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Johdanto 

 

Vuonna 1930 julkaistiin teos Suur-Suomen koulu (1930 Gummerus), joka kokosi yhteen kirjoituksia 

koulusta ja sen tavoitteista. Kirjoittajina oli Jyväskylän seminaarin oppilaita sekä myös 1900-luvun 

alun kansallismielisiä merkkihenkilöitä, kuten pesäpallon luoja Lauri Pihkala. Kirjoitukset 

käsittelevät koulun oppiaineiden sisältöjä, kielikysymystä suomalaisten asuttamilla alueilla Ruotsissa 

ja Norjassa sekä kouluolosuhteita Itä-Karjalassa. Kirjan on julkaissut Jyväskylän seminaarin Karjala-

seura. 

 

Tutkielmani tarkoituksena on selvittää, millaisia erilaisia kasvatuksellisia päämääriä kirjasta löytyy. 

Valitsin tarkasteltavaksi ne kirjoitukset, jotka käsittelevät koulun oppiaineita, ja tutkimukseni 

pääluvut on jaettu näiden oppiaineiden mukaan. Tarkastelen liikunnan merkitystä 

maanpuolustuskunnon kohottamisessa Lauri Pihkalan artikkelin pohjalta, heimo-opetuksen 

järjestämistä Eino Keskisen sekä Akseli Salokanteleen kirjoitusten valossa sekä historian opetuksen 

tavoitteita pääasiallisesti Otso Oksalan ja myös Lauri Santamäen ajatuksien pohjalta. Käsittelen 

aiheita yleisesti jokaisen pääluvun alussa. 

 

Ensimmäisen maailmansodan, Suomen itsenäistymisen ja sisällissodan jälkeen Suomi ei ollut vielä 

joutunut sotilaallisiin kahnauksiin itänaapurinsa kanssa ja Venäjä koettiin ainakin kansallinmielisissä 

piireissä arvaamattomana uhkana. Myös Suomen sisällä juopa punaisten ja valkoisten välillä oli syvä 

ja sisällissodan tapahtumat olivat kansalaisten tuoreessa muistissa. Suomalaisten isänmaanrakkauden 

herättämisen ja kansan yhdistämisen asialla toimi erityisesti Akateeminen Karjala-Seura (tutkielmassa 

myöhemmin AKS). Tavoitteena oli myös kansan yhdistäminen isänmaanrakkauden avulla 

snellmanilaisessa hengessä: pyrkimyksenä oli vahva ja siveä Suomen kansa, joka marssii yhtenä 

rintamana ulkopuolisia uhkia vastaan. 

 

Isänmaallisuus ja nationalismi nostivat koko 1900-luvun alun ajan päätään kaikkialla Euroopassa, ja 

vuosisadan alkuvuosikymmeninä syntyi monia nationalistisia järjestöjä, jotka keräsivät kannattajia 

ympäri maanosaa. Nationalismi syntyi 1800-luvun lopussa, jolloin kansakunnat nousivat historian 

perusyksiköiksi. Kansan määrittelijänä pidettiin pitkälti kieltä, ja erilaiset rotuopit elivät kulta-

aikaansa tiedemaailmassa. Samaa kieltä puhuvat ihmiset kuuluivat tuon ajan teorian mukaan myös 
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geneettiseen heimoon, ja tämän perustelun myötä myös kaikki suomensukuiset (=samaan 

kieliperheeseen kuuluvat) olivat samaa kansaa. 

 

Tutkimuskysymykseni ovat Suur-Suomen koulu -teoksen kirjoittajien kasvatuspäämäärät ja 

käytännön toimet näiden saavuttamiseksi. Millaista nuorisoa heidän pyrkimyksillään halutaan 

kasvattaa? Miten koulun opetussisältöä ja –metodeja tulisi muuttaa, jotta heidän tavoittelemiinsa 

päämääriin päästäisiin? Käytän metodina sisällönanalyysiä ja pyrin tuomaan kirjoitukset aikansa 

kontekstiin jokaisen pääluvun alussa. Päälähteenäni käytän Jyväskylän seminaarin Karjala-Seuran 

toimittamaa teosta Suur-Suomen koulu, josta tarkastelemani kirjoitukset ovat peräisin. 

Tutkimuskirjallisuutena käytin erityisesti RISTO ALAPURON teosta Akateeminen Karjala-Seura – 

Ylioppilasliike ja kansa 1920- ja 1930-luvulla (1973 WSOY), sekä TOIVO NYGÅRDIN Suur-Suomi 

vai lähiheimolaisten auttaminen (1978 Otava). Koulutuksen historiassa päälähteenäni toimi ANJA 

HEIKKISEN ja PIRKKO LEINON toimittama Valistus ja koulunpenkki – Kasvatus ja koulutus 

Suomessa 1860-luvulta 1960-luvulle (2011 SKS). 
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1. Kansallisen siveyden puolesta ryssiä vastaan 

1.1 Kansallinen kasvatus kouluissa 

 

Suomessa koulutusjärjestelmän juuret ulottuvat pitkälle historiaan ennen Suomen itsenäistymistä. 

Sekä Ruotsin että Venäjän vallan aikana kansan kouluttaminen nähtiin tavoiteltavana asiana. 1800-

luvun lopulla syntyivät eri oppilaitostyypit ja erilaiset koulutukselliset ideologiat löysivät tiensä myös 

Suomeen. 

 

Koulutus on alusta asti pyrkinyt toteuttamaan erilaisia kasvatuksellisia ja sivistyksellisiä tavoitteita, 

jotka muuttuvat ajan myötä. 1800-luvun lopussa ja 1900-luvun alkuvuosikymmeninä kansallisuusaate 

oli eniten kouluihin ja kasvatukseen vaikuttanut aate1 ja koko kansallinen koulutusjärjestelmä luotiin 

kansallisuusaatteen ideologisten pyrkimysten pohjalta. Koulu siirrettiin kirkon tehtävälistalta valtion 

hallinnon alle palvelemaan valtiollisia intressejä. Koulu valjastettiin kansakunnan kehittämisen 

tärkeimmäksi työkaluksi. Snellman vetosi koko kansakunnan sivistyksen nostamiseen ja hän piti 

sivistystä kansallisena voimavarana. Snellman itse ei kuitenkaan kehittänyt kansakoulua, vaan 

käytännön toimet jäivät Uno Cygnaeukselle. Suomessa kansakoulun kehittyminen jäi kuitenkin muita 

Pohjoismaita jälkeen, ja tämä selittyy pitkälti fennomaanisen liikkeen sosiaalisella taustalla. Ennen 

kuin liike sai tuulta alleen alemmissa kansanryhmissä, oli jäsenistössä oikeastaan vain kansakunnan 

eliittiä.2  

 

Koulutuspolitiikalla tarkoitetaan niitä tavoitteita, toimijoita ja keinoja, joilla pyritään vaikuttamaan 

koulutukseen. Suomessa koulutuspolitiikan tärkein tekijä on valtion hallinto, koska Suomen 

koulutusjärjestelmä on keskitetty ja sitä säännellään lainsäädännöllä.3 Koulutuspolitiikkaan 

vaikuttavat vahvasti kansalliset arvot ja intressit, ja historian saatossa esimerkiksi 

opetussuunnitelmista voidaan nähdä erilaista arvokehitystä. 

 

 

                                                
1 Lampinen 1998, 28. 
2 Lampinen 1998, 34–35. 
3 Lampinen 1998, 98. 
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1.2 Akateeminen Karjala-Seura 

 

Akateeminen Karjala-Seura (lyhennettynä AKS) oli vuosina 1922–44 toiminut järjestö, jonka 

toiminnan pääpaino oli auttaa lähimpiä suomensukuisia kansoja, levittää heimoaatetta ja herättää 

kansallishenkeä oman maan rajojen sisäpuolella. Sen perustamisen taustalla vaikuttivat olennaisesti 

vuosien 1918–1922 aikana käydyt heimosodat4 ja sen ensimmäisiä jäseniä olivatkin heimosodissa 

mukana olleet Elias Simojoki, Erkki Räikkönen ja Reino Vähäkallio, jotka kokoontuivat 22.2.1922 

pyrkimyksenä jatkaa taistelua Itä-Karjalan vapaudesta ja liittämisestä Suomeen5. Virallinen 

perustamiskokous järjestettiin marraskuussa ja AKS:n syntyyn onkin liitetty KULLERVO 

LEINOSEN mukaan tarkoituksella salaseuran piirteitä, jotta ylioppilaat kiinnostuisivat seurasta 

enemmän.6 Ennen AKS:ää Karjalan asialla ovat toimineet eri osakuntien Karjala-toimikunnat.7  

 

AKS ei syntynyt aatteellisessa tai poliittisessa tyhjiössä, vaan taustalla vaikuttivat 1800-luvun lopulta 

asti vaikuttanut suomalainen kansallisuusaate, fennomania ja venäläisvastaisuus. 1800-luvulla 

Karjalan kysymys politisoitui.8 Ajalle tyypillistä oli hegeliläinen ajatus kansan hengestä ja myytti 

suomalaisesta kansasta. Kansallishenkeen liittyy ajatus heimokansojen yhtenäisyydestä, joka 1900-

luvun alussa määriteltiin pitkälti kielen perusteella. Suomessa lähimmät heimokansat löytyivät 

itärajan toiselta puolelta Itä-Karjalasta ja Pohjanlahden eteläpuolelta Virosta. Myös maantieteelliset 

syyt puolsivat Itä-Karjalan liittämistä osaksi Suomea. Ajatus Itä-Karjalan kuulumisesta 

maantieteellisesti osaksi Fennoskandiaa ja Suomen luonnollisen rajan kulkemisesta Laatokka-Syväri-

Ääninen-Vienanmeri -akselilla oli esitetty jo 1800-luvulla Emil von Qvanten toimesta.9 

 

AKS:n alkuaikoina järjestön tarkoituksena oli “Karjalan ja Inkerin asian tunnetuksi tekeminen sekä 

valistustyö karjalaisten ja inkeriläisten keskuudessa”10 sekä Itä-Karjalan pakolaisten auttaminen, 

                                                
4  Sulamaa 2011, 20. 
5  Uola 2011, 10. 
6  Leinonen 2013, 13. 
7  Sulamaa 2011, 19. 
8  Leinonen 2013, 13.  
9 Sulamaa 2011, 15. 
10 Sulamaa 2011, 26. 
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mutta 30-luvulle tultaessa kansallishengen voimistaminen Suomessa, aitosuomalaisuus, 

puolustusvoiman vahvistaminen ja Suur-Suomi -aate nousivat heimokansojen auttamisen rinnalle.11  

 

Risto Alapuro jakaa AKS:n historian aatteellisesti populistiseen, oikeistonationalistiseen ja fasistiseen 

kauteen.12 Järjestön alkuaikoina toimintaa määrittelevä ideologia voidaan kiteyttää kahteen 

pääkohtaan: vihaan “ryssiä” ja suomalaisia maanpettureita (eli punaisia) kohtaan sekä kansallisen 

“siveellisen uudelleensyntymisen vaatimukseen”.13 Nämä pysyivät ideologian kantavana voimana 

järjestön koko olemassaoloajan. Venäläisviha sisälsi viittauksia kommunismiin, mutta pohjimmiltaan 

viha oli rodullista.14 Esimerkiksi Lauri Pihkala kuvailee venäläistä luonnetta “taipuisaksi ja 

pehmeäksi, tahdottomaksi välikappaleeksi kenen hyvänsä voimakkaan johtajan käsissä”15 

Venäläisvihassa kunnostautui varsinkin AKS:n sisällä toiminut salaseura Vihan Veljet, jota johti E. 

E. Kaila, yksi AKS:n johtohahmoista. 

 

Venäläisten lisäksi me ja muut -ajattelun toisena osapuolena nähtiin suomalaiset kommunistit, jotka 

Venäjä oli “saastuttanut”.16 Kansallistunteen kasvattaminen ja sen levittäminen sekä aktiivinen 

isänmaanrakkaus nousivat AKS:n säännöstöön vuonna 1923.17 Tähän liittyi oleellisesti näkemys 

suomalaisesta rodusta ja sen kansallishengestä, joka lopulta toteutuu Suur-Suomessa.18 Kuitenkin 

suomalaisten yhdistäminen isänmaanrakkauden asialle nähtiin tärkeämpänä kuin punaisten ja 

valkoisten välinen vihanpito. Esimerkiksi Suur-Suomen koulu -teoksesta löytyy kirjoitus, jossa 

kansallismielistä nuorisoa kehotetaan ottamaan kantaa eriarvoisuuden poistamiseksi ja toimimaan 

tasa-arvoisesti kaikkia kansalaisia kohtaan. 19 

 

Kielikysymys oli yksi seuran suurimpia kysymyksiä, ja se myös jakoi jäsenistöä, vaikka AKS ei 

alkuvuosina pitänyt kielikysymystä merkittävänä omassa kansallisuusaatteessaan ja seurassa oli 

                                                
11 lbid. 
12 ks. Alapuro 1973, 90–91. 
13 Alapuro 1973, 91. 
14 Alapuro 1973, 92 
15 Pihkala 1930, 12. 
16 Alapuro 1973, 100. 
17 Leinonen 2013, 17. 
18 Alapuro 1973, 92-93. 
19 ks. Tuominen 1930, 186–197. 
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mukana myös ruotsinkielisiä oppilaita.20 Kuitenkin suomalaisuusaate ja siihen vahvasti liittyvä 

yliopistojen kielikysymys liitti varsinkin ylioppilaat vahvasti mukaan seuran toimintaan ja Helsingin 

Yliopistossa, jossa AKS perustettiin, järjestön vaikutus oli vahva.21 AKS käytännössä hallitsi myös 

Ylioppilaslehteä. 22 

 

Tie AKS:n jäseneksi ei auennut vain jäseneksi haluavan omalla ilmoituksella, vaan pääsy järjestön 

jäseneksi oli monimutkaisempi. Ensiksi ehdokkaalla tuli olla kahden valajäsenen suositus, joiden 

perusteella hänet liitettiin alokasjäseneksi. Alokasajan jälkeen jäseneksi pyrkivien tuli suorittaa 

kirjallinen tutkielma annetusta aiheesta23. Tämän jälkeen jäseneksi pyrkivä oli valmis vannomaan 

lippuvalan ja liittymään järjestön täysipainoiseksi jäseneksi.24 

 

Järjestöön liittyi alusta alkaen sotilaallisuus ja oma tapakulttuuri valoineen, lippuineen, puheineen ja 

lauluineen.25 Sotilaallisuuden lisäksi järjestössä oli paljon uskonnollisia piirteitä, vaikka seuran 

virallisissa tavoitteissa ei uskonnollisuus ollut erityisesti mukana. AKS:n vala otettiin käyttöön 

vuonna 1923  

 

Lippumme alla ja lipullemme minä vannon kaiken sen nimessä, mikä minulle on pyhää ja 

kallista, uhraavani työni ja elämäni Isänmaalleni, Suomen kansallisen herättämisen, Karjalan 

ja Inkerin, Suuren Suomen puolesta. Sillä niin totta kuin minä uskon yhteen suureen Jumalaan, 

niin minä uskon yhteen suureen Suomeen ja sen suureen tulevaisuuteen.26 

 

Ennen valan vannomista valatilaisuudessa kuunneltiin valasaarna ja puheenjohtajan pitämä valapuhe, 

jossa painotettiin valan merkitystä ja sen jälkeistä “itsensäkieltämistä”, kuulumista isänmaalle.27  

 

                                                
20 Alapuro 1973, 97. 
21 Sulamaa 2011, 32. 
22 Leinonen 2013, 12, 16. 
23 Alapuron mukaan näin sosialisoitiin alokas seuran aatemaailmaan ja toimintaan. Alapuro 1973, 60. 
24 Sulamaa 2011, 33. 
25 Leinonen 2013, 18. 
26 Sulamaa 2011, 21. 
27 Alapuro 1973, 94. 
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Akateeminen Karjala-Seura lakkautettiin välirauhasopimuksen perusteella.28 Seuran rauniolle 

syntynyt Kerho 22 on pyrkinyt keräämään ja säilyttämään lähdeaineistoa. Nykyään aineisto löytyy 

Kansallisarkistosta, mutta se on erittäin puutteellinen. Tänä päivänä aineiston käyttöluvat myöntää 

AKS:n perinneyhdistys. 

 

1.3 Jyväskylän seminaari 

 

Jyväskylän seminaari oli Suomen ensimmäinen suomenkielinen opettajaseminaari. Sen perusti Uno 

Cygnaeus vuonna 1863, ja seminaarissa korostettiin aatteellisuutta, isänmaallisuutta ja kristillis-

siveellisyyttä 29 Seminaarin Karjala-seura toimi AKS:n alaosastona ja se perustettiin vuonna 1926 . 

Seminaarit olivat perinteisesti hyvin painottuneita isänmaalliseen kasvatukseen, joten AKS:llä oli 

pyrkimyksenä saada valtaosa näistä kansan tulevista kasvattajista joukkoonsa. Seminaarien Karjala-

seurat eivät syntyneet spontaanisti, vaan AKS perusti alaosastonsa ennalta käsin tehdyn suunnitelman 

mukaan. Jyväskylän seminaarin Karjala-seura perustettiin 7.3.1926 pidetyssä kokouksessa, jossa oli 

mukana myös kaksi AKS:n jäsentä Helsingistä. Kokouksessa he valitsivat seuralle johtokunnan ja 

puheenjohtajan. Seuran toiminta suunnattiin jo tässä vaiheessa suomalaisuusasiaan ja se ilmoitti 

pyrkivänsä voimakkaan kansalaistunnon ja aktiivisen isänmaanrakkauden herättämiseen.30 

 

Seminaarin ajalta ei ole olemassa tilastoja AKS:ään kuuluneista oppilaista, mutta seminaarin tilalle 

vuonna 1934 perustetusta Jyväskylän kasvatusopillisesta korkeakoulusta on. Korkeakoulun 

miesylioppilaista jopa 24 % oli AKS:n jäseniä31, joten myös seminaarin aikana miesoppilaista 

huomattava osa luultavasti kuului Karjala-seuraan. Myös naisten Karjala-seura oli toiminnassa 30-

luvun lopulla. Jyväskylään perustettiin Akateemisten Naisten Karjala-Seuran alaosasto vuonna 1938. 

Toiminta oli pienimuotoista ja osastoon kuului 20–30 aktiivista jäsentä. Seuran lakkauttamisvaiheessa 

Jyväskylän Akateemisten Naisten Karjala -seuran jäsenkortteja oli jäljellä 11 kpl.32  

                                                
28 Leinonen 2013, 11. Tämä on yksi syy, miksi järjestö on mielestäni niin mielenkiintoinen. Suurin osa järjestön omasta 

arkistosta piilotettiin tai tuhottiin välirauhansopimuksen jälkeen. 
29 Lampinen 1998, 38. 
30 Halila 1963, 303–304; Nygård 1978, 143. 
31 Alapuro 1973, 82. 
32 Alasmaa 2003, 24. 
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2. Liikunta ja maanpuolustus 

 

2.1 Koululiikunnan isänmaallisuus 

 

Voimistelu kirjattiin ensimmäisen kerran koulujärjestykseen vuonna 1842.33 Sen taustalla olivat 

ajatukset terveyden vaalimisesta ja sairauksien ennaltaehkäisemisestä. Sairauksia ja tauteja ei enää 

nähty väistämättöminä luonnonilmiöinä, vaan yhä enemmän sosiaalisina ongelmina. Koululiikunnan 

avulla koululaisten terveyttä pyrittiin parantamaan ja samalla koululaisia valistettiin mm. puhtauden 

ja oikean ruokavalion merkityksestä terveyden ylläpitämisessä. Koululaisten lisäksi myös koko 

kansaa pyrittiin valistamaan asioiden tärkeydestä; erityisesti äidit ja naiset olivat näiden 

kansalaishyveiden levittämisen ja ylläpitämisen avainasemassa.34  

 

Yksi poikien koululiikunnan päämääristä 1800–1900 lukujen taitteessa oli isänmaallisen mielen 

kehittyminen ja sotilaskunnon kasvattaminen. Tätä korosti myös jo 1860-luvulla Uno Cygnaeus. 

Hänen mukaansa koululiikunnassa oli otettava huomioon jokaisen miehen velvollisuus puolustaa 

maatansa. Maanpuolustus pysyi koululiikunnan yhtenä painotuksena 1900-luvun alussa, mutta 

vähitellen liikunnan terveydelliset syyt alkoivat syrjäyttää maanpuolustuksellisia syitä.35  

 

Suomen itsenäisyyden alkuvaiheessa käytiin keskustelua liikuntakasvatuksen ja 

maanpuolustuskunnon yhteistyöstä. Erityisesti asian puolesta puhui Lauri Pihkala, joka jo vuoden 

1928 kesällä ehdotti konkreettisia muutoksia koululiikuntaan. Ehdotuksen pohjalla olivat ajatukset 

liikuntaharjoitusten avulla tehtävästä kansan puolustuskuntoisuuden parantamisesta. Saman vuoden 

syksyllä senaatti asetti komitean suunnittelemaan armeijalle liikuntaohjelmaa, jota voisi käyttää myös 

koulu- ja seuraliikunnassa.36 Komitean ehdotukset esimerkiksi liikuntatuntien määrän nostamisesta 

eivät toteutuneet, ja liikuntakasvatuksen pääpaino muuttui sisällissodan tunnekuohujen laantuessa 

                                                
33 Tähtinen 2011, 194. 
34 Tähtinen 2011, 191. 
35 Tähtinen 2011, 195. 
36 Jääskeläinen 1993, 87. 
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maanpuolustuksesta terveyskasvatukseen ja urheiluun. Pihkala ajoi myös liikuntasektorin siirtämistä 

sotaministeriön alaisuuteen, mutta vastakkainen kanta voitti ja liikuntakasvatus kouluissa pysyi 

kirkollis- ja opetusministeriössä.37 

 

Toisen maailmansodan jälkeen koululiikunnan ohjelmaan tuli maanpuolustuksellinen painotus ja jo 

vuonna 1937 Kouluvoimistelu- ja Urheilulehdessä suositeltiin opetusaiheiksi karttojen ja kompassin 

tuntemista, retkiä ja niiden yhteydessä suunnistamista sekä ensiapukoulutusta.38 Vuonna 1942 

kouluhallitus vahvisti erillisen maanpuolustusopetuksen ohjelman valtion oppikouluille. 

Oppikoulunuoriso oli tarkoitus kehittää sellaiseksi, että puolustusvoimat saisivat mahdollisimman 

vastaanottavaa ja kehityskelpoista ainesta tulevaisuudessa. Tämän päämäärän saavuttamiseksi 

opetusohjelmaan sisältyi fyysisen kunnon kehittämistä, puolustustahdon vahvistamista ja sovellettua 

sotilaallisluonnollista valmennusta. Myös liikunnan opetussisältöön tehtiin muutoksia, joissa 

korostettiin maastoleikkiä, kestävyys- ja jopa puolisotilaallisia harjoituksia. 39 Pihkala ajoi samanlaisia 

asioita jo 14 vuotta aikaisemmin. 

 

1940-luvulla alkoivat jopa koululaisten ampumaharjoitukset. Kiertokirjeessä vuonna 1942 

kouluhallitus määräsi, että lukioasteen toisella luokalla tapahtuvat ampumaharjoitukset tapahtuvat 

paikkakunnan ampumaradalla. Suomalaiset koululaiset olivat myös tekemisissä sekä 

suojeluskuntatoiminnan että Lotta Svärd -järjestön kanssa ennen sotia ja niiden aikana. Sotien aikaan 

liikuntakasvatuksessa korostettiin vankkaa yleiskuntoa, perusliikuntalajien tärkeyttä ja etenkin 

poikien opetuksessa yhä vahvempaa kilpailullisuutta. Nämä painotukset säilyivät 

liikunnanopetuksessa myös sotien jälkeen. Suuntausta vain vahvistivat sodassa olleet 

voimistelunopettajat ja kouluihin opettajiksi hakeutuneet upseerit.40 

 

 

 

                                                
37 Jääskeläinen 1993, 88. 
38 Jääskeläinen 1993, 100. 
39 Jääskeläinen 1993, 101. 
40 Jääskeläinen 1993, 102. 



 

11 

2.2 Suomen puolustuskunnon parantaminen koulujen tehtävänä 

 

Lauri Pihkalan kirjoitus “Koulumme ja puolustuskunto”41 kirjassa Suur-Suomen koulu käy läpi 

liikunnan merkitystä maanpuolustuskunnolle ja Suomen kansan tulevaisuudelle. Kirjoituksesta löytyy 

samoja teemoja ja ehdotuksia, jotka lopulta toteutuivat 1940-luvulla koululiikunnassa. 

 

Suomen itsenäisyyden säilyttäminen vaatii Pihkalan mukaan valmiutta sodan estämiseksi, yleistä 

puolustuskuntoa sodan rasitusten kestämiseksi sekä puolustustahtoa. Suomen tulisi pystyä 

järjestämään rintamalle marssiminen ja liikekannallepano yhtä nopeasti kuin Pietarista, joten 

puolustusvalmiuden tulisi olla välitön. Aseellisten voimien lisäksi puolustuskunto sisältää myös 

kaikki muut resurssit, mitä kansakunnalla on.42  

 

Koulun rooli puolustuskunnon kehittäjänä on merkittävä ja sen on oltava mukana kehittämässä sitä 

yhteistyössä muiden laitosten ja kansallisten institutioiden, erityisesti puolustuslaitoksen, kanssa. 

Koulu on tiedollisen opetuksen lisäksi myös vahvasti kasvatuslaitos, jossa on mahdollista koulia 

oppilaista vahvaluontoisia. Tämä painotus kasvatukseen myös tasoittaa Pihkalan mukaan koulun ja 

kodin välistä vastakohtaisuutta.43 

 

Koululaitoksen tulisi huomioida liikunnan merkitys entistä paremmin. Erityisesti uusia kouluja 

suunniteltaessa ja rakentaessa liikuntatoimen mahdollisuudet on otettava huomioon. 

Liikunnanopetukseen tulisi saada erityisopettaja, jonka vastuulla voisi olla myös käsitöiden opetus. 

Liikuntatiedettä tulisi opettaa myös korkeakoulussa, ja myös ylioppilaille tulisi tarjota 

liikuntatoimintaa puolustuskunnon säilyttämiseksi.44 Liikunnan riittävän opetuksen 

mahdollistamiseksi tulisi saada lisää tunteja ja viikkotunteja tulisi olla vähintään 4, mutta mieluiten 

jopa 6–8. Lisäksi kerran kuukaudessa tulisi olla yksi retkeilypäivä, johon osallistuvat oppilaiden 

lisäksi myös opettajat ja muu henkilökunta. Koululiikunnan ei tulisi perustua muodolliseen 

voimisteluun, vaan liikuntatuntien tulisi sisältää urheiluleikkejä, erilaisia urheilulajeja ja erityisesti 

retkeilyä. Maanpuolustuksen harjoittelemiseksi liikuntatunneilla tulisi harjoitella maastojuoksua, 

                                                
41 Pihkala 1930, 12–45. 
42 Pihkala 1930, 16–17. 
43 Pihkala 1930, 18. 
44 Pihkala 1930, 35. 
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vaeltamista ja kompassin käyttöä. 45 Koko koulun yhteisten retkeily- ja urheilupäivien lisäksi pitäisi 

järjestää esimerkiksi koulujen välistä kilpailua urheilujuhlien merkeissä. Kilpaillessa oppilaat oppivat 

kestämään pettymystä ja häviötä, mikä kasvattaa puolustusvalmiutta.46 

 

Liikunnan ja teknisten aineiden vaatima aika voidaan ottaa koululaisten vapaa-ajasta sekä 

tietopuolisista aineista. Kansan sivistystaso ei tästä alene, koska kunnon mukana myös koululaisten 

kypsyystaso kohoaa. Sitä paitsi sivistystason alenemisella ei ole merkitystä, koska lahjakkaimmat 

kuitenkin menisivät yliopistoon. Samalla helpottaisi “nykyinen sivistyneen proletariaatin vaaran 

uhka”47 ja nuoriso ei ole älyllisesti ylirasitettua ja käytännön töissä taitamatonta. Urheilu on myös 

hyvä vastapaino koulun ulkopuolelta tulevalle henkiselle rasitukselle.48 

 

Suomen puolustuskunnon kasvattaminen tapahtuu parhaiten kasvattamalla kunnollisia kansalaisia. 

Kuntoisuuteen liittyy eri osa-alueita, jotka ovat tahdon ja luonteen kunto, älyn kunto ja ruumiin kunto. 

Nämä eivät ole toisistaan erillisiä ominaisuuksia, vaan niitä kaikkia löytyy jokaisesta, ja myös yhtä 

osaa kehittämällä kehitetään myös kokonaisuutta. Lujan persoonallisuuden omaavalla nämä 

ominaisuudet ovat hyvin sulautuneita.49 

 

Älyn kuntoa kehitettäessä ei pitäisi keskittyä pänttäämään ulkoa turhia asioita vaan keskittyä 

enemmän “huolellisesti valittuihin tiedon solmukohtiin vastaisuudessa tapahtuvan tietomäärän 

kartuttamiseksi”50. Pihkala uskoo siis tiedon kumuloitumiseen ja oppilaiden tietotason kehittymiseen, 

jota nykytermein voisi kutsua tiedon assimilaatioksi. Tärkeitä ulkoa opeteltavia asioita ovat mm. 

kertotaulu, yleisimpien tarttumatautien tunnusmerkit sekä jostain syystä myös tiedot Venäjän ja 

Suomen kansojen lisääntymisestä sekä Venäjän historian sotavuosien prosenttimäärä viimeisen 250 

vuoden ajalta.51  

 

                                                
45 Pihkala 1930, 27. 
46 Pihkala 1930, 29. 
47 lbid. Pihkala lienee erityisen huolissaan työtätekevän väestön liiasta sivistyneisyydestä. Se voi haitata mekaanisen 

työn suorittamista huomattavasti ja saattaa aiheuttaa halua rikkoa luokkarajoja. 
48 Pihkala 1930, 38. 
49 Pihkala 1930, 20. 
50 lbid. 
51 Pihkala 1930, 20–21. 
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Ruumiillisen kunnon valmennuksessa pitäisi kiinnittää huomiota erityisesti siihen, että koululaisia ei 

rasitettaisi liikaa. Urheilukasvatuksen tulisi olla leikinluontoista ja vaihtelevaa, eikä siinä pitäisi 

keskittyä liikaa valmennukseen ja tuloksien mittaamiseen. Tämän tarkoituksena on säilyttää 

“ponnistusriemuisa harjoitusmieli”.52 Liikarasitus on kunnon vastakohta, ja valmentajan tehtävä on 

huolehtia liikunnan monipuolisuudesta ja vaistota, milloin urheilu alkaa ns. maistua puulta. Vähintä 

mitä koululta voi maanpuolustusmielessä vaatia on se, että se ei päästä tulevia kansalaisiaan 

liikarasitustilaan. Liikarasitusta syntyy ruumiillisen toiminnan lisäksi myös liiallisen älyllisen kunnon 

parantamisessa, joten oppilaan tasapainoinen kehittäminen on tärkeää.53 Koulun tehtävänä on myös 

suojata oppilaita koulun ulkopuolelta tulevaa liikarasitusta ja sen tekijöitä vastaan.54  

 

Käsityöt, liikuntatoiminta ja siinä erityisesti leikki, urheilu ja partiotoiminta ovat lapsille luontaisia, 

vaistomaisia toimintoja ja kiinnostuksen kohteita. Lapsia tulisikin innostaa näihin toimintoihin. 

Pihkala ei usko tabula rasa -teoriaan vaan pitää lasta ennemminkin useasti valotettuna 

valokuvauslevynä, josta voidaan kehittää aina aikansa kuva. Lapsen kasvaessa hän tarvitsee enemmän 

herätteitä ja harjoituksia, joiden avulla luontaiset vaistot vahvistuvat. Lapsuuden pääasiallinen 

tarkoitus onkin kehittää vaistoja ja kasvattajan tehtävänä on tarjota herätteitä oikeaan aikaan, koska 

vaistot ovat ohimeneviä. Näin lapsia voidaan ohjata oikeaan suuntaan.55 Myös tekniikan aineryhmälle 

tulisi saada paljon nykyistä enemmän opetusaikaa. Käsitöiden tekeminen opettaa koululaisia 

arvostamaan työtä ja tekemään sen kunnolla, koska he näkevät oman kädenjälkensä välittömästi. 

Teknisten töiden tuntien aiheita voi yhdistää myös liikuntaan ja maanpuolustuskunnon kohottamiseen 

esimerkiksi piirtämällä karttoja ja retkeilemällä lähiseudulla.56 

 

Varsinaisen sotilaskoulutuksen kouluissa Pihkala tyrmää täysin. Koulujen sotilasharjoituksia ei tulisi 

järjestää konkreettisesti, vaan maanpuolustuskunnon kehittämiseksi yleinen liikuntatoiminta on 

paljon hedelmällisempää. Ampumista voi kuitenkin harjoitella, mutta vain palkintona muun 

liikuntakasvatuksen ohella. Se opettaa ampumakuria ja on myös hauskaa. Ampumista ei tulisi 

korostaa, koska hyvästä ja monipuolisesta “liikkumaurheilijasta tulee helposti hyvä ampuja”, mutta 

                                                
52 Pihkala 1930, 22. 
53 Pihkala 1930, 24. 
54 Pihkala 1930, 23. 
55 Pihkala 1930, 26. 
56 Pihkala 1930, 36. 
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hyvä ampuja ei välttämättä ole hyvä muissa liikuntalajeissa.57 Varsinaisia taisteluharjoituksia Pihkala 

pitää vahingollisina. Vakavasti opetettuna siinä on vaarana se, että se on lasten mielestä tylsää. 

Toisaalta sotimista ei myöskään voi opettaa leikkinä, koska sota on kaukana leikistä.58 Koulujen 

liikuntatunnilla tulisi jakaa vastuuta oppilaiden kesken ja asettaa johtajataipumuksia omaavia oppilaita 

pienten ryhmien johtajiksi. Näin opetetaan samalla koululaisille armeijan johtajajärjestelyä, ja 

kunnioittamaan myös nuorempia johtajia ja armeijakuria.59  

 

Hiihtämisen tulisi olla isossa roolissa koululiikunnassa. Se kasvattaa puolustuskuntoa ja on tärkeä 

liikkumismuoto suomalaisessa sodankäynnissä.60 Pihkala oli myös aktiivinen hiihtoloman 

puolestapuhuja, ja se saatiinkin kouluihin vuonna 1933.61 Muita Pihkalan suosimia urheilulajeja ovat 

nyrkkeily ja pallopelit, jotka opettavat oppilaille erityisesti hyviä henkisiä arvoja. Erityisesti Pihkalan 

kehittelemä pesäpallo opettaa taisteluteknillistä harjoitusta muiden hyveiden lisäksi.62 

 

Maanpuolustusnäkökulmia tulisi painottaa myös muissa oppiaineissa, esimerkiksi valitsemaan 

sotilaallisia aihepiirejä matematiikan ja fysiikan esimerkkeihin, sekä keskittymään äidinkielen 

opetuksessa lyhyen, selkeän ja täsmällisen ilmaisun opettelemiseen. Tunnelmien ilmaiseminen ja 

runoileminen tulisi jättää sivuseikaksi, koska se ei palvele maanpuolustuksellisia näkemyksiä. 

Luonnontieteessä ja historiassa tulisi keskittyä olemassaolon kamppailuun elämän ja kuoleman 

ilmiönä ja sotaan, jossa tätä kamppailua kansakuntien välisenä käydään. Sota ei ole eristetty ilmiö. 

Erityisesti alistuminen vapauden menettämiseen tulisi nähdä erittäin negatiivisena ilmiönä. 

Historiassa lisäksi tulisi opettaa Suomen sotilaspoliittista asemaa sekä Venäjän historiaa ja 

vallankumouksen kehitystä ja sen maailmanvallankumouspolitiikan periaatteita.63 

 

Pihkala näkee kuitenkin liikuntakasvatuksen kaikista tehokkaimpana valmennuksena 

puolustusvalmiuteen. Se on samaan aikaan sekä “sympaattista militarismia, että turvallista 

                                                
57 Pihkala 1930, 33. 
58 Pihkala 1930, 34. 
59 Pihkala 1930, 34. 
60 Pihkala 1930, 30. 
61 Tähtinen 2011, 209. 
62 Pihkala 1930, 31. 
63 Pihkala 1930, 39–44. 
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pasifismia.”64 Liikunta ja tekniikkakasvatus on varminta mitä voidaan tehdä, jos halutaan että koulu 

täyttää paremmin tehtävänsä myös maanpuolustuksen valmentajana. Koulun toteuttaessa tehtäväänsä 

kansa on valmis sotaan, eikä se pelkää sitä.65 Teknillinen työskentely opettaa arvostamaan ja 

sietämään ruumiillista työtä, näin oppilaista ei tule työtä vieroksuvia kansalaisia.66 

 

Pihkalan kasvatuksellisina tavoitteina voidaan pitää puolustuskunnon kehittämistä koululiikunnan 

avulla. Tavoitteena on tasapaino tiedollisen sekä ruumiillisen työskentelyn välillä. Teknisten töiden 

ja liikunnan avulla oppilaat tottuvat tekemään työtä ja kestämään erilaisia vastoinkäymisiä sekä 

näkemään oman työnsä tuloksen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
64 Pihkala 1930, 45. 
65 Pihkala 1930, 38. 
66 Pihkala 1930, 39. 
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3 Heimo-opetus 

3.1 Luonnollinen Suomi ja sen kansat 

 

Heimo-opetuksella tarkoitetaan pyrkimystä lisätä tietoisuutta suomensukuisista heimoista ja tätä 

kautta luoda yhteenkuuluvuuden tunnetta niiden välille. AKS ja eri alueiden Karjala-seurat pitivät 

heimo-opetusta ja sen lisäämistä kansakouluissa tärkeänä, koska levittämällä tietoa heimokansojen 

olemassaolosta ja historiasta lisättäisiin myös isänmaanrakkautta ja veljeyden henkeä heimokansoja 

kohtaan.67 Ajatus maantieteellisesti “luonnollisesta Suomesta” oli koko heimoajatuksen perusta. 

Suomensukuisten heimoon laskettiin kuuluvan suomalaisten lisäksi lähimpinä sukulaisina myös 

virolaiset, inkeriläiset ja vienankarjalaiset. 

 

1920-luvulla keskustelu heimokansoista ja -aatteesta sai aikaan monenlaista yhteistyötä eri maiden 

välillä. Suomalaiset opettajat vierailivat Unkarissa ja Virossa, ja varsinkin ylioppilaiden välisen 

yhteistyön lisäämiseksi perustettiin järjestöjä.68 Vuonna 1928 opetusministeriö määräsi seminaareihin 

ja oppikouluihin lisättävän heimo-opetusta integroituna muiden aineiden opetukseen sekä mahdollisti 

viron kielen opetuksen valinnaisena aineena.69 Jalot ajatukset Viron kielen opettamiseksi 

seminaareissa ei kuitenkaan yltänyt mainittaviin käytännön toimiin, koska kielitaitoisia opettajia ei 

ollut tarpeeksi.70  

 

3.2 Heimo-opetus ja kansojen yhteistyö 

 

Eino Keskinen perustelee heimo-opetusta ajatuksella kansan sielusta, joka on “uudestaan herätettävä 

näkemään heimomme olemassaolon edellytykset menneisyydessä, nykyisyydessä ja 

tulevaisuudessa”71. Keskisen mielestä heimo-oppi kuuluu myös suomalaiseen yleissivistykseen, joten 

                                                
67 Keskinen 1930, 123. 
68 Kuikka 1991, 89–92. 
69 Keskinen 1930, 136. 
70 Keskinen 1930, 136. 
71 Keskinen 1930, 123. 
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sen opettaminen kouluissa on perusteltua.72 Eri heimokansojen sukulaisuuden havainnollistamiseksi 

läheisimpiä heimokansoja tulee nimittää oppitunneilla veljiksi ja kaukaisempia serkuiksi. Selvempää 

olisi myös nimittää vienankarjalaisia ja inkeriläisiä suoraan suomalaisiksi ja samaistaa nämä 

Länsipohjan ja Ruijan alueen suomalaisiin sekä amerikansuomalaisiin.73 

 

Salokannel painottaa kirjoituksessaan kansakoulun merkitystä lasten kasvattajana ja hän siteeraa Erns 

Lampenia, jonka mukaan lapsi on savimöykky, jota opettaja muovaa halutunlaiseksi.74 Opettajan rooli 

heimokasvatustyössä on merkittävä, ja heimotietoisella opettajalla on mahdollisuus tehdä koulustaan 

oppilaita tehokkaasti heimoushenkeen opettavan kasvatuslaitoksen.75 Heimokasvatuksen lopullisena 

tavoitteena on luoda pohja Suomen ja Eestin yhteisille tehtäville ja tietoisuus maiden merkityksestä 

toisilleen.76 Kansakoulu vaikuttaa merkittävällä tavalla siihen, että Suomi pystyy saavuttamaan 

välttämättömät ja luonnolliset suhteet Suomenlahden eteläpuolelle.77  

 

Miten heimo-oppia sitten pitäisi käytännössä opettaa? Keskisen artikkeli on keskittynyt tähän, ja myös 

Salokannelkin antaa konkreettisia esimerkkejä omassaan. Keskisen mukaan heimo-opista ei tulisi 

tehdä mitään omaa itsenäistä oppiainettaan, vaan se pitäisi integroida jo olemassa olevaan opetukseen. 

Heimo-opetuksen voi aloittaa yläkansakoulussa liittämällä se äidinkielen ja laulun opetukseen toisella 

luokalla ja viimeisillä luokilla historianopetukseen.78 

 

Äidinkielessä heimo-opetusta voisi tuoda aineeseen esimerkiksi ainekirjoituksen aiheiden valinnoilla 

ja kaunokirjoituksen harjoituslauseilla. Keskisen haaveena on myös uusi koulujen lukukirja, jossa 

heimo-opetus olisi otettu yhdeksi lähtökohdaksi sen suunnittelussa. Lukukirjojen kohdalla tulisi koota 

kokonaan uusi Suur-Suomen kirja vanhan Maamme-kirjan tilalle. Uuden heimohenkisen “Suur-

Suomen kirjan” kokoaminen tukisi myös isänmaallisuutta ja sopisi myös opetussuunnitelmakomitean 

antamaan mietintöön, jossa mainitaan, että lukukirjasta tulisi löytyä ylemmillä asteilla myös 

                                                
72 Keskinen 1930, 130. 
73 Keskinen 1930, 126. 
74 Salokannel 1930, 294–295. 
75 Salokannel 1930, 295. 
76 Salokannel 1930, 297. 
77 ibid. 
78  Keskinen 1930, 125. 
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heimokansojen oloista kertovaa tekstiä.79 Lukukirjan sisältö voisi koostua kansanrunoudesta ja 

sisältää tiedollisia aineksia.80 Sen tarkoituksena olisi vaikuttaa “jalostavasti kansamme alkuperäisiin 

vaistoihin” ja herättää tunteita heimokansoja kohtaan.81 

 

Maantiedossa heimo-opetuksen näkökulma painottuu ajatukseen maantieteellisesti itsenäiseen Suur-

Suomen alueeseen, joka erottuu selkeästi Venäjästä, Ruotsista ja Norjasta. Luonnontieteellinen Suomi 

on eri asia kuin valtiollinen Suomi, jonka alue rajoittuu valtion rajoihin.82 Itse opetuksessa Keskinen 

ehdottaa käytettäväksi karttoja ja niiden piirtämistä, joka konkretisoi hyvin opetuksen heimokansojen 

maantieteellisestä sijainnista.83 Maantieteen opetuksessa käsitellään siis koko ajan Suur-Suomen 

alueen opettamista pelkän valtiollisen Suomen sijasta. Muita maita käsiteltäessä pitäisi puhua myös 

niiden alueella elävistä suomensukuisista. Esimerkiksi Ruotsia käsiteltäessä pitäisi puhua myös 

Länsipohjan suomalaisväestöstä ja metsäsuomalaisista, Norjan kohdalla Ruijan alueen 

suomalaisväestöstä ja Yhdysvaltojen kohdalla tietenkin amerikansuomalaisista.84 

 

Musiikkia Keskinen piti erityisen tärkeänä, koska laululla oli erityinen “tenhovoima”85. Sen myötä 

heimokansojen kunnioitus ja rakkaus saataisiin erityisesti iskostettua nuorten mieleen. Samassa 

yhteydessä voitaisiin myös laulaa heimokansojen omia kansanlauluja tai kansallislauluja ja näin 

heidän kulttuurinsa tulisi tunnetuksi myös Suomessa.86 Myös Salokannel painotti laulun merkitystä 

heimo-opetuksen välineenä.87 

 

Historiassa tulisi jatkaa maantieteen ja äidinkielen viitoittamaa tietä ja korostaa sen merkitystä miten 

suomensukuiset kansat ovat eri puolilla Eurooppaa onnistuneet saamaan valtiollisen itsenäisyyden.88 

Myös rajaseudulla asuvien suomensukuisten kansojen merkitys Suomelle on se, että ne toimivat 

“asukkaiden suojamuurina venäläistämistä vastaan”89 Tämän asian selventäminen suomalaisille 

                                                
79  Keskinen 1930, 128. 
80  Keskinen 1930, 129. 
81  Keskinen 1930, 130. 
82  Keskinen 1930, 133. 
83  Keskinen 1930, 132. 
84  Keskinen 1930, 134. 
85 Keskinen 1930, 132. 
86 lbid. 
87 Salokannel 1930, 296. 
88 Keskinen 1930, 136. 
89 Keskinen 1930, 137. 
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onnistuu parhaiten heimo-opetuksen avulla, jossa käsitellään karjalaisten ja inkeriläisten historiaa. 

Suomensukuisten kansojen tukeminen ei olekaan siis vain heimorakkautta, vaan sillä on myös 

käytännöllisiä syitä. Heimokansojen eri vaiheet tulisi liittää osaksi Suomen historiaa ja tapahtumista 

pitäisi kertoa kronologisesti samaan aikaan Suomen historian kanssa.90 

 

Molempien tavoitteena on siis nykytermein sanottuna sosiaalistaa koululaiset heimoaatteelle ja luoda 

yhteistyötä ja solidaarisuutta eri heimokansojen välille. Varsinkin Salokanteleen artikkelista voi 

päätellä, että heimo-opetuksen perustana täytyy olla kaikkien heimokansojen opetuksen yhtenäisyys 

ja ylikansallinen yhteistyö heimoaatteen levittämiseksi. Keskinen keskittyy kirjoituksessaan 

enemmän Suomen sisäisen heimo-opetuksen kehittämiseen.  

 

Kirjoittajien kasvatuksellisena päämääränä voidaan pitää sitä, että heimoveljeydestä ja -aatteesta tulisi 

luonnollinen osa nuorten ajattelumaailmaa. Samalla pyritään iskostamaan mieliin ajatusta 

“luonnollisesta Suomesta”, jota perustellaan erityisesti maantieteellä ja historialla. Ehkä ajatus Suur-

Suomesta näin saataisiin leviämään uuden sukupolven keskuuteen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
90 lbid. 
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4. Suomen uusi uljas historia 

4.1 Kansallisen historiankirjoituksen synty 

 

Historian opetus kouluissa 1900-luvun alussa pohjautuu kansalliseen historiankirjoitukseen. Suomen 

siirtyminen Venäjän vallan alle aukaisi mahdollisuuden oman historian kirjoittamiselle. Suomelle oli 

jäänyt Ruotsilta perintönä läntinen arvomaailma ja sitä kannattavat yhteiskunnalliset instituutiot, 

kuten koulutusjärjestelmä, luterilainen kirkko sekä Ruotsin vallan aikaiset lait, jotka erosivat 

venäläisistä. Vallan vaihdon myötä Zachris Topeliuksen mielestä Suomessa vallitsi arvotyhjiö: kansa 

ei voinut samaistua Venäjään isänmaana eikä myöskään Venäjän keisarista voinut tulla kansaa 

kokoavaa hahmoa. Vaarana oli, että arvotyhjiön täyttämiseksi venäläinen kulttuuri saisi jalansijaa 

Suomessa.91 Tämän arvotyhjiön täyttämiseksi alkoi kehittyä tietoisesti suomalainen kulttuuri ja 

tiedemaailmassa innostuttiin kansallisromantiikan myötä myös Suomen kielestä ja historiasta. 

 

Ensimmäinen vaihe ja koko kansallisen historiankirjoituksen synty sai inspiraationsa 

kansallisromantiikasta 1800-luvun alussa. Kiinnostus suomen kieltä ja historiaa kohtaan kasvoi ja 

oppineiden piirissä tuli ajankohtaiseksi luoda myös Suomelle kunniakas varhaishistoria.92 

Ensimmäisiä Suomen kansallisaatteen herättäjiä oli A. Arwidsson, jonka kynästä on lähtöisin vuonna 

1832 nimettömänä julkaistu ensimmäinen Suomen historian oppikirja.93 

 

1860-luvulla Venäjän sensuurin jo vapauduttua kansallinen historiankirjoitus nousi uuteen vaiheeseen 

fennomaanien ja erityisesti heidän kärkihahmonsa Yrjö Koskisen myötä. Historiankirjoituksen 

keskeiseksi tavoitteeksi tuli löytää suomalaisuuden ja kansakunnan kehittymisen historia 

menneisyydestä tähän päivään ja merkitä myös ne historian tapahtumat, jotka olivat erityisen 

merkittäviä kansakunnan kehitykselle.94 Luotiin siis suomalaisen historian kaanon, kertomus 

suomalaisuudesta, jonka vaikutus näkyy tämänkin päivän koulujen historianopetuksessa 

sankarillisilla vapaus- ja talvisotakertomuksilla höystettynä. Kansakunnan ja kansan historia edisti 

                                                
91 Ahtiainen & Tervonen 1996, 35. 
92 Mylly 2002, 102. 
93 Mylly 2002, 117. 
94 Mylly 2002, 164. 
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kansallisen identiteetin muotoutumista ja näin ollen palveli nationalismin etuja. Fennomaanien myötä 

syntyi myös suomenkielinen historiankirjoitus.95 

 

Kansallinen historiantutkimus alkoi myös siirtämään tutkimuskohteensa Suomen historiassa aikaan 

ennen ristiretkiä, jolloin erityisesti Väinö Voionmaa tutkimuksissaan totesi, että sama suomalainen 

kansa on asuttanut Suomen aluetta kivikaudelta asti.96 Myös Jalmari Jaakkola oli tunnettu Suomen 

muinaishistorian tutkija, ja hänen tutkimustensa pohjavire oli siinä, että suomalaisten yhteydet 

Eurooppaan, länsimaisen sivistyksen ja kristinuskon lähteille eivät kulkeneetkaan Ruotsin kautta, 

vaan kaupallisten ja opillisten yhteyksien avulla suoraan Keski-Euroopasta.97 

 

Ensimmäisen vaiheen fennofiilien ja toisen vaiheen fennomaanien ajattelusta löytyy paljon yhteistä, 

mutta fennomaaneilla toiminta oli poliittisempaa ja modernimpaa. Topeliuksen ja Koskisen ajattelu 

eroaa esimerkiksi siten, että Topelius näki yhteiskunnan vanhaan tapaan hierarkisena ja kansan 

nöyränä. Koskinen taas oli ajattelultaan melko liberaali ja piti yhteiskuntaa enemmänkin “keskenään 

törmäävien aatteiden näyttämönä”98 Usko kaitselmuksen ohjaavaan voimaan muuttui 

rationaalisempaan suuntaan kansakuntien kehitysopiksi, jonka puolesta puhujana toimi erityisesti J. 

R. Daniel-Kalmari.99 Ajattelun muutos sukupolven aikana kohdistui erityisesti kieleen. Koskinen 

näki, että suomen kieli ilmensi kansan henkeä kaikista puhtaimmin100,  ja fennomaanit vaativatkin, 

että sivistyneistön tuli opetella suomen kieli ja luoda vain suomenkielistä aineistoa. Näin patrioottinen 

fennofilia muuttui nationalistiseksi fennomaniaksi ja suomi tieteen kielenä nousi ruotsin kielen 

rinnalle. 

 

Koko olemassaolonsa ajan kansallinen historiankirjoitus on valjastettu toimimaan kansallisaatteen 

työkaluna. Sen kertomukset tukevat nationalismin leviämistä ja lujittamista tuomalla kertomuksiin 

sota- ja poliittisen historian lisäksi myös tavallisen kansan historiaa. Historiaa pidettiin tärkeänä 

työkaluna myös valtiolle, joka pyrki historian ja muiden tieteiden avulla toimimaan menestyksellisesti 

                                                
95 Mylly 2002, 165. 
96 Ahtiainen & Tervonen, 1996, 44. 
97 Ahtiainen & Tervonen, 1996, 46. 
98 Ahtiainen & Tervonen 1996, 42. 
99 Ahtiainen & Tervonen 1996, 48. 
100 Ahtiainen & Tervonen 1996, 42. 
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erityisesti kansalaisia koskevan politiikan suhteen. Tieteiden tarkoitus oli siis löytää ratkaisuja valtion 

ongelmiin.101 

 

4.2 Historia kansakunnan suunnannäyttäjänä 

 

Oksala pitää historiaa erityisasemassa kouluaineiden joukossa, koska se on “johtavassa asemassa 

henkitieteiden joukossa”.102 Se ei siis opeta luonnonlakeja, vaan se saa oppilaat tutkimaan tahtovien 

ja tuntevien ihmisten elämää. Historiasta ei voi saada eksakteja neuvoja ja opetusta tulevaisuuden 

varalle, koska tilanteet, tapahtumat ja niihin vaikuttavat kausaliteetit vaihtuvat koko ajan. Historian 

opetuksen tarkoituksena onkin saada oppilaat kokemaan tutkijan myötäeläminen ja eläytyä historian 

tapahtumiin.103 Opettajan rooli on avainasemassa historian harrastuneisuuden innostamiselle.104 

 

Historiallinen tieto ei sinänsä ole arvokasta, mutta se antaa eloa ja havainnollisuutta historian voimille 

ja historiallisuudelle. Tarkasteltaessa historiaa yksittäisiä tapahtumia laajemmasta perspektiivistä 

voimme löytää “historian voimat” eli kansakunnat historian voimatekijöinä. Tämä perspektiivin 

luominen ja historiallisissa tapahtumissa mukana eläminen ovat tärkeimmät tavoitteet 

historianopetuksessa ja -tutkimuksessa.105 Koulun historianopetuksen tulisi olla valmis paketti 

kansakunnan historiasta, jonka opiskelun aikana opiskelija voi elää mukana oman kansansa 

menneisyydessä. Näin oppilas saa “sieluunsa sen kansan tuntemistavan ja tahdon jonka jäsen hän 

on”106. Näin hän on myös hyödyllinen kansakunnalle ja omaksunut sen pyrkimykset.107  

 

Suomen historian opetuksessa tulisi keskittyä Suomen historiaan itsenäisenä ja omana kansakuntana. 

Suomen historia ei saa olla vain Ruotsin maakuntahistoriaa. Suomi on itsenäinen voimatekijä 

maailmanhistoriassa, eivätkä sen yhteydet Eurooppaan ole riippuvaisia Ruotsista, vaan tie on alusta 

asti kulkenut Baltian kautta. Suomen suurimmat käännekohdat, kuten siirtyminen Ruotsin yhteydestä 

                                                
101 Ahtiainen & Tervonen 1996, 143. 
102 Oksala 1930, 47. 
103 lbid. 
104 Keskinen 1930, 52–53. 
105 Oksala 1930, 48. 
106 Oksala 1930, 49. 
107 lbid. 
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Venäjän vallan alle sekä itsenäistyminen, ovat riippuneet maailman suurpoliittisesta tilanteesta. 

Suomen historian ei tulisi olla vain Suomen sisäistä. Myöskään sivistys ei ole tullut Suomeen vain 

Ruotsin kautta, vaan vaikutteita ja oppeja on tullut myös etelästä.108 

 

Jako kulttuurihistoriaan ja poliittiseen historiaan on turha ja yksittäistä tapahtumaa opiskellessa tulisi 

tarkastella kaikkien tapahtumaan vaikuttaneiden asioiden merkitystä. Historiasta tulisi myös poistaa 

turha vuosilukujen ja nimien opettelu ja tila tulisi antaa asioiden luonteiden ja merkitysten 

havannoistamiselle ja opettelulle. Historian runko ei muodostu abstrakteista vuosiluvuista vaan 

opetuksen tulisi pohjautua asioiden merkitykselle ja suhteelle toisiinsa.109 Myös muiden tieteenalojen 

opettamista tulisi hyödyntää ja Suomen menneisyyden ymmärtämiseksi pitäisi opiskella enemmän 

esimerkiksi maatalousteknillisten keksintöjen merkitystä eikä tuhlata resursseja ruotsalaisten 

poliitikkojen nimien ulkoa opetteluun. Ruotsalaisen valloitusajan käsittely on muutenkin 

historiankirjoituksissa Oksalan mukaan täysin väärissä kantimissa ja enemmänkin tulisi korostaa 

suomalaisten heimojen korkealle kehittynyttä sivistynyttä, järjestäytynyttä yhteiskuntalaitosta ja 

laajaa kristinuskon leviämistä jo ennen ruotsalaissuhteiden solmimista. Poliittiset syyt Suomen 

joutumisesta Ruotsin yhteyteen tulisi käsitellä näiden asioiden pohjalta.110  

 

Lauri Santamäki käy läpi artikkelissaan “Suomen kansan omavarainen elämä historian valossa” 

111Suomen ja sen alueella eläneiden suomalaisheimojen historiaa ajanlaskusta lähtien 1900-luvun 

alkuvuosikymmenille saakka, mutta en koe tarpeelliseksi käydä sitä tutkielmassani läpi 

yksityiskohtaisemmin. Näkökulmina ovat perinteiseen kansallisen historiankirjoituksen tapaan 

Suomen itsenäinen asema Ruotsin valtakunnan ja “venäläisen vaaran” välissä sekä Suomen yhteys 

Länsi-Eurooppaan itsenäisenä toimijana, ei vain Ruotsin kautta. Artikkeli korostaa näkemystä 

Suomesta kansana, joka on itsenäinen tekijä maailmanhistoriassa, ja Santamäki myös näkee 

suomalaisen politiikan aina pyrkineen, joko tarkoituksella tai tiedostamatta, muodostamaan Suur-

Suomen. Heimosotien aikaan Suomi ei ollut vielä tarpeeksi kypsä ja voimakas saavuttaakseen 

tavoitteensa.112  

                                                
108 Oksala 1930, 50. 
109 Oksala 1930, 51 
110 Keskinen 1930, 52. 
111 Santamäki 1930, 54–122. 
112 Santamäki 1930, 122. 
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Historianopetuksessa tulisi siis painottaa Suomen itsenäistä roolia ja sen suhteita 

maailmanhistoriallisiin tapahtumiin sekä pyrkiä pois Suomen historiasta vain Ruotsin 

maakuntahistoriana. Kasvatukselliset päämäärät liittyvät kansallisen identiteetin luomiseen: 

rakennetaan kuvaa itsenäisestä Suomesta ja luodaan kansallisen identiteetin rakennuspalasia. 

Historiallinen kuva Suomesta ei olekaan riippuvainen Ruotsista tai Venäjästä, vaan Suomen historia 

ulottuu jo aikaan paljon ennen kuulumista Ruotsin valtakuntaan. Suomesta tehdään näin suurempi, 

vahvempi ja sillä on myös poliittisesti enemmän merkitystä.  
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4. Loppulause 

 

Suur-Suomen koulu -kirjasta ottamani kirjoitukset kuvaavat hyvin kansallismielistä aatetta ja sen 

pyrkimyksiä itsenäistymisen ja sisällissodan jälkeisessä Suomessa. Kansan yhdistäminen uuden 

valtion kehittämiseksi ja kansakunnan lujittamiseksi olivat tärkeitä tavoitteita, jonka yhtenä työkaluna 

koululaitos nähtiin. Yhteyden lujittaminen laajeni suomalaisista myös muihin tuon ajan 

heimokansoihin.  

 

Tutkimuskysymyksinäni olivat kirjoittajien kasvatuspäämäärät ja käytännön toimet niiden 

saavuttamiseksi. Mielestäni kasvatuspäämäärien punainen lanka oli kasvattaa oppilaista 

kansallismielisiä ja ylpeitä Suomen kansalaisia, joilla on vahva tieto Suomen historiasta ja sen eri 

vaiheista. Näillä tulevilla yhteiskunnan rakentajilla oli myös resursseja puolustaa isänmaataan ulkoisia 

uhkia vastaan. Tärkeää on myös muistaa, että Suomi ei ole yksin, vaan on olemassa myös muita 

sukulaiskansoja, jotka kohtaavat samanlaisia haasteita kuin Suomi. Suomalaisten tulee tehdä 

yhteistyötä heidän kanssaan, se auttaa sekä heimokansoja että Suomea. 

 

Itse pidän tutkielmani aihetta mielenkiintoisena ja pelottavan ajankohtaisena, vaikka haaveet Suur-

Suomesta onkin kuopattu. Koulutus resonoi aina aikansa ideoita ja keskustelu koulutuksen sisällöstä 

nousee esiin säännöllisin väliajoin. Lähdeteokseni on vain yksi esimerkki tällaisesta keskustelun 

avauksesta historian saatossa. Oli mielenkiintoista tutkia tuon ajan kirjoituksia, varsinkin kun en itse 

ainakaan löytänyt vielä tutkimuksia AKS:n koulutuksellisista näkemyksistä. Materiaalia varmasti 

löytyisi lisääkin, esimerkiksi AKS:n omasta Suomen heimo -lehdestä. 
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