilalleen 

on toukokuussa otettu toinen, -- jonka äiti on hoidettavana Oulun 

Sairaskodissa keuhkotuberkuloosin vuoksi.171 

                                                 
169

 Kauppi & Rantanen 1997, 63.  
170

 Onnelan lastenkodin nimikirja 1919–1939. A:1. Lasten nimikirja, hoidokasluettelo 1919–1978. 

OKA.    
171

 Orpokoti Onnelan toimintakertomus vuodelta 1922.  Da:1. KOOArk. OMA.  
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Hoidon tarve saattoi ilmaantua tällä tavalla yllättäen, jolloin Onnela oli valmis ot-

tamaan lapsen hoitoon nopeallakin aikataululla. Toinen esimerkki tällaisista tapa-

uksista on kesältä 1934, jolloin eräs pieni poika oli Onnelassa hoidettavana, sillä 

hänen äitinsä sairastui yllättäen. Kuusamolainen äiti oli poikansa kanssa ollut 

käymässä Oulussa, mutta sairastunut kesken käynnin, joten poika tarvitsi hoito-

paikan muutaman viikon ajaksi.172 Ilmeisesti juuri tällaisia tilanteita silmällä pitä-

en Onnela ei ollut jatkuvasti viimeistä paikkaa myöten täynnä, vaan haluttiin, että 

vastaanottokodissa oli tilaa hätätapauksia varten.  

 

Useilta lapsilta puuttui toinen tai molemmat vanhemmat kokonaan. Kansalaissota 

aiheutti monelle perheelle vaikeuksia: Onnelaan sijoitettiin muutamia lapsia, joi-

den isä oli kaatunut sodassa tai paennut Venäjälle, jolloin äideillä oli vaikeuksia 

elättää yksin monia lapsiaan. Luettelossa on mainittu vain yhden lapsen ottamisen 

syyksi nimenomaan sotaorpous, mutta monilla syyksi on merkitty molempien 

vanhempien puuttuminen.173 Käytännössä tämä tarkoittaa varmaankin lasten or-

poutta. Alun perin Onnelan lastenkoti perustettiinkin juuri kansalaissodan vuoksi 

orpoutuneiden lapsien auttamiseksi.  

 

Myös lasten kotipaikkaan on syytä kiinnittää huomiota. 1920-luvun puolivälissä 

valtakunnallisen Koteja Kodittomille Lapsille ry:n huollettavaksi tulleista lapsista 

kaksi kolmasosaa oli kaupunkilaisia, ja kaikista lapsista peräti kolmannes oli ko-

toisin Helsingistä.174 Onnelan tapauksessakin lapset olivat yleensä kaupunkilaisia. 

Onnelan säännöissä määrättiin, että lastenkotiin piti ottaa ensisijaisesti oululaisia 

hoidon tarpeessa olevia lapsia, mutta mahdollisuuksien mukaan muualtakin kotoi-

sin olevia hoidokkeja.175 Suurin osa Onnelassa asuneista lapsista olikin oululaisia, 

Oulun kaupungin köyhäinhoidon kautta lastenkotiin tulleita lapsia, mutta myös lä-

hikunnista otettiin hoidokkeja.176  

 

 

 

                                                 
172

 Onnelan toimintakertomus vuodelta 1934. Da:1. PeLaArk. OMA.  
173

 Ibidem.   
174

 Kauppi & Rantanen 1997, 63.   
175

 Yhdistysrekisteri-ilmoitus 1922. Ha:1. KOOArk. OMA; Lastenkoti Onnelan ohjesäännöt. Ha:1. 

OLaArk. OMA.   
176

 Onnelan toimintakertomukset vuosilta 1934–1936 ja 1938. Da:1. PeLaArk. OMA. 
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3.3.3. Sijoittaminen kasvatuskoteihin 

 

Suomen vastaanottokodeista lapset sijoitettiin yleensä sijaisperheisiin maaseudul-

le. Sosiaalihallitus alkoi hyvin pian kansalaissodan jälkeen etsiä orvoille lapsille 

sopivia sijoituskoteja etenkin Pohjanmaalta ja Etelä-Savosta, sodasta vähemmän 

kärsineiltä alueilta. Lapsia lähetettiin maaseudulle, sillä siellä oli parempi elintar-

viketilanne kuin teollisuuskeskuksissa. Lisäksi maaseudun ajateltiin olevan henki-

sesti terveellinen kasvupaikka lapsille. Kaupunkeja puolestaan pidettiin paheelli-

sina, sillä niissä asui ”rikollisia, langenneita naisia ja pahantapaista nuorisoa”. 

Useat sijaisperheet olivat uskonnollisia: ajateltiin, että sellaisissa perheissä lapsia 

kasvatettaisiin paremmin. Sijoitusten taustalla oli samalla epäluulo punaisten les-

kiä kohtaan. Punaleskien kyky kasvattaa lapsiaan kyseenalaistettiin. Lasten ei ha-

luttu kasvavan köyhissä sosialistissa kodeissa.177 Siten lasten sijoittamisen taustal-

la oli poliittisiakin syitä, vaikka päällimmäisenä oli tarkoitus toimia lasten par-

haaksi.  

 

KAARNINEN siteeraa sosiaalihallituksen sijaiskodeille ja sijoituksen valvonnalle 

laatimia kriteereitä. Uuden sijoituskodin piti olla:  

--(S)ekä kodin hengen että terveysolojen ja ympäristön puolesta 

kasvatuskodiksi taatusti sopiva sekä että sijoitettuja lapsia käy 

jatkuvasti katsomassa, ainakin kerran kuussa, tarkastamassa sii-

hen valittu ja valtuutettu, asiaa ymmärtävä henkilö, jonka nimi ja 

osoite on saatettu sosiaalihallituksen tietoon ja jonka tarkastus-

käynneistään on annettava raportti.178 

Sijaiskoteja pyrittiin siis valvomaan huolellisesti. Kodin piti olla sekä aineellisilta 

puitteiltaan että henkiseltä ympäristöltään sovelias. Sotien välisenä aikana keskei-

nen tavoite oli juurruttaa nuorisoon isänmaallisuutta ja kasvattaa heistä kunnollisia 

työtä tekeviä kansalaisia.179 Siten mainitulla ”kodin hengellä” tarkoitettiin luulta-

vasti ainakin kotien isänmaallisuutta. Oma lukunsa on sitten se, toteutuivatko so-

siaalihallituksen suosittelemat sijaiskotien tarkastukset niin usein kuin kriteereissä 

neuvottiin.  

                                                 
177

 Kaarninen 2008, 61–63, 78.  
178

 Kaarninen 2008, 70.   
179

 Kaarninen 2008, 130–131.   
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Myös Koteja Kodittomille Lapsille- järjestöllä oli omia kriteerejä kasvatuskodeil-

le. Uusia kasvatusperheitä pyrittiin valitsemaan nyt lasten tarpeiden, ei kasvatus-

vanhempien edun mukaan. Lastensuojelutoiminnan ytimeksi oli tullut ajatus siitä, 

että lapsilla oli oikeus hyvään kotiin. Tämä tarkoitti muun muassa sitä, ettei lasta 

voinut käyttää kodissa palvelijana eikä lasta saanut ottaa hoitoon sijoitusmaksusta 

saatavan taloudellisen hyödyn vuoksi. Koteja Kodittomille Lapsille ry:n ihantei-

den mukaisesti soveliaimpina pidettiin kokonaan lapsettomia perheitä, joilla oli 

riittävä aineellinen toimeentulo. Maaseudulla sijaitsevia, etenkin maata viljeleviä, 

talouksia pidettiin parhaina. Maiseman vaihtamista pidettiin lapselle hyödyllisenä, 

sillä siten lapset eivät tulisi leimatuiksi vanhempiensa tekojen vuoksi. Lapselle ha-

luttiin näin antaa uuden elämän mahdollisuus irrottamalla hänet haitallisina pide-

tyistä tuttavuuksista.180 Lasten sijoittaminen maaseudulle oli kuulunut jo 1900-

luvun alussa Tanskan kasvatuskotitoimintaan, josta Suomessa otettiin mallia.181  

 

Useimmat äidit halusivat sijoitetut lapsensa takaisin omaan kotiinsa mahdollisim-

man pian. Aivan kaikilla siihen ei kuitenkaan ollut mahdollisuutta.182 Koillis-

Pohjan lastenkodin historiaa vuosilta 1950–1973 tutkinut HELI PELTOLA kirjoit-

taa, että Koillis-Pohjan lastenkodissa suurin osa, 65 %, lapsista pääsi aikanaan pa-

laamaan omaan kotiinsa. Osa lapsista oli alun alkaenkin ollut lastenkodissa vain 

väliaikaisesti huoltajan sairastumisen vuoksi, ja he pääsivät kotiin huoltajan pa-

rannuttua. Osa lapsista taas pääsi palaamaan kotiin perheen tilanteen parannut-

tua.183  

 

Onnelan lastenkodin nimikirjan mukaan suuri osa 1920-luvulla Onnelassa asu-

neista lapsista pääsi lopulta palaamaan takaisin kotiinsa, äitinsä tai jonkun muun 

lähisukulaisensa luokse asumaan. Parille lapselle löytyi uusi koti ja palveluspaikka 

Oulusta tai lähikunnista. Omaan kotiinsa lapset saattoivat palata keskimäärin hie-

                                                 
180

 Kauppi & Rantanen 1997, 34–35.  
181

 Kauppi & Rantanen 1997, 23.  
182

 Kaarninen 2008, 84.   
183

 Peltola 2008, 53–54.   
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man nuorempina: 4-16-vuotiaina, mutta palvelukseen lähetetyt olivat 15–16-

vuotiaita.184  

 

Taulukko 2 

Onnelasta poismuuttaneet lapset 1920- ja 1930-luvuilla185 

Äitinsä tai isänsä luo   30 

Muun sukulaisen luo 5 

Sijaiskotiin 27 

Palvelukseen 6 

Muuhun hoitopaikkaan 4 

Ei merkintää 9 

 

Suuri osa Onnelan lapsista pääsi siis palaamaan kotiinsa, äidin, isän tai molempien 

vanhempiensa luo. Lähes yhtä moni lapsi sai uuden kodin sijaisperheestä. ”Muu-

hun hoitopaikkaan” menneet lapset päätyivät joko lastenseimeen, Snellmanin pa-

rantolaan tai Pohjolan poikakotiin Muhokselle.186 Kaikkien lapsien kohdalla täl-

laista sijoituspaikkamerkintää ei ole tehty.  

 

1930-luvulla yhä useampi lapsi sijoitettiin Onnelasta kokonaan uuteen kasvatus-

kotiin. Kasvatuskodit sijaitsivat Oulun lähellä, lähes poikkeuksetta maaseutumai-

sissa kunnissa: Oulujoella, Saloisissa, Kiimingissä, Hailuodossa, Iissä, Muhoksel-

la, Nivalassa ja Raahessa. Eniten lapsia sijoitettiin Hailuotoon, josta uuden kasva-

tuskodin löysi kymmenen lasta. Muihin kuntiin sijoitettiin yhdestä neljään lasta.187 

Onnelan nimikirjasta ei selviä, oliko kasvatuskodeille joitakin erityisiä kriteerejä, 

eikä sitä, millaisia uudet perheet tarkalleen ottaen olivat. Kotien sijainti kuitenkin 

vastaa tuona aikana vallinnutta käsitystä, että maaseutu oli lapsille paras kasvu-

ympäristö. Hailuodon asemaa hyvänä lasten sijoituspaikkana puoltaa ainakin maa-

seutumaisuus, pieni yhteisö ja saaren erillisyys muusta ympäristöstä.  

 

                                                 
184

 Onnelan lastenkodin nimikirja 1919–1939. A:1. Lasten nimikirja, hoidokasluettelo 1919–1978. 

OKA. 
185

 Ibidem. 
186

 Ibidem.  
187

 Ibidem.  
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Onnelan pienen historiikin kirjoittaneen MERILÄISEN mukaan Oulussa uusien 

kasvatuskotien hankinta oli kaupungin viranomaisten vastuulla. Koteja Koditto-

mille Lapsille ry:n Oulun osastolla ei ollut resursseja etsiä kasvatuskoteja kuten 

muilla osastoilla, vaan toiminta keskittyi vastaanottokodin ylläpitämiseen.188 Ou-

lun osaston vuoden 1938 toimintakertomuksessa tilannetta kuvaillaan hieman eri 

tavoin: sen mukaan toiminnan laajentamista kasvatuskotien hankintaan oli suunni-

teltu, mutta kaupunki toimi asian hyväksi niin tehokkaasti, ettei toiminnan laajen-

tamista pidetty tarpeellisena. Toimintakertomuksen mukaan Oulun kaupunki si-

joitti tuolloin kaikki kasvatuskoteja tarvitsevat lapset huoltolautakunnan lasten-

suojeluosaston virkailijoiden välityksellä hankittuihin, pääasiassa maalla sijaitse-

viin, kasvatuskoteihin. Väliaikaisena vastaanottokotina kaupunki käytti pikkulas-

ten kohdalla kaupungissa sijaitsevaa lastenkotia ja vähän vanhempien, 3-15-

vuotiaiden lasten kohdalla, Onnelan lastenkotia.189 Oulun osaston ei siis tarvinnut 

aktivoitua kasvatuskotien etsinnässä kuten monien muiden paikallisosastojen.  

 

Kun vuoden 1922 köyhäinhoitolakia säädettiin, keskusteltiin pitkään sopivasta 

ikärajasta, josta lähtien nuoret olisivat velvollisia elättämään itsensä. Aikaisemmin 

tämä ikäraja oli 15 vuotta, mutta uudessa laissa raja asetettiin 16 vuoteen.190  On-

nelasta lähti tutkimusajankohtana lastenkodin ulkopuolelle työhön vähintään kuusi 

15–17-vuotiasta nuorta. Näistä palveluspaikoista kerrotaan lastenkodin nimikirjas-

sa vähän, yleensä vain kunta, jossa työpaikka sijaitsi. Nuorista kolme lähti palve-

lukseen Ouluun, yksi Kemiin, yksi Martinniemeen ja yksi Utajärvelle maatilal-

le.191 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
188

 Meriläinen 1992, 8.   
189

 Oulun paikallisyhdistyksen toimintakertomus vuodelta 1938. Da:1. PeLaArk. OMA.  
190

 Aapola & Kaarninen 2003, 14.   
191

 Onnelan lastenkodin nimikirja 1919–1939. A:1. Lasten nimikirja, hoidokasluettelo 1919–1978. 

OKA. 
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3.2. Arkielämää Onnelassa 

 

3.2.1. Lastenkodista koulutielle 

 

Oppivelvollisuuslain hyväksyminen vuonna 1921 oli yksi aikakauden suurimpia 

uudistuksia. Oppivelvollisuus koski ensisijaisesti 7-13-vuotiaita, ja se pidensi las-

ten kouluaikaa etenkin maaseudulla. Muun muassa sisällissota vaikutti lain ai-

kaansaamiseen. Ennen kaikkea kasvatuksen ja opetuksen avulla tapahtuvalla kan-

san eheyttämisellä haluttiin ehkäistä kansalaissodan kaltaisten kriisien syntymi-

nen. Kaupungeissa suurin osa lapsista oli ollut koulussa jo vuosisadan alussa, mut-

ta oppivelvollisuuden myötä kaikki kouluikäiset lapset myös maaseudulla tulivat 

vähitellen kouluopetuksen piiriin.192  

 

Koteja Kodittomille Lapsille ry:n kautta huolletut lapset kävivät yleensä samoja 

kouluja kuin muutkin samanikäiset lapset ja nuoret. Sen sijaan joissakin suurem-

missa lastenkodeissa oli omat koulut. Esimerkiksi Karjalan Lastenkylällä oli oma 

kansakoulunsa.193 Onnelassa lapset kävivät koulua lastenkodin ulkopuolella, ku-

kin ikänsä mukaisesti. Onnelan kaltaiselle pienemmälle lastenkodille oma koulu ei 

olisikaan ollut tarpeellinen, vaan Onnelassa hoidossa olevien kannatti käydä lähi-

seutujen kouluissa kuten muidenkin lasten.  

 

Kun Orpokotiyhdistys avasi ensimmäisen lastenkotinsa ovet kesällä 1919, kaikki 

kotiin tulleet lapset olivat 2-7-vuotiaita, joten yksikään heistä ei vielä käynyt kou-

lua. Lasten aika kului enimmäkseen leikkien parissa. Lähivuosina muutamat lap-

sista alkoivat käydä lähinnä sijaitsevan Tuiran kansakoulun yhteydessä ollutta 

pienten lasten koulua.194 Tuiran kansakoulu oli suuri keskuskoulu: vuosina 1921–

1925 siellä kävi opiskelemassa keskimäärin 388 oppilasta vuodessa. Tuiran kau-

punginosan kasvun myötä kouluun myös tuli entistä enemmän lapsia.195  

 

Kesällä 1922 lastenkoti sitten muutti uuteen taloon Kastelliin, monen kilometrin 

päähän entisestä paikastaan. Silloin jo viisi lasta oli varttunut kouluikään: syksyllä 
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yksi lapsi meni kansakouluun Oulunsuuhun ja neljä kävi siellä pienten lasten kou-

lua.196 Muutaman vuoden kuluessa suurin osa lapsista kävi jo kansakoulussa. Syk-

syllä 1926 kaksi lastenkodin tyttöä hyväksyttiin vapaaoppilaiksi Oulun suomalai-

seen tyttökouluun 1. luokalle. Loput lapset kävivät edelleen Oulunsuun kansakou-

lussa.197  

 

Vuonna 1927 kymmenen lapsista kävi koulua, jo neljä tyttökoulussa ja yksi kan-

sakoulun jatkoluokalla ja muut kansakoulussa.198 Onnelan lapset olivat muihin 

maaseutukuntien lapsiin nähden hyvässä asemassa, sillä heillä oli lyhyehkön vä-

limatkan vuoksi mahdollisuus käydä jatko-opintoja Oulun kaupungissa. Oulujoel-

le ei omaa keskikoulua ehditty perustaa ennen kunnan liittymistä Oulun kaupun-

kiin.199 Siten ainoa mahdollisuus lisäopintoihin oli Oulussa.  

 

1930-luvun aikana Onnelassa oli enemmän vilskettä, sillä lapset olivat monen 

ikäisiä ja viipyivät erimittaisia jaksoja lastenkodissa. Lähteissä ei mainita kävivät-

kö vain muutaman päivän lastenkodissa oleskelleet lapset koulussa tuona aikana. 

Kuitenkin esimerkiksi vuonna 1934 suurin osa lapsista oli kouluiässä, ja luultavas-

ti he kävivät koulua lähimpänä olleessa Oulunsuun kansakoulussa.200 Onnelan las-

ten koulunkäynnistä on melko vähän mainintoja lähteissä. Lapset kuitenkin kävi-

vät ikänsä mukaisesti koulussa, kuuluihan jo lastenkodin ohjesääntöjen mukaan 

johtajattaren velvollisuuksiin huolehtia, että lapset kävivät oppivelvollisuuslain 

mukaisesti koulua.201 

 

Jo 1920-luvun lopulta lähtien ajankohtaiseksi tuli Koteja Kodittomille Lapsille 

ry:n kautta huollettujen nuorten ohjaaminen ammattioppiin. Kasvattikodeistaan 

lähteville nuorille haluttiin ammattiopetuksen muodossa antaa paremmat valmiu-

det toimia yhteiskunnan täysivaltaisina ja kunniallisina jäseninä. Vuonna 1924 

voimaan tullut oppisopimuslaki toi uusia mahdollisuuksia ammattikoulutukseen. 

Vuoteen 1932 mennessä Koteja Kodittomille Lapsille ry:n kautta ammattioppia 

oli eri muodoissa saanut yli sata nuorta. Ammatilliseen koulutukseen oli alettu pa-
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nostaa yhä enemmän.202 1930-luvun puolivälissä myös osa Onnelan lastenkodin 

nuorista oli varttunut tähän ikään. Kaksi nuorta oli jo suorittanut loppuun kansa-

koulun, ja he kävivät Oulun Käsityökoulussa.203 Käsityökoululla tarkoitetaan luul-

tavimmin Oulun Naiskäsityökoulua, joka oli yksi kaupungin vanhimpia ammat-

tioppia tarjoavia kouluja, sillä se perustettiin jo vuonna 1882. Se oli hyvin suosittu 

kaikissa yhteiskuntaluokissa; kouluun oli paljon pyrkijöitä. 1930-luvulla käsityö-

koulu sijaitsi uudehkossa rakennuksessa Uudellakadulla. Koulussa opetettiin 

muun muassa kankaan kudontaa sekä pukujen ja liinavaatteiden ompelua.204  

 

 

3.2.2. Leikit, harrastukset ja kotityöt 

 

Oulun Orpokotiyhdistyksen toimintakertomuksissa lasten arkisia ajanvietteitä ku-

vaillaan jonkin verran. Varsinkin 1920-luvun alkupuolella lasten ollessa pieniä, 

leikillä oli tärkeä sija lastenkodin arjessa. Lasten aika kului leikkiessä, kesällä 

käytiin lähiseudun metsissä sieni- ja marjaretkillä sekä talvella hiihdettiin ja las-

kettiin mäkeä. Monenlaiset ulkoilmaleikit olivat tärkeitä vapaa-ajan puuhia, eten-

kin sen jälkeen, kun lastenkoti muutti kauemmas kaupungista.205  

 

Onnelan toimintakertomuksessa vuodelta 1925 kuvaillaan lasten suosikkiajanviet-

teitä: 

Laulu ja leikit sekä talviurheilu ovat olleet tärkeimpiä tekijöitä 

reipasta lapsen mieltä ilostuttamaan. Sitä paitsi (ovat) isommat 

lapset olleet huvitettuja lukemisesta.206 

Lukeminen oli siis myös Onnelan lasten harrastus. Noihin aikoihin Suomeen oli jo 

syntynyt uudenlainen lukemisen kulttuuri, jonka mahdollistivat viimeistään oppi-

velvollisuuden myötä yleistynyt lukutaito, kirjastojen määrän kasvu sekä kirjojen 

entistä parempi saatavuus. Lukemisesta oli tullut yhä suuremman joukon, myös 

lasten ja nuorten, harrastus.207 Lasten lukuharrastuksesta keskusteltiin paljon: 
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muun muassa kasvatustieteilijät pyrkivät selvittämään lasten ”lukuvimman” taus-

toja ja kirjastoissa asetettiin suosituksia siitä, millaiset kirjat olisivat sopivia lapsil-

le. Tyttöjä kiinnostivat tutkimusten mukaan yleensä satukirjat, tyttökirjat ja yli-

päänsä erittelemätön kaunokirjallisuus; poikien lukuinnostus kohdistui usein eri-

laisiin seikkailukirjoihin.208 Orpokotiyhdistys ostikin tuolloin, vuonna 1925, 100 

markalla kirjoja Onnelan kirjaston pohjaksi.209 Lähteissä ei kuitenkaan tarkemmin 

kerrota, millaisia kirjoja lasten luettavaksi hankittiin.  

 

Onnelan lasten vartuttua isommiksi, kuului heidän arkeensa yhä enemmän erilai-

sia taloustöitä. Kotitöitä tehtiin iän, sukupuolen ja taitojen mukaan. Isompien las-

ten odotettiin osallistuvan kotitöihin, varsinkin pienempien lasten pukemiseen ja 

muuhun hoitoon. Poikien yleisinä tehtävinä oli sahata ja pilkkoa polttopuita ja tyt-

töjen neuloa sukkia ja vanttuita.210 Tällainen sukupuolen mukainen työnjako oli 

vielä 1920-luvulla itsestään selvä, varsinkin isommilla lapsilla ja nuorilla. Tytöt ja 

pojat opetettiin tekemään erilaisia töitä, jotta heistä kasvaisi kunnollisia aikuisia, 

työtä tekeviä naisia ja miehiä. Yleensä tytöille ja naisille kuuluvia töitä olivat 

muun muassa kotitalous- ja tekstiilityöt, ja pojille ja miehille kuuluivat muun mu-

assa metsätyöt ja monet ulkotyöt.211 Näin opetettiin myös Onnelan lapsia, joista 

pojat hoitivat puutyöt ja tytöt neuloivat.  

 

Talvella lapset auttoivat luomen luomisessa ja kesällä pihan ja kasvimaan hoidos-

sa. Lastenkodin kasvimailla kasvatettiin sekä hyötykasveja että kukkia. Oman 

kukkamaan hoito oli ainakin 1920-luvulla osa kaikkien lasten arkea:  

Lasten työinnon ja työhalun kannustamiseksi oli kuluneen kesän 

aikana annettu jokaiselle lapselle oma pieni kukkamaa hoidetta-

vakseen. Kukkien myynnistä kertynyt erä, yhteensä 100:-, annet-

tiin lasten käytettäväksi joululahjojen ostoon johtajatartädille se-

kä toisilleen.212 

Oman kasvimaan hoidolla haluttiin ehkä opettaa lapsille vastuullisuutta ja oma-

aloitteisuutta. Vuonna 1926 lapset saivat käyttää kukkien myynnillä saamansa tuo-
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ton joululahjoihin. Seuraavana vuonna tuotto käytettiin Suomen lipun ostamiseen 

lastenkodille. Samalla lähteissä kuitenkin muistutetaan, että vaikka kotitöitä teh-

tiin lasten kasvaessa enemmän, aikaa jäi myös laululle, leikille ja urheilulle.213  

 

Onnelan ohjesäännöissä 1930-luvulta oli määritelty tehtävät ja ajanvietteet, joita 

lapsille oli järjestettävä. Ohjesääntöjen mukaan työntekijöiden velvollisuutena oli 

järjestää päivittäin leikki- ja askartelumahdollisuuksia sisällä ja ulkona. Kesällä 

lapsille piti olla tilaisuuksia uintiin ja talvella hiihtoon. Pienimmille lapsille piti 

järjestää alkeisopetusta muun muassa kirjainten tuntemisessa, piirtelyssä ja laulus-

sa. Ohjesäännöissä mainitaan, että vanhemmat lapset ja nuoret voivat tarvittaessa 

olla apuna pienempien hoidossa sekä ainakin kevyissä siivous-, keittiö- ja kasvi-

maan töissä.214 1930-luvun osalta muissa Onnelaa käsittelevissä asiakirjoissa ei 

kuitenkaan juuri kuvailla lasten arkisia ajanvietteitä. Lasten ajanviettotavat pysyi-

vät luultavasti samankaltaisina kuin ennenkin: lasten puuhiin kuului ainakin läksy-

jen tekoa, sopivasti kotitöitä, ulkoilua ja leikkiä.  

 

Silloin tällöin Koteja Kodittomille Lapsille ry:n Oulun paikallisosaston järjestämät 

juhlatilaisuudet katkaisivat Onnelan väen arkea. Yhdistyksen toimintakertomuk-

sessa mainitaan ”tavanmukainen lasten kevätjuhla Oulun Lyseolla” vuodelta 

1934. Juhlan kerrottiin onnistuneen hyvin. Tuona vuonna Onnela oli saanut 150 

markkaa lahjoituksena Lumijoen Ylipään kansakoululaisilta. Koululaisten lahjoi-

tuksen avulla pystyttiin Onnelan lasten iloksi ostamaan tähän ja muihin juhlatilai-

suuksiin makeisia ja hedelmiä.215 Ilmeisesti vastaavanlaisia lastenjuhlia oli Onne-

lan lapsille ollut tapana järjestää säännöllisesti. Myös vuoden 1937 toimintaker-

tomuksessa mainitaan lapsille Keskuskansakoululla järjestetty juhla, jossa oli pu-

hujana valtakunnallisen Koteja Kodittomille Lapsille -järjestön sihteeri Bertel Ny-

berg. Juhlassa olivat olleet paikalla miltei kaikki Onnelan hoidokit, mutta mitä il-

meisimmin myös muuta yleisöä, sillä rahallista tuottoa siitä oli saatu yli tuhat 

markkaa.216 Lastenjuhlia järjestettiin siis sekä taloudellisen hyödyn että virkisty-

misen vuoksi.  
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3.2.3 Lasten lämminhenkinen koti  

 

Tutkimusajankohtana lastensuojelun virkamiehet kävivät tarkastamassa Onnelan 

lastenkodin kunnon ja lasten hoidon ainakin 14 kertaa. Tarkastajat pitivät Onnelan 

tarkastuksista pientä päiväkirjaa, jossa he esittivät kommenttejaan lastenkodin ti-

lasta ja lasten käytöksestä. Ylipäätään tarkastajat vaikuttivat olleen tyytyväisiä 

Onnelan toimintaan ja lasten huoltoon. Usein he kehuivat lastenkodin siisteyttä ja 

järjestystä.217 Lastensuojelun tarkastaja J.H. Tunkelo kuvailee vaikutelmiaan vast-

ikään muuttaneesta Onnelasta vuonna 1923: 

”Onnelan” siirryttyä omalle konnulle, raikkaan havumetsikön lai-

taan, on lasten kehitys jatkunut edullisella tavalla, minkä terveet 

kasvot ja avomielinen katse m.m. osoittavat.218 

Ajan yleisen käsityksen mukaan tarkastajat näkivät maaseudulla elämisen tehneen 

hyvää lapsille. Lapsia kuvailtiin terveiksi ja hyvin käyttäytyviksi. Yhtä myönteisiä 

käsityksiä Onnelan lapsista Tunkelo esittää myös vuonna 1939 suorittamiensa tar-

kastusten jälkeen:  

Lastensuojeluväen kesäkokouksen yhteydessä olemme pistäytyneet 

herttaisessa Onnelassa. Lapset näyttävät viihtyvän hyvin lämmin-

henkisessä kodissaan. -- Lapset olivat terveen näköisiä ja käytök-

sensä puolesta luonnollisia, vapaita ja huomaavaisia.219  

Onnelaa kuvailtiin siis lämminhenkiseksi ja herttaiseksi paikaksi, ja lapsia terveik-

si ja huomaavaisiksi.  

 

Tällä välillä Onnelassa vieraili myös muita virkamiehiä, kuten köyhäinhoidon pii-

ritarkastaja Rosendal, joka arvioi Onnelan toimintaa ainakin kuusi kertaa 1920- ja 

1930-lukujen aikana. Ainoa varsinainen moitteen aihe Rosendalilta oli se, että lää-

kärintarkastuksia olisi hänen mukaansa saanut suorittaa lastenkodissa useam-

min.220 Onnelan ohjesäännöissä määrättiin, että lastenkodissa olisi pitänyt suorittaa 

lääkärintarkastukset ainakin neljä kertaa vuodessa sopivin väliajoin, mutta tämä ei 
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kannattajayhtymän vuosikertomuksen mukaan ainakaan tuolloin vuonna 1932 to-

teutunut, vaan lääkäri kävi Onnelassa kahdesti. Lapset olivat kylläkin lääkärin mu-

kaan verraten terveitä eikä pahempia sairastapauksia ollut sattunut.221 Muutoin Ro-

sendalin mukaan lasten asiat olivat Onnelassa varsin hyvällä mallilla: hän kehui 

lapsia hyvinvoiviksi ja reippaiksi.222  

                   

Myös Onnelan toimintakertomuksissa 1920-luvun osalta kuvaillaan jonkin verran 

lasten käytöstä. Kaiken kaikkiaan lasten kerrottiin käyttäytyneen moitteettomasti. 

Mitään erityisiä huonoja tapoja ei toimintakertomusten kuvausten mukaan esiinty-

nyt, eikä lastenkodissa sen vuoksi tarvinnut ryhtyä rangaistustoimenpiteisiin. Tar-

vittaessa lapsille olisi voinut antaa jonkinlaisia ruumiillisia rangaistuksia, mutta 

niihin ei kertomusten mukaan tarvinnut turvautua.223 Kuitenkin sanotaan, että yksi 

poika oli ollut hieman itsepäinen eikä tahtonut tehdä koulutehtäviään. Toiminta-

kertomuksessa vuodelta 1921 arvaillaan jääräpäisyyden syitä:  

Lieneekö perinnöllistä, koska äitinsä on tunnettu häijyydestään, 

vai lieneekö äidin kovuus ja pahoinpitely vaikuttanut luonteeseen, 

on vaikea sanoa.224 

Tällaisia kuvauksia ei kuitenkaan esiintynyt enempää. Onnelassa asuneilla lapsilla 

oli hyvin kirjavia perhetaustoja: moni lapsi oli orpo, ja monissa perheissä oli köy-

hyyttä, alkoholismia ja sairastelevia perheenjäseniä. Edellä mainitun kuvauksen 

mukaan poika oli joutunut kärsimään äidin väkivaltaisuudesta. Olisi kai erikoista, 

jos lasten kovat kokemukset eivät olisi jollain tavalla näkyneet heidän käyttäyty-

misessään. Toimintakertomuksissa ei mainita muita tällaisia tapauksia, mutta se ei 

välttämättä tarkoita, ettei ongelmatilanteita lasten kanssa esiintynyt.  

 

Lasten käyttäytymiseen suhtauduttiin ymmärtäväisesti, ja Onnelan kurin- ja järjes-

tyksenpidosta haluttiin mahdollisesti antaa myönteinen kuva. Orpokotiyhdistyksen 

vuoden 1924 toimintakertomuksessa kuvaillaan orpokodin lapsia kauniisti:  
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Ahkeriakin pyrkivät olemaan. Esiintymisensä on vapaata ja luon-

nollista, joten toivossa ja uskalluksella rohkenemme alkaa uuden 

vuoden, luottaen Orpojen Isään, kaiken hyvän antajaan.225 

Orpoja kasvatettiin Onnelassa näin kristillisessä hengessä, mikä oli tavoitteena 

lausuttu jo vuoden 1922 orpokodin säännöissä. Kristillisen kasvatuksen periaate 

tuskin juuri muuttui vielä 1930-luvunkaan aikana, vaikka sitä ei uusissa ohjesään-

nöissä enää erikseen mainittu.226  
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LOPPULAUSE 

 

 

Kansalaissodan jälkeen Suomessa oli tuhansia orpoja ja muita huollon tarpeessa 

olevia lapsia. Tuolloin tehtiin paljon töitä lastensuojelun alalla, sekä valtion ja 

kuntien että ennen kaikkea yksityisten taholla. Myös Oulussa katsottiin tarpeelli-

seksi ryhtyä toimiin turvattomien lasten auttamiseksi.  

 

Kesällä 1919 Oulun Orpokotiyhdistys avasi Laanilaan ensimmäisen lastenkotinsa 

orpojen auttamiseksi. Pieni 12-paikkainen orpokoti toimi vuoteen 1922 saakka, 

jolloin lastenkoti joutui vuokrasopimuksen päättämisen vuoksi muuttamaan uudel-

le paikalle Oulujoelle. Tätä uutta lastenkotia kutsuttiin nimellä Onnela. Lastenkoti 

muutti naapurikunnan puolelle, sillä sieltä löytyi kohtuullisella hinnalla sopiva 

tontti ja rakennus. Uuden Onnelan pääasiallisena tarkoituksena oli hoitaa ja kas-

vattaa kristillisesti Oulusta kotoisin olevia sotaorpoja ja muita avun tarpeessa ole-

via lapsia.  

 

Orpokotiyhdistys ylläpiti Onnelaa kymmenen vuoden ajan vuoteen 1929 saakka, 

jolloin Koteja Kodittomille Lapsille ry:n sisällä toimiva vastaanottokodin kannat-

tajayhtymä otti lastenkodin hoitaakseen. Kannattajayhtymä oli perustettu vuonna 

1926 ylläpitämään vastaanottokotia Oulun Sonnisaaressa. Vastaanottokoti perus-

tettiin alun perin sen vuoksi, että yhdistyksen piirissä katsottiin varsinkin kaupun-

kilaisten lasten huollon ja kasvatuksen olevan heikolla pohjalla. Vastaanottokoti 

oli tarkoitettu turvattomien lasten hyväksi tehtävän avustustyön tueksi: lapset voi-

sivat asua vastaanottokodissa väliaikaisesti kunnes heille löydettäisiin sopiva kas-

vatuskoti tai he pystyisivät palaamaan takaisin omaan kotiinsa. Tämä Sonnisaaren 

vastaanottokoti, jota kutsuttiin myös Lastensaareksi, jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi, 

sillä kaupunki tarvitsi sen tilat muuhun käyttöön.  

 

Onnelan lastenkodin omistajanvaihdoksen taustalla oli paitsi vastaanottokodin ti-

lantarve, myös yleisen orpotilanteen helpottaminen: kun kansalaissodan vuoksi 

orpoutuneiden lasten huollon tarve ei enää ollut niin suuri, oli mahdollista luovut-

taa Onnela muihin tarkoituksiin. Vuonna 1929 Onnelasta tuli Lastensaaren tilalle 

Koteja Kodittomille Lapsille ry:n ohjelman mukainen vastaanottokoti.  
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Orpokotiyhdistyksen lastenkoti perustettiin alun perin vain lahjoitusten turvin. 

1920- ja 1930-lukujen aikana Onnela sai pääasialliset tulonsa valtion ja kuntien 

avustuksista sekä huoltomaksuista, mutta koko ajan myös yksityisten antamat 

säännölliset raha- ja tavaralahjoitukset pysyivät tärkeänä osana lastenkodin talout-

ta. 1930-luvun alun talouslaman vuoksi kaupunki vähensi Onnelalle osoitettua 

avustusmääräänsä, mikä johtui laman aikaansaamista talousvaikeuksista ja 1930-

luvun lopun huoltotoiminnan laajentumisesta ja kulujen lisääntymisestä. Suurim-

mat kustannukset lastenkodille koituivat yleensä henkilökunnan palkoista ja joka-

päiväisistä talouskuluista. 

 

Sotien välisen ajan tiukka taloudellinen tilanne näkyi muun muassa siinä, että suu-

rimman osan ajasta Onnela joutui tulemaan toimeen vain kahden työntekijän pa-

noksella. Etenkin johtajattaren panosta lastenkodin ylläpitämisessä pidettiin ar-

vokkaana. Niukkuus näkyi myös asumisessa, sillä lastenkodissa oli varaa tehdä 

tavallisesti vain pieniä korjauksia ja parannuksia. Tilat olivat ahtaat jo 1920-

luvulla, ja vuonna 1927 sattunut tulipalo vain vähensi käytettävissä olevia huonei-

ta. Vuonna 1934 keskusteltiin jopa Onnelan muuttamisesta toisiin tiloihin Ouluun. 

Muutto ei kuitenkaan toteutunut. Sen sijaan tehtiin isompia korjaustöitä, joilla saa-

tiin lastenkotiin kipeästi kaivattua lisätilaa, mikä mahdollisti lasten huoltopaikka-

määrän kasvattamisen. 

 

1920-luvun ajan Onnelassa asui 12 lasta. Lapset tulivat Onnelaan nuorina ja vii-

pyvät tavallisesti melko pitkiä aikoja: muutamista vuosista yli kymmeneen. 1930-

luvun alussa Onnelassa oli paikkoja 13 lapselle, ja vuodesta 1934 lähtien 17 lap-

selle, mutta lasten todellinen määrä vaihteli kymmenestä 23:een. Vastaanottoko-

din aikana oleskeluajat Onnelassa lyhenivät: lapset viipyivät muutamista päivistä 

kuukausiin. Enää harvoin lasten oleskelu Onnelassa kesti yli vuoden.  

 

1920- ja 1930-lukujen aikana lastenhuollon tarve oli suuri, ja sitä lisäsivät erityi-

sesti 1920-luvun alussa orpojen määrä, 1930-luvun alussa talouslama ja 1930-

luvun lopulla sodan syttyminen. Eniten tulijoita Onnelaan oli taloudellisesti vai-

keimpina aikoina kuten pulavuosina, jolloin lastenkodille tehtiin paljon kyselyitä 

hoitopaikoista. Lähellekään kaikkia avun tarpeessa olleita ei pystytty ottamaan 
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vastaan. Huollon tarve oli suurimmillaan aina silloin, kun yleinen taloudellinen ti-

lanne oli vaikeimmillaan. Tämä loi tietenkin paineita Onnelan ja muiden lastenko-

tien toiminnalle, mutta vaikeiden aikojen läpi selvittiin kuitenkin tiukalla talou-

denpidolla.  

 

Lasten avuntarpeen taustalla oli monenlaisia perhesyitä. Useimmiten kysymykses-

sä oli molempien tai jommankumman vanhemman puuttuminen tai kyvyttömyys 

lasten huoltamiseen. Esimerkiksi vanhemman lyhyt- tai pitempiaikainen sairaus, 

köyhyys, alkoholismi tai lasten hoitopaikan puute vanhemman käydessä töissä 

olivat tavallisia syitä lapsen oleskelulle lastenkodissa. Kuten Koteja Kodittomille 

Lapsille ry:n lastenkodeissa yleensäkin, Onnelan lapset olivat useimmiten kau-

punkilaisia. Oululaiset lapset olivat lastenkodin sääntöjen mukaan etusijalla Onne-

laan, joten heitä oli lasten joukossa eniten.  

 

1920- ja 1930-lukujen aikana suuri osa hoidokeista pääsi aikanaan palaamaan 

omaan kotiinsa, etenkin ensimmäisinä toimintavuosina Onnelassa asuneet. 1930-

luvun aikana puolestaan uusia kasvatuskoteja hankittiin yhä useammille. Ajan 

yleisen käsityksen mukaisesti lapsia pyrittiin sijoittamaan kasvatuskoteihin maa-

seudulle. 1930-luvulla uudet kasvatuskodit sijaitsivat yleensä Oulun lähellä maa-

seutumaisissa kunnissa kuten Hailuodossa. Vaikka tavallisesti Koteja Kodittomille 

Lapsille ry:n paikallisosastot organisoivat lasten sijoitustoimintaa, Onnelan koh-

dalla uusien kasvatuskotien hankinnasta vastasi Oulun kaupunki. Oulun osaston ja 

kannattajayhtymän resurssit kuluivat vain vastaanottokodin ylläpitämiseen.  

 

Onnelassa lapset elivät varsin tavallista elämää. Lapset osallistuivat Onnelassa ko-

titöihin, kukin ikänsä ja taitojensa mukaisesti. Koska lastenkodissa oli suurimman 

osan ajasta vain kaksi työntekijää, isommat lapset auttoivat pienten lasten hoidos-

sa. Lasten työintoa ja aktiivisuutta kannustettiin antamalla heille tehtäväksi oman 

kasvimaansa hoitamisen. Onnelan lapset kävivät samoja kouluja kuin muutkin lä-

hiseudun lapset: ensin Tuirassa ja vuodesta 1922 lähtien Oulunsuun koulussa. Osa 

lapsista pääsi myös jatko-opintoihin isommiksi tultuaan. Lapsilla oli myös mah-

dollisuus monenlaisiin harrastuksiin ja leikkeihin. 
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Elämää Onnelassa kuvaillaan sekä tarkastuspäiväkirjoissa että lastenkodin toimin-

takertomuksissa myönteisin sanoin. Lapsia pyrittiin kasvattamaan kristillisesti, ja 

heidän kerrottiin olleen useimmiten terveitä, ahkeria ja hyväkäytöksisiä. Onnelan 

muuttamisen pois kaupungista uskottiin tehneen hyvää lapsille. Vaikka lastenkoti 

toimi perustamisestaan asti niukoilla taloudellisilla resursseilla, kuvaillaan lasten 

arkea ja elämää Onnelassa hyväksi. Onnela oli vaatimaton, mutta lämminhenkinen 

ja viihtyisä koti lapsille.  

 

Tämän tutkielman puitteissa olen pystynyt käsittelemään vain Onnelan toiminnan 

alun vuosikymmeniä, mutta myös myöhemmistä vuosista olisi arkistoissa saatavil-

la jonkin verran lähdemateriaalia. Sen vuoksi olisi mahdollista, että tutkimustyötä 

myöhemmin jatkettaisiin. 
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