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Johdanto 

Ihmisen ja naudan1 yhteinen historia on pitkä. Ihmiset ovat käyttäneet nautoja esimerkiksi 

ravintona, erilaisten tuotteiden materiaalina ja juhtina. Länsimaisessa – myös suomalai-

sessa – kulttuurissa nautojen ja muiden ei-inhimillisten eläinten2 roolia ihmisten käyttö-

tavarana pidetäänkin usein lähes itsestään selvänä. Naudat ja naudoista saatavat tuotteet 

ovat olleet myös tärkeitä kulttuurien ja identiteettien rakennusaineina.3 Kulttuuriset käsi-

tykset naudoista ja muista ei-inhimillisistä eläimistä, niiden ominaisuuksista ja asemasta 

suhteessa ihmiseen vaikuttavat siihen, miten niitä kohdellaan ihmisten yhteiskunnissa.4 

Ihmisten käsitykset muista eläimistä kertovat myös ihmiskäsityksistä – siitä, mikä on ih-

misen paikka maailmassa.5 Nykyiset käsityksemme muista eläimistä eivät ole syntyneet 

tyhjästä, vaan niihin ovat vaikuttaneet eri aikoina, erilaisissa olosuhteissa syntyneet aiem-

mat eläinkäsitykset.  

Ilmastonmuutoksen ja luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen keskellä nautaeläintuo-

tannon ja sitä ylläpitävien kulttuuristen käsitysten historia on hyvin ajankohtainen tutki-

musaihe. Ruoka aiheutti vuonna 2016 noin viidenneksen suomalaisten kotitalouksien ku-

lutuksen kasvihuonekaasupäästöistä. Keskimäärin suurin osuus suomalaisen ruokavalion 

ilmastovaikutuksesta muodostuu liha- ja maitotuotteiden kulutuksesta.6 Jatkuvasti kas-

vava eläintuotanto vaikuttaa myös luonnonvaraisten eläinten kantoihin ja elinympäristöi-

hin. On laskettu, että maailman nisäkkäiden yhteenlasketusta biomassasta noin 96 pro-

senttia on ihmisten ja tuotantoeläinten yhteenlaskettu massa. Tuotantoeläinten osuus tästä 

on noin 60 prosenttia.7 Arran Stibben mukaan tilanteen muuttamiseksi tarvitaan suuria 

muutoksia ajattelutapoihin. Tärkeää on, ettei kuvitella ihmisten ainoastaan hyötyvän mui-

den eläinten riistosta. Eläinten sulkeminen tehotuotantojärjestelmiin ja ympäristön saas-

tuttaminen eivät pelkästään vaikuta muihin lajeihin, vaan myös heikentävät ekologisia 

 
1 Käytän naudasta nimityksiä ”nauta” ja ”lehmä”. Vaikka lehmällä useimmiten tarkoitetaan vähintään ker-
ran poikinutta naarasnautaa, käytetään lähdeaineistossani lehmää myös nautakarjan edustajien yleisnimi-
tyksenä sukupuolesta ja iästä riippumatta. 
2 Tässä tutkielmassa käytän muista kuin ihmisistä nimityksiä ”eläimet”, ”ei-inhimilliset eläimet” ja ”muut 
eläimet”. Tunnistan oman lajini valta-aseman. Kuitenkin on tärkeää huomioida, että huolimatta valtavasta 
vaikutusvallastaan muihin eläimiin ihminen on eläin muiden joukossa. 
3 Kaarlenkaski & Latva 2022, 8. 
4 Stibbe 2012, 20. 
5 Räsänen 2021, 270. 
6 Saarinen et al. 2022, 4–5.  
7 Bar-On et al. 2018, 6508. 
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järjestelmiä, joista ihmisetkin ovat riippuvaisia.8 Nykyinen eläintuotanto on kestämätöntä 

sekä ihmisten ja muiden eläinten että maapallon näkökulmasta.  

Ilmasto- ja ympäristönäkökulmien lisäksi eläintuotantoon kytkeytyy tärkeitä eettisiä ky-

symyksiä. Lisääntyvä tieto ei-inhimillisten eläinten tietoisuudesta on nostanut esiin nii-

den hyväksikäyttöön kohdistuvaa kritiikkiä. Viimeaikaisessa keskustelussa on kyseen-

alaistettu ihmisen oikeus kasvattaa ja käyttää muita eläimiä ravintonaan ja materiaalinaan. 

Yhä useammat ovat sitä mieltä, että yhteiskunnallisten eläintuotantoon liittyvien käytän-

töjen muuttaminen olisi aiheellista, mutta muutoksia myös vastustetaan. Taija Kaarlen-

kasken ja Otto Latvan mukaan vastustuksen taustalla ovat kulttuuriset käsitykset, jotka 

sitovat eläintuotannon osaksi yhteiskuntaa ja ihmisten identiteettiä.9  

Humanistinen ja yhteiskuntatieteellinen eläinkäänne nosti eläimet ihmistieteellisen tutki-

muksen keskiöön.10 Ihmistieteellisen eläintutkimuksen pääsuuntauksena voidaan pitää 

yhteiskunnallista ja kulttuurista eläintutkimusta (Human-Animal Studies, HAS), joka kä-

sittelee pääasiassa ihmisten ja ei-inhimillisten eläinten välisten suhteiden vaikutusta yk-

silöihin ja yhteiskuntiin.11 Kriittinen eläintutkimus (Critical Animal Studies, CAS) kyt-

keytyy lähemmin eläinoikeuskysymyksiin. Kriittisen eläintutkimuksen pyrkimyksenä on 

edistää kaikkien eläinten oikeuksia ja haastaa vallalla olevia sosiaalisesti rakennettuja kä-

sityksiä ihmisten ja ei-inhimillisten eläinten suhteesta.12 Perustana on ajatus siitä, että ih-

misen ohella myös muilla eläimillä on itseisarvo, joka yhteiskunnallisissa menettelyta-

voissa olisi huomioitava.13 Kriittinen eläintutkimus tarkasteleekin ihmisten ja muiden 

eläinten oikeuksia hyvään elämään tasavertaisina tavoitteina, jotka toteutuessaan eivät 

sulje toisiaan pois. Sen sijaan ne rakentavat kokonaisvaltaisesti vapaampaa maailmaa, 

jossa kellään ei ole kulttuurisesti rakennettuun erityisasemaan perustuvaa oikeutta sortaa 

muita.   

Olen kiinnostunut nautakäsitysten historiasta ja siitä, miten kansakoulu osallistui nauta-

käsitysten rakentamiseen. Tutkimustehtävänäni on tarkastella, millaisia käsityksiä nau-

doista ja nautaeläintuotannosta tuotettiin kansakoulun luonnontiedon oppikirjoissa 1900-

luvun alusta 1960-luvulle. Tutkimuskysymykseni ovat: miten naudoista kerrottiin ja 

 
8 Stibbe 2012; 10, 14.  
9 Kaarlenkaski & Latva 2022; 9, 11. 
10 Räsänen 2021, 268. 
11 Sandström 2021, 270–271. 
12 Nocella et al. 2014, xxvi. 
13 Aaltola & Wahlberg 2020, 10–11. 
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miten nautaeläintuotantoa perusteltiin kansakoulun luonnontiedon oppikirjoissa? Miksi 

naudoista kerrottiin juuri näin? 

Tämä työ sijoittuu ihmistieteellisen eläintutkimuksen ja eläinhistorian tai monilajisen his-

torian kentälle. Koska käytän alkuperäisaineistonani kansakoulun luonnontiedon oppikir-

joja, voidaan työ sijoittaa myös oppikirjatutkimuksen piiriin. Tutkielmani kuuluu kriitti-

sen eläintutkimuksen tutkimussuuntaukseen. Historiantutkimuksen piirissä on vierastettu 

ajatusta tutkimuksen kantaaottavuudesta ja käytöstä välineenä eläinoikeuskysymyksissä. 

Suurin osa eläinhistorioitsijoista edustaakin yhteiskunnallisen ja kulttuurisen eläintutki-

muksen suuntausta.14 Otto Latvan ja Heta Lähdesmäen mukaan täysin objektiivinen his-

toriantutkimus ei kuitenkaan ole mahdollista, vaan tutkija tekee tulkintoja aina jostain 

positiosta käsin. Aiheen valintaa voidaan pitää kannanottona kyseisen aiheen merkittä-

vyydestä. Historiantutkimus on aina tutkijan tekemä tulkinta menneisyydestä. Myös eläi-

miin kohdistuvat asenteet ovat osa menneisyyden tulkintaa,15 vaikka tutkimus ei pyrkisi-

kään ottamaan kantaa. Historiantutkimus osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun 

määrittämällä, mikä menneisyydessä on nykyajasta katsottuna tutkimisen arvoista. Sen 

sijaan, että itse vierastaisin ajatusta historiantutkimuksen käytöstä muutoksen apuväli-

neenä, olen sitä mieltä, että myös eläimiä ja niiden asemaa koskeviin yhteiskunnallisiin 

kysymyksiin voidaan etsiä vastauksia historiantutkimuksen avulla. Tutkielmani tarkoitus 

on olla osallisena tuottamassa tietoa, jonka avulla voidaan lisätä ymmärrystä ihmisten ja 

muiden lajien välisten suhteiden historiasta ja auttaa rakentamaan kaikkien lajien kannalta 

parempaa tulevaisuutta.   

Historiatieteessä eläintutkimusta on toistaiseksi tehty vähemmän kuin joillakin muilla ih-

mistieteellisillä tutkimusaloilla. Tuomas Räsäsen mukaan akateemisessa eläinhistorian 

tutkimuksessa onkin suuri pula tutkimustiedosta paitsi Suomessa, myös kansainvälisellä 

tasolla.16 Eläinhistorian tutkimus on suurelta osin keskittynyt lemmikkieläimiin17 ja luon-

nonvaraisiin eläimiin.18 Niklas Cserhalmi on väitöskirjassaan tutkinut maalaisväestön 

suhdetta kotieläimiin Ruotsissa 1860-luvulta 1920-luvulle. Juuri julkaistu Taija Kaarlen-

kasken ja Otto Latvan toimittama Tunteva tuote. Kuinka eläimistä tuli osa teollista 

 
14 Sandström 2012, 272. 
15 Latva & Lähdesmäki 2020, 31. 
16 Räsänen 2021, 268. 
17 Ks. esim. Fudge 2008; Sandström 2021; Syrjämaa 2019; myös Pearson 2013, vaikka Pearsonin tutki-
mus keskittyykin koiriin ensimmäisen maailmansodan länsirintamalla eikä lemmikkieläiminä. 
18 Esim. Tuomas Räsänen (2021) on tutkinut ihmisen suhdetta luonnonvaraisiin eläimiin. Ks. myös Läh-
desmäki 2020. 
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tuotantoa? käsittelee teollista eläintuotantoa yhteiskunnallisen ja kulttuurisen eläintutki-

muksen näkökulmista.19 Mukana on myös historiatieteellisiä artikkeleita, jotka ovat olleet 

hyödyksi tämän tutkielman tekemisessä. Teoksen osana julkaistussa artikkelissaan Eläi-

met, eläinperäiset tuotteet ja edistysusko Taina Syrjämaa käsittelee tuotantoeläimiä ja 

eläinperäisiä tuotteita sekä eläintuotannon vähittäistä teollistumista 1860–1880-luvuilla 

osana ajalle tyypillistä edistysajattelua.20 Marja Jalavan Lihansyönnin edistäminen Suo-

messa 1900-luvun alkupuolella keskittyy sikatalouden kasvuun ja keinoihin, joilla lihata-

louden toimijat pyrkivät lisäämään lihan kulutusta Suomessa.21 Artikkelissaan Kotieläin-

ten ruokinta, jalostus ja arvottaminen 1800-luvun lopun Suomessa Eeva Nikkilä pohtii 

nautojen ja hevosten arvottamista ruokintaa ja jalostusta tarkastelemalla.22  

Vaikka yhteiskunnallinen ja kulttuurinen eläintutkimus on lisääntynyt 2000-luvun ai-

kana,23 on historiatieteellistä tutkimusta ihmisen nautasuhteesta Suomessa edelleen vain 

vähän. Tutkielmani tarjoaa uutta tietoa siitä, miten kansakoulu 1900-luvulla osallistui 

Suomessa vallalla olleen nautakäsityksen muotoutumiseen, ja sen myötä osaltaan vaikutti 

siihen, millaiseksi suomalainen nautakarjatalous kehittyi. 

Oppivelvollisuuslaki astui Suomessa voimaan 1920-luvun alussa. Ennen 1970-luvun pe-

ruskoulu-uudistusta suurin osa lapsista kävi kansakoulun.24 Oppikirja on tehokas tiedon-

välityskanava. Sen avulla tavoitetaan kokonaisia ikäluokkia. Oppikirjojen välittämää tie-

toa maailmasta pidetään yleisesti totuudenmukaisena, eikä sitä helposti kyseenalaisteta. 

Lapsena koulussa opitut käsitykset maailmasta voivat vaikuttaa maailmankuvaan vielä 

aikuisiässä ja kulkea eteenpäin seuraaville sukupolville. Joskus samat oppikirjat tai niiden 

vähäisin muutoksin selvinneet uudet painokset ovat saattaneet olla opetuskäytössä varsin 

pitkään. Yhdellä oppikirjalla on siis saattanut olla suuria vaikutuksia useiden ikäluokkien 

ajatteluun. Oppikirjat vaikuttavat koululaisten käsityksiin myös naudoista ja nautakarja-

taloudesta.  

Käytän alkuperäislähteinä kansakoulun luonnontiedon oppikirjoja vuosien 1900 ja 1967 

väliltä. Luonnontiedon oppikirjoissa käsiteltiin kasvioppia, eläin- ja kotieläinoppia, ter-

veys- ja ravinto-oppia, raittiusoppia, maatalousoppia, puutarhanhoitoa, metsänhoitoa, 

 
19 Kaarlenkaski & Latva 2022, 13. 
20 Syrjämaa 2022, 27–29. 
21 Jalava 2022, 96. 
22 Nikkilä 2022, 73. 
23 Kaarlenkaski & Latva 2022, 12. 
24 Vihola 2004a, 380. 
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fysiikkaa ja kemiaa. 1950- ja 1960-luvuilla kirjoihin sisältyi myös kotitalousosio. Nautoja 

tai nautaeläintuotantoa käsiteltiin eläinopissa, kotieläinopissa ja maatalousopissa. Lisäksi 

lehmänmaitoa käsiteltiin terveys- ja ravinto-opissa sekä kotitaloudessa. Valitsin aineistoa 

mahdollisimman monelta eri kustantajalta ja tekijältä. Osaltaan aineiston valintaan vai-

kutti oppikirjojen saatavuus. K. E. Kivirikolta (aiemmin Stenroos) on mukana neljä kir-

jaa. Lisäksi kaikki 1950- ja 1960-luvuilla julkaistut kirjat ovat Paavo Ojalan ja Urpo 

Kuuskosken käsialaa.25 Kirjoja on kolmelta kustantajalta: Kustannusosakeyhtiö Otava (2 

kpl), Werner Söderström Osakeyhtiö (3 kpl) ja Osakeyhtiö Valistus (8 kpl). Aineistosta 

saa kattavan käsityksen siitä, millaisia nautakäsityksiä kansakoulun luonnontiedon oppi-

kirjoissa tuotettiin 1900-luvun alusta 1960-luvulle. Karsin aineistosta vanhojen oppikir-

jojen uudempia painoksia, joiden sisältö oli pieniä muutoksia lukuun ottamatta sama kuin 

aiemmissa. Aineiston ulkopuolelle jääneistä kirjoista suurin osa oli Otavan julkaisemia. 

Alun perin 19 oppikirjasta jäi karsinnan jälkeen jäljelle 12 kirjaa.26 Oppilaille suunnattu-

jen kirjojen lisäksi mukana on opettajalle suunnattu rinnakkaispainos vuonna 1938 jul-

kaistusta oppikirjasta. 

Luonnontiedon oppikirjojen tekijät olivat alansa asiantuntijoita – lehtoreita, professoreja, 

tohtoreita ja tutkijoita. Vuosien 1900 ja 1967 välillä oli voimassa kolme valtakunnallista 

opetussuunnitelmaa, jotka julkaistiin vuosina 1899, 1925 ja 1952.27 Kirjojen sisältö oli 

opetussuunnitelman mukaista eli edusti Suomen valtion virallista näkemystä siitä, millai-

sia asioita luonnontiedon opetuksessa tuli käsitellä. Toisaalta tekijöiden sanavalinnat ja 

tavat kertoa naudoista ja nautaeläintuotannosta voivat heijastaa myös heidän omia näke-

myksiään aiheesta. Osa kirjoista oli suunnattu kaikille kansakoululaisille, osa maalais-

kansakouluille, osa kaupunkien ja muiden asutuskeskusten kansakoululaisille. Oppikirjat 

eivät tietenkään kerro koko totuutta siitä, mitä luonnontiedon tunneilla opetettiin. Opet-

tajan ajatuksilla ja näkemyksillä saattoi olla suuri vaikutus opetuksen painotuksiin. 

 
25 Kivirikon kirjat on julkaistu vuosina 1906, 1934 ja 1949. Lisäksi mukana on Kivirikon ja Einar Fie-
andtin laatima kirja vuodelta 1926. Kivirikon laatimia oppikirjoja on siis julkaistu vuosisadan alusta puo-
leenväliin saakka. Se, että samojen tekijöiden kirjat olivat käytössä vuosikymmenten ajan, kertoo osaltaan 
yksittäisten asiantuntijoiden vaikutuksesta useiden ikäluokkien eläinkäsityksiin. 
26 Kirjojen julkaisuvuodet ovat 1900, 1906, 1911, 1926, 1927, 1934, 1938, 1949, 1950, 1954, 1963 ja 
1967. 
27 Vuonna 1899 julkaistu Komiteanmietintö 1899:10 Suunnitelmia Suomen kansakoulun oppi- ja lukukir-
joja varten ei vielä ollut nimeltään opetussuunnitelma. Vuonna 1925 tuli voimaan Maalaiskansakoulun 
opetussuunnitelma ja vuonna 1952 Varsinaisen kansakoulun opetussuunnitelma. Rissanen 2014, 23. 
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Luonnontiedon oppikirjojen avulla voi kuitenkin tutkia, millaisen käsityksen opetuksesta 

vastaavat auktoriteetit halusivat kansakoululaisille antaa naudoista ja nautaeläintuotan-

nosta.  

Analyysimenetelmänä käytän laadullista sisällönanalyysia. Analyysin avulla tutkittavasta 

ilmiöstä voidaan tehdä perusteltuja päätelmiä ja tulkintoja. Aineisto hajotetaan osiin ja 

kootaan uudelleen selkeäksi kokonaisuudeksi.28 Tarkastelen lähdeaineistoa nautateeman 

kautta. Etsin lähdeaineistosta osiot, joiden sisältö tavalla tai toisella liittyy nautoihin tai 

nautaeläintuotantoon ja luokittelin aineiston aihepiireittäin. Tutkimuskysymysteni avulla 

rakennan lähdeaineistosta selkeän ja informatiivisen kuvan tutkittavasta ilmiöstä – nau-

takäsitysten historiasta ja kansakoulun oppikirjojen tavasta käsitellä nautoja ja nautaeläin-

tuotantoa. Analyysin viitekehyksenä toimii sosiaalinen konstruktionismi, jonka mukaan 

käsitykset todellisuudesta ovat kulttuurisesti rakennettuja ja kieli on yhteiskunnallisen to-

dellisuuden tuottamisessa keskeinen väline. Sosiaalisessa konstruktionismissa kiinnostus 

kohdistuu siihen, miten ihmiset ovat tuottaneet todellisuutta koskevaa tietoa.29 Ajatus to-

dellisuuden rakentumisesta sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ohjaa tarkastelemaan ai-

neiston kielellisiä piirteitä eli tässä tutkielmassa sitä, miten naudoista oppikirjoissa kirjoi-

tettiin. Lisäksi kriittisen eläintutkimuksen perusoletus lajien välisiä suhteita määrittävistä 

kulttuurisista käsityksistä ohjaa tarkastelemaan tapoja, joilla näitä käsityksiä on raken-

nettu ja ylläpidetty. Tutkimuskirjallisuuden avulla selvitän, mitkä seikat ovat vaikuttaneet 

oppikirjojen nautakäsitysten taustalla.  

Tutkielmani rakenne on temaattinen. Tutkielma koostuu kahdesta pääluvusta, joista en-

simmäinen jakautuu kolmeen ja toinen kahteen alalukuun. Ensimmäisessä pääluvussa kä-

sittelen luonnontiedon oppikirjojen tapaa kertoa ihmisten ja nautojen välisestä suhteesta 

ja nautojen merkityksistä ihmisille. Toisessa pääluvussa keskityn nautaan tuotan-

toeläimenä ja selvitän, mitä luonnontiedon kirjoissa opetettiin nautojen hyötykäytöstä ja 

hoidosta.  

Perinteinen suomalainen maatalous perustui leipäviljan tuottamiseen viljelijän omaan ku-

lutukseen. Maatalouden tuotantosuunta muuttui kuitenkin 1800-luvun loppupuoliskolla 

kasvinviljelyvaltaisesta lypsykarjatalousvaltaiseksi. Muutosta on pidetty seurauksena 

1860-luvun kato- ja nälkävuosista, mutta Teppo Viholan mukaan taustalla oli myös 

 
28 Tuomi & Sarajärvi 2018, 122. 
29 Ihalainen & Valtonen 2022, 16.  
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suomalaisten siirtyminen omavaraistaloudesta vaihtotalouteen.30 Lypsykarjataloudessa 

tuotanto oli varmempaa kuin viljanviljelyssä, jossa satomäärät olivat riippuvaisia epävar-

moista ja vaihtelevista sääoloista. 1900-luvulla maitotaloustuotteet – etenkin voi – muo-

dostuivat Suomen koko kansantalouden kannalta merkittäviksi. Myös tuottajien oma ra-

hatulo oli pitkälti lypsykarjatalouden varassa.31  

Suomi teollistui ja kaupungistui 1900-luvun kuluessa. Myös maataloustuotanto kaupal-

listui ja tehostui. Karjatalouden tehostamiseen tähtäävää valistusta sisällytettiin myös 

kansakoulun luonnontiedon opetukseen. Maailmansodat ja 1930-luvun lamavuodet hi-

dastivat maatalouden kaupallistumis- ja teollistumiskehitystä.32 Toisen maailmansodan 

jälkeinen asutustoiminta lisäsi pientilojen määrää Suomessa ja vahvisti maatalouden 

suuntautumista lypsykarjatalouteen.33 1950- ja 1960-luvuilla maidontuotannon kasvua 

edistivät sekä nautojen parempi ruokinta, tehostunut neuvonta että valtion tukipoli-

tiikka.34 Maatalouden ylituotannon hillitsemiseksi otettiin vuonna 1969 käyttöön pellon-

varausjärjestelmä, jonka puitteissa viljelijöille maksettiin korvausta viljelemättä jätetystä 

peltoalasta. Vastaavasti maidontuotannossa alettiin vuonna 1970 maksaa palkkiota leh-

mien teurastamisesta.35  

 
30 Vihola 2004b, 157. 
31 Vihola 2004a, 347. 
32 Peltonen 2004, 6. 
33 Roiko-Jokela 2004, 86. 
34 Granberg 2004a, 147. 
35 Granberg 2004a, 172. 
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1 Lehmästä, ihmisestä ja muista eläimistä 

 
Tässä luvussa tarkastelen kansakoulun luonnontiedon oppikirjojen välittämiä käsityksiä 

naudoista, ihmisistä ja muista eläimistä sekä naudan merkityksestä. Ensimmäisessä ala-

luvussa keskityn oppikirjojen tapaan käsitellä ihmisen asemaa muuhun luontoon ja eläi-

miin nähden. Toisessa alaluvussa tarkastelen oppikirjojen tapaa kertoa nautojen ja ihmis-

ten yhteisestä menneisyydestä ja naudan merkityksestä. Viimeisessä alaluvussa käsittelen 

oppikirjojen opetuksia naudan merkityksestä ihmisen ravinnonlähteenä. 

1.1 Opetuksia ihmisen erityisyydestä 

Länsimaisessa ajattelussa ihminen oli ainakin uuden ajan alusta nähty muusta luonnosta 

erillisenä. Pääosin filosofis-kristillinen ajattelu korosti myös ihmisen ja eläimen välistä 

erilaisuutta. Ihmistä pidettiin luonnon ja eläinten hallitsijana ja jopa Jumalan kuvana, kun 

taas sieluttomat eläimet asetettiin alisteiseen asemaan ihmiseen nähden. Ihmisellä oli it-

seisarvo, mutta luonnon – myös eläimen – arvon määritteli sen hyödyllisyys tai haitalli-

suus ihmiselle. 1600-luvulta lähtien rationaalinen tiedekäsitys pelkisti eläimet biologisten 

ominaisuuksiensa määrittämiksi mekaanisiksi olioiksi. Darwinin 1800-luvulla kehitte-

lemä evoluutioteoria puolestaan tunnisti ihmisen eläimyyden ja lisäsi ymmärrystä ihmis-

ten ja muiden eläinten samankaltaisuudesta. Vaikka tiede tunnusti ihmisen kuuluvan 

eläinkuntaan, kulttuurinen käsitys perustavanlaatuisesta erosta ihmisten ja eläinten välillä 

pysyi.36 Ihmisen erottaminen muusta luonnosta ja eläimistä määritti myös ihmisen ja nau-

dan suhdetta.  

Eläinsuojeluaate oli saanut Suomessa kannatusta 1800-luvun aikana, ja ensimmäiset 

eläinsuojeluyhdistykset perustettiin 1870-luvulla.37 Luonnontiedon oppikirjassa kerrot-

tiin 1920-luvulla opettavainen tarina eläinsuojeluksesta. Eläimet ”olivat eläviä olentoja, 

jotka tunsivat kuin ihminenkin”. Kaaliperhosen toukkia, petolintuja ja ehkä susiakin sai 

tappaa, koska ne olivat ihmiselle haitaksi, mutta niitä ei saanut kohdella julmasti. Koti-

eläimiä tuli hoitaa hyvin ja ystävällisesti. Hyvin kohdeltu kotieläin paitsi voi hyvin, myös 

käyttäytyi ihmisen haluamalla tavalla.38 Vaikka tarinassa korostettiin, ettei haitallisille-

kaan eläimille niitä tapettaessa saanut tuottaa tarpeetonta kärsimystä, näkyi tässä 

 
36 Kaarlenkaski 2012, 59–60; Räsänen 2021; 271, 276. 
37 Räsänen 2021, 282–283. 
38 Kivirikko & Fieandt 1926, 38–39. 
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opetuksessa eläinten elämän arvottaminen niiden ihmiselle tuottaman hyödyn tai haitan 

perusteella.  

Yleisesti oppikirjoja laatineet luonnontieteilijät näkivät ihmisen osana eläinkuntaa. 

Vuonna 1906 julkaistun Luonnontieto. Kansakouluja varten esipuheessa K. E. Stenroos 

mainitsee, ettei ”ole tahtonut sulkea pois ihmistä muun eläinkunnan yhteydestä”.39 Asian 

nostaminen kirjan esipuheeseen antaa vaikutelman, että kirjoittaja halusi nimenomaan 

korostaa ihmisen kuulumista eläinkuntaan. Vuonna 1954 julkaistu kirja puolestaan ku-

vaili eläinten välisiä riippuvuussuhteita: ”harvemmin ne hyödyttävät toisiaan muutoin 

kuin siten, että ovat ravinnoksi toisilleen. Suuremmat ja väkevämmät syövät pienempiään 

ja heikompiaan”.40 Ihmisen eläimyys tunnustettiin, mutta se näyttäytyi oppikirjoissa hie-

man tulkinnanvaraisempana kuin vuosisadan alussa: 

Ja entäpä ihminen, joka myös elävänä eliönä oikeastaan kuuluu eläin-

kuntaan! Ihminenhän kaikkiruokaisena syö mitä erilaisimpia eläimiä. 

Kehittyneimpänä olentona ihminen pystyy voittamaan kaikki eläimet ja 

voi mielin määrin käyttää niitä ravinnokseen.41 

”Oikeastaan” eläinkuntaan kuuluvan ihmisen kuvaaminen kehittyneimpänä olentona, 

joka voittaa kaikki muut eläimet, antoi ymmärtää, että ihmisen kuuluikin käyttää muita 

eläimiä ravintonaan. 1960-luvulla ihminen näytti tarkastelevan luontoa ulkopuolelta: 

Kun kuljemme ulkona ja tarkastelemme luontoa, tapaamme jokaisella 

askelella luonnon esineitä. Kissa, koira ja hevonen ovat eläimiä. Hei-

nät, ruohot, pensaat ja puut ovat kasveja. Kaikkialta löydämme myös 

kiviä. Luonnossa olevat esineet jaetaan tavallisesti kolmeen ryhmään: 

eläinkuntaan, kasvikuntaan ja kivikuntaan.42  

Luonto oli ”ulkona” ja koululaiset saattoivat luontoa tarkastellessaan kohdata erilaisia 

”luonnon esineitä”. Näyttää siltä, että ihmisen ei kuitenkaan katsottu olevan ”luonnon 

esine”, vaikka myös ihminen oli luettu eläinkuntaan kuuluvaksi jo yli sata vuotta 

 
39 Stenroos 1906, esipuhe. 
40 Ojala & Kuuskoski 1954, 154. 
41 Ojala & Kuuskoski 1954, 154–155. 
42 Ojala & Kuuskoski 1963, 3. 
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aiemmin. Ihmisen erottaminen luonnosta ja muista eläimistä korosti ihmisen erityisase-

maa lajien joukossa. 

Käsitystä oman ryhmän, tässä tapauksessa ihmislajin, erityisyydestä muihin verrattuna 

voidaan vahvistaa myös toiseuttamalla.43 Muut eläimet ovat ihmiskeskeisessä maailman-

kuvassa muodostaneet ”toisen”, jonka avulla ihmisen erityisyyttä on rakennettu.44 Tuo-

mas Räsäsen mukaan tätä ihmisen erityisyyttä on käytetty oikeutuksena muiden eläinten 

mielivaltaisellekin kohtelulle.45 Luonnontiedon oppikirjoissa nautoja toiseuttaviksi voi-

daan tulkita joitakin lehmän älykkyyteen ja ruumiintoimintoihin liittyviä opetuksia. Esi-

merkiksi vuonna 1900 kerrottiin, että ”lehmän hidas luonne ja tyhmyys kuvastuu sen tui-

jottavista silmistä” ja että ”lehmä pureksii ruokansa omituisella tavalla”.46 Myös 1920-

luvulla eläinopissa kerrottiin lehmän mahalaukun ”omituisesta” rakenteesta.47 Lehmän 

kuvaamista älyllisesti heikoksi ja sen ruumiin kummallisuuden korostamista voidaan pi-

tää tapoina osoittaa, että lehmä on meistä poikkeava, toinen. Toisaalta vuonna 1956 jul-

kaistun Nykysuomen sanakirjan mukaan omituinen saattoi vanhahtavassa kielenkäytössä 

tarkoittaa kummallisen ohella myös ominaista, luonteenomaista tai tunnusmerkillistä.48 

Mikäli sanaa käytettiin tässä merkityksessä, tekstin sävy on hieman toinen. Vaikka näin 

olisi, tulee tekstistä silti esiin lehmän ruumiin poikkeavuus ihmisen ruumiista. Myöhem-

min julkaistuissa oppikirjoissa lehmän ruumiillisia ja henkisiä ominaisuuksia käsiteltiin 

neutraalimmin sanankääntein.   

Oppikirjojen laatijat olivat alansa asiantuntijoita. Oppikirjoissa oli nähtävissä pyrkimys 

tieteeseen perustuvaan luonnontiedon opetukseen myös nautojen osalta. Ihmisen suhdetta 

muihin eläimiin ei kuitenkaan voida määrittää yksin luonnontieteiden avulla. Ihmisen ja 

muiden eläinten väliseen suhteeseen liittyvät opetukset saattoivatkin heijastella myös esi-

merkiksi tekijöiden henkilökohtaisia eläinkokemuksia ja uskonnollisia näkemyksiä eläi-

mistä. Myös yhteiskunnalliset olosuhteet – esimerkiksi elinkeinopoliittiset kysymykset – 

saattoivat vaikuttaa siihen, millaisia eläin-, nauta- ja ihmiskäsityksiä opetussuunnitelmien 

 
43 Toiseutta voidaan luoda korostamalla itsestä poikkeavien huonommuutta ja vähempiarvoisuutta. Toi-
seus voidaan määritellä ”erilaisuudeksi hallitsevan ryhmän kannalta”. Toiseuttamalla määritetään ”mei-
dän” ja ”muiden” välisiä rajoja. Toiseuden korostaminen ja rakentaminen on tarpeellista, koska ”toinen” 
ei välttämättä aina ole kovin erilainen kuin ”me”. Hänninen 2013, 10–11. 
44 Kaarlenkaski 2012, 59. 
45 Räsänen 2021, 271. 
46 Forsström & Lindén 1900; 58, 60. 
47 Näätänen & Setälä 1927. 
48 Sadeniemi et al. 1956, 73–74. 
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mukaiset oppikirjat välittivät.49 Jo vuosisadan alkupuoliskolla ihminen luettiin osaksi 

eläinkuntaa, vaikka tämän erityisasemaa korostettiinkin. Kiinnostavaa on, että tarkastelu-

jakson loppupuolella ihmisen ero muuhun luontoon ja eläimiin näytti luonnontiedon op-

pikirjojen retoriikassa kasvavan. Taustalla saattoi olla suomalaisen yhteiskunnan kaupun-

gistuminen ja siitä seurannut etääntyminen jokapäiväisestä kanssakäymisestä muun luon-

non ja muiden eläinten – myös nautojen – kanssa.  

1.2  Lehmä – kotitalouden turva, sivistyksen ehto ja kansantalouden tukipilari 

Suomi oli 1900-luvun alussa vahvasti maatalousvaltainen. Vuosisadan ensimmäisellä 

vuosikymmenellä koulussa opetettiin, että karjanhoito oli Suomen tärkein elinkeino.50 

Vielä vuonna 1950 maa- ja metsätaloudesta sai elantonsa 46 prosenttia koko ammatissa 

toimivasta väestöstä. Suurimmalla osalla maatiloista oli lypsykarjaa.51 Nautakarjatalous 

oli maatalouden tärkein suuntaus. Vuosisadan alussa maito oli nautaeläintuotannon tär-

kein tuote. Ennen väkilannoitteiden yleistymistä myös nautojen tuottama lanta oli tärkeää 

peltojen lannoitteena. Voi oli puutavaran ohella Suomen tärkein vientituote, joten lypsy-

karjataloudella oli myös kansantaloudellista merkitystä. Sotien välisenä aikana ja sotien 

jälkeen elintason nousu lisäsi lihankulutusta etenkin kaupungeissa, ja myös naudanlihan 

kysyntä kasvoi.52 Kansakoululaiset oppivat nautakarjatalouden merkityksestä luonnon-

tiedon oppitunneilla. 

Ihmiset ovat käyttäneet muita eläimiä hyödykseen ja ravinnokseen mitä luultavimmin 

koko ihmislajin olemassaolon ajan. Naudan domestikaation alkuhärästä arvioidaan tapah-

tuneen Lähi-idässä noin 6000–4000 eaa., ja Euroopassa kesynautoja arvioidaan olleen 

noin 3000-luvulta eaa. Eläintuotantoa onkin usein perusteltu sen perinteisyydellä ja iki-

aikaisuudella.53 Toimintatapojen perusteleminen niiden pitkällä historialla antaa ymmär-

tää, että ”näin on aina tehty”, joten toiminnan on oltava perusteltua ja oikeutettua. Luon-

nontiedon oppikirjassa kerrottiin 1920-luvulla lehmän ja ihmisen yhteisestä historiasta: 

Jo historiantakaisena aikana, kun ihminen ei vielä osannut maata vil-

jellä, oli hän kesyttänyt itselleen kotieläimiä. Niitä hän käytti 

 
49 Ks. Kaarlenkaski 2012, 59. 
50 Stenroos 1906, 31. 
51 Siiskonen 2004, 289. 
52 Vihola 2004b, 339–340; 347; 402–403.  
53 Kaarlenkaski 2012, 14; Kaarlenkaski & Latva 2022, 11–12. 



 
 

14 

seurakseen ja puolustuksekseen sekä tavarain kuljettamiseen, mutta 

myös suoranaisesti elatuksekseen. Lehmä on ihmisen vanhimpia ja hyö-

dyllisimpiä kotieläimiä. Milloin ihminen on kesyttänyt lehmän koti-

eläimekseen, sitä ei varmuudella tiedetä.54 

Sukupolvesta toiseen jatkuneita perinteitä ei helposti kyseenalaisteta. Jonkinlaisena pe-

rusteluna nautakarjataloudelle voidaan pitää aineistossa 1920- ja 1940-luvuilla toistuvia 

mainintoja siitä, miten kesylehmän aistit, puolustuskyky ja liikuntakyky olivat huomatta-

vasti heikommat kuin sen luonnonvaraisilla esivanhemmilla.55 Kun lehmät luonnossa oli-

vat tarkka-aistisia ja arkoja, olivat kesylehmän aistit puolestaan ”tylsät”.56 Kun ihminen 

sukupolvesta toiseen oli pitänyt lehmiä kotieläiminään, eivät ne enää olisi pärjänneetkään 

ilman ihmisen hoitoa. Vuonna 1927 julkaistussa oppikirjassa eläintuotanto näyttäytyi 

eräänlaisena sopimuksena:     

Maanviljelijä antaa kotieläimilleen peltonsa ja niittynsä tuotteita. 

Niistä hän saa: maitoa, lihaa, silavaa, villoja, vuotia, kananmunia ja 

hunajaa. Näin kotieläimet ikään kuin ”jalostavat” niitä raaka-aineita, 

joita pelto tuottaa.57  

Tekstistä voi saada käsityksen, että sen kuvaama ihmisten ja kotieläinten toiminta olisi 

vastavuoroista ja tapahtuisi molemminpuolisessa yhteisymmärryksessä. Tämän ajatuksen 

mukaan ihmisen ja naudan suhteessa ei siis ehkä ollut kyse pelkästään lehmän merkityk-

sestä ihmisille, vaan myös ihmisen merkityksestä lehmille. Ihminen antoi lehmille ruokaa 

ja suojan, lehmä ihmiselle vastineeksi kaiken, mitä sen ruumiista saatiin irti.58  

Luonnontiedon oppikirjoissa ajatusta ihmisen ja lehmän ikiaikaisesta yhteiselosta käsi-

teltiin 1920-luvulta 1960-luvulle.59 Enimmäkseen kirjoissa kuitenkin keskityttiin nauto-

jen nykymerkitykseen. Vielä 1800-luvulla maataloudessa pääsuuntauksena ollut leipävil-

jan viljely ei etenkään Suomen karuissa olosuhteissa ollut kannattavaa, vaan sen sijaan 

pelloilla kannatti kasvattaa rehua nautakarjalle. Karja sitten vuorostaan antoi 

 
54 Näätänen & Setälä 1927; 101, 103.  
55 Näätänen & Setälä 1927, 103–104. 
56 Kivirikko 1949, 36. 
57 Näätänen & Setälä 1927, 101. 
58 Esim. Forsström & Lindén 1900, 61; Ojala & Kuuskoski 1950, 127. 
59 Esim. Näätänen & Setälä 1927, 101; Kivirikko 1934, 239; Ojala & Kuuskoski 1950, 130; Ojala & 
Kuuskoski 1963, 153. 
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välttämätöntä lantaa pelloille levitettäväksi.60 Opettajan kirjassa 1930-luvulta korostettiin 

naudan merkitystä suvun perinnön säilyttäjänä, maanviljelyn ja siis sivistyksenkin edel-

lytyksenä. Opettajan tehtäväksi annettiin kirjoituttaa oppilailla karjanhoidon merkitystä 

kuvaavia sananparsia.61 Sanontojen käyttö opetuksessa oli luultavasti tehokasta. Opetus 

meni perille, kun opittua saattoi muistella napakassa sananlaskumuodossa. Näin nauta-

karjatalouden merkitys yhteiskunnan ylläpitäjänä jäi varmasti mieleen. 1950-luvulla ker-

rottiin, kuinka tärkeitä kotieläimet olivat eri kansoille – jopa ”raakalaiskansoille”62 tai 

niille, jotka olivat ”alhaisemmalla sivistyskannalla”.63 Oppikirjoissa kotieläinten pitoa 

kuvattiin ihmiselle välttämättömänä ja itsestään selvänä toimintana. Jos sivistymättö-

mämmätkin kansat ymmärsivät tämän, oli selvää, että myös suomalaisen sivistysvaltion 

koululaisten tuli se ymmärtää. Koululaisille ei varmasti jäänyt epäselväksi, kuinka suuri 

merkitys karjataloudella oli Suomen ja suomalaisten – ja koko maailman ihmisten kan-

nalta.  

Lehmä oli oppikirjojen mukaan kotieläimistä tärkein ja hyödyllisin.64 Lause ”karjassa on 

talon turva” toistui aineistossa vuosikymmenestä toiseen.65 Vaikeina aikoina karja todella 

saattoi olla ratkaiseva tekijä viljelijän toimeentulon kannalta. Sanonta piti paikkansa eten-

kin 1930-luvun pulavuosina. Ritva Kyllin mukaan maalaistaloissa, joissa oli kotieläimiä, 

ei yleensä ollut pulaa ruoasta, kun eläinperäiset tuotteet saatiin omalta tilalta.66 Maatalou-

dessa pyrittiin 1900-luvun alkupuolella omavaraisuuteen. Sotien jälkeen kasvava osuus 

maatalouden tuotteista päätyi myyntiin tilan ulkopuolelle.67 Tämä kehitys näkyi myös 

lypsykarjataloudessa. 1950-luvulta alkaen karjassa ei enää oppikirjojen mukaan ollut ”ta-

lon turva” vaan ”kansan rikkaus”.68 Kun suomalaiset enenevissä määrin muuttivat kau-

punkeihin, alkutuotannosta elantonsa saavien määrä kutistui ja maatalouden kaupallistu-

miskehitys kiihtyi. Nautojen tärkein tehtävä ei enää ollut omavaraistaloudessa elävien 

kansalaisten oman ravinnonsaannin turvaaminen. Niistä tuli merkittävä osa paitsi karjan-

kasvattajien rahatuloa, myös kaupallisen ja teollisen Suomen taloutta. 

 
60 Kivirikko & Fieandt 1926, 44. 
61 Luotola et al. 1939, 123 a. 
62 Forsström & Lindén 1900, 61. 
63 Ojala & Kuuskoski 1954, 186. 
64 Esim. Stenroos 1906, 29; Kivirikko & Fieandt 1926, 40; Ojala & Kuuskoski 1963, 85. 
65 Esim. Forsström & Lindén 1900, 62; Aro 1911, 320; Luotola et al. 1939, 123 a. 
66 Kylli 2021, 227. 
67 Roiko-Jokela 2004, 86. 
68 Ojala & Kuuskoski 1950, 131. 
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Kansakoulun luonnontiedon kirjoissa kerrottiin ihmisen ja lehmän yhteisestä menneisyy-

destä, mutta lehmän merkityksiin liittyvien tekstien pääpaino oli nautojen nykymerkityk-

sessä. Nautakarjatalous oli suomalaisen maatalouden tärkein suuntaus, jota ilman pelto-

viljelykään ei olisi ollut mahdollista. Omavaraistaloudessa talon turva oli karjassa, jonka 

ansiosta talonväelle yleensä riitti ruokaa silloinkin, kun muualla oli ruoasta pulaa. Lyp-

sykarjatalouden merkitys ei kuitenkaan heikentynyt maatalouden kaupallistumisen kiih-

tyessä sotien jälkeisinä vuosikymmeninä. Opetukset lehmän merkityksestä kuvasivat suo-

malaisen yhteiskunnan todellisuutta, jossa maatalous vielä vuosisadan puolivälissä näyt-

teli kaupungistumiskehityksestä huolimatta suurta roolia. Kaupungistuminen vaikutti 

myös kansakoulun luonnontiedon opetuksen sisältöön. Maalaiskansakoulujen opetuk-

sessa painotettiin enemmän kotieläinoppia, jota kaupunkilaiskouluissa käsiteltiin vain 

pintapuolisesti. Toisin kuin vuosisadan alkupuolella, jolloin liki jokaisella koululaisella 

oli omakohtaisia kokemuksia lehmistä ja niiden hoidosta, 1960-luvulla yhä kasvava osa 

lapsista ei ehkä koskaan tulisi työskentelemään kotieläinten parissa. 

1.3 Jokapäiväinen maitomme 

Lehmästä saatavat tuotteet olivat tärkeä osa suomalaisten ruokavaliota. Vuosisadan alussa 

koululaisille kerrottiin, että lehmän maito ja liha, voi ja juusto ”ovat tärkeimpiä jokapäi-

väisiä ravintoaineitamme”.69 Ritva Kyllin mukaan monissa muissa Euroopan maissa 

maito oli kissojen ja pikkulasten juoma, mutta Suomessa maito kelpasi niin lapsille kuin 

aikuisillekin. 1930-luvulla Suomessa ajateltiin, että ravinto oli terveellistä, jos se sisälsi 

runsaasti maitoa ja maitotuotteita.70  Vuosikymmenen lopulla luonnontiedon kirjassa ker-

rottiin, että ”maito sisältää kaikkia ihmisen tarvitsemia ravintoaineita helposti sulavassa 

muodossa”.71 

Kasvissyönnin suosio kasvoi Suomessa huomattavasti 1900-luvun alussa, ja Suomeen 

perustettiin vegetaristisia yhdistyksiä edistämään asiaa.72 Toisaalta Marja Jalavan mu-

kaan 1900-luvun alkupuoliskolla suomalaisten lihankulutusta pyrittiin lisäämään. Lihan 

väitettiin olevan henkisiä toimintoja virkistävää ”aivoruokaa”. Väitettä perusteltiin ravit-

semus- ja lääketieteellisellä tutkimuksella.73 Kasvissyöntitrendistä ei oppikirjoissa 

 
69 Forsström & Lindén 1900, 61. 
70 Kylli 2021; 225, 235. 
71 Luotola et al. 1938, 149. 
72 Kylli 2021, 179. 
73 Jalava 2022, 102. 
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puhuttu. Myöskään lihansyönnin edistämispyrkimykset eivät näkyneet 1900-luvun alku-

puolen luonnontiedon kirjojen ravitsemusosioissa. Ennemminkin viesti oli päinvastainen 

– liiallista lihansyöntiä tulisi välttää. Vuonna 1911 muistutettiin, että liharuoan liiallinen 

nauttiminen ei ollut terveellistä eikä taloudellista. Runsas lihansyönti saattoi rasittaa mu-

nuaisia ja aiheuttaa esimerkiksi kihtiä. Liha oli lisäksi kallista, joten elimistön polttoai-

neena kannatti käyttää huokeampia ruokia kuten leipää, vihanneksia ja rasvaa.74 Myös 

1930-luvulla ajateltiin, ettei liiallinen lihansyönti ollut hyvästä:  

Jos jokapäiväisessä ruuassamme on runsaasti leipää, maitoa, voita tai 

margariinia, perunoita ja sokeria, voidaan liharuokaa tuntuvasti vä-

hentää. Liiallista lihansyöntiä pitäisi yleensä karttaa.75 

Nautoihin ajatuksella lihansyönnin vähentämisestä ei ollut suurta vaikutusta. Vaikka lii-

allista lihansyöntiä pidettiin haitallisena jo 1910- ja 1930-luvuilla, painotettiin maidon 

merkitystä terveellisessä ruokavaliossa vielä tarkastelujakson lopulla.76 Vaikka 1960-lu-

vulla ei enää opetettu, että lehmänmaito olisi välttämätöntä ihmisen hyvinvoinnin kan-

nalta, kuului se edelleen itsestään selvästi etenkin lasten jokapäiväiseen ravintoon.77 Lii-

allisen lihansyönnin haitoistakaan ei enää kerrottu, vaan opetettiin, että joka päivä olisi 

hyvä ”syödä vähän lihaa tai kalaa tai munaa”. Naudanlihan kerrottiin olevan ravitsevaa 

ja maukasta.78  

  

 
74 Aro 1911, 149–150. 
75 Kivirikko 1934, 360. 
76 Ojala & Kuuskoski 1954, 187; Ojala & Kuuskoski 1967, 224. 
77 Ojala & Kuuskoski 1967; 224, 442. 
78 Ojala & Kuuskoski 1967; 224, 442. 



 
 

18 

2 Lehmästä tuotantoeläimenä 

 
Tässä luvussa tarkastelen, kuinka luonnontiedon oppikirjoissa käsiteltiin nautojen hyöty-

käyttöä ja hoitoa. Ensiksi käsittelen oppikirjojen opetuksia nautojen hyötykäytöstä ja hyö-

dyn maksimoinnista, sen jälkeen nautojen hoitoon liittyviä opetuksia.  

2.1 Tehokas lehmä on hyvä lehmä 

Suomessa maatalous ja sen myötä nautakarjatalous tehostui ja teollistui 1900-luvulla. 

Vielä vuosisadan alussa lehmien sisäruokintakaudella tuottama lanta oli tärkeä syy pitää 

karjaa. Ilman lantaa ei kasvinviljelys olisi ollut mahdollista, sillä väkilannoitteet olivat 

liian kalliita ja niiden saatavuus riittämätöntä.79 Kun Suomen maataloustuotannon pää-

paino siirtyi leipäviljan viljelystä lypsykarjatalouteen 1800-luvun loppupuoliskolla, nousi 

tuotetun maidon mahdollisimman suuri määrä lypsykarjankasvatuksen keskeiseksi ta-

voitteeksi. Eläinten jalostuksen ja optimaalisen ruokinnan avulla maidontuotantoa lisät-

tiin huomattavasti.80 Maidontuotanto oli 1950-luvun puoliväliin mennessä tehostunut 

niin, että sitä tuotettiin jo yli kotimaisen kulutuksen. 1960-luvulla maidon ylituotanto oli 

jo niin suurta, että tuotantoa pyrittiin vähentämään naudanlihan tuotantoavustusta mak-

samalla.81 Lihansyönnin lisääntyessä alettiin jalostuksessa 1960-luvulta alkaen kiinnittää 

huomiota myös maitorotuisten lehmien lihantuotantoon.82  

Osuustoimintalaki astui Suomessa voimaan vuonna 1901. Valtio tuki osuusmeijerien pe-

rustamista edullisilla meijerilainoilla. Ennen ensimmäistä maailmansotaa osuusmeijerei-

den lukumäärä oli vielä alhainen, mutta 1930-luvulla osuusmeijeritoiminta kattoi jo suu-

rimman osan suomalaisesta lypsykarjataloudesta. Osuusmeijerijärjestelmällä oli suuri 

rooli Suomen maidontuotannon tehostamisessa. Meijerit kasvattivat maidon kysyntää ja 

tuottajat puolestaan halusivat lisätä maidon tarjontaa toimittaakseen sitä meijereihin.83 

Karjantarkastusyhdistykset olivat viljelijöiden yhteisöjä, joiden tarkoitus oli kehittää kar-

jatalouden kannattavuutta. Yhdistys palkkasi tarkastuskarjakon, joka mittasi lehmien lyp-

setyn maidon määrän ja rasvapitoisuuden sekä kirjasi ylös lehmille syötetyn rehun 

 
79 Vihola 2004b, 165. 
80 Vihola 2004a, 339. 
81 Granberg 2004b, 133–134; Granberg 2004a; 147, 152. 
82 Niemelä 2004, 219. 
83 Vihola 2004b; 191, 195–196; Vihola 2004a, 384–385. 
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määrän. Tarkastustoiminta alkoi Tanskassa 1890-luvulla ja levisi 1900-luvun alussa myös 

Suomeen.84 Mittaustulokset olivat selkeä, lukuihin perustuva tapa jakaa lehmät hyviin ja 

huonoihin tuottajiin, ja niistä tulikin tärkeä osa jalostustoimintaa. Koululaisille tehtiin sel-

väksi, että näiden lukujen seuraaminen oli oikea tapa päättää, mitkä lehmät saisivat hyvää 

rehua, mitkä saisivat lisääntyä ja mitkä saisivat elää. Esimerkiksi vuonna 1926 julkais-

tussa oppikirjassa kerrottiin: 

On koetettava hankkia karjaan sellaisia elukoita, jotka lypsävät paljon 

ja melko vähällä rehulla ja sitä paitsi kermaista rasvaista maitoa. Kun 

otetaan vasikoita kasvatettavaksi, on niitä otettava sellaisista lehmistä, 

jotka ovat hyvälypsyisiä. Karjataloudessa on säännöllisesti, ehkäpä 2 

kertaa kuussa, pidettävä koelypsyjä, tulokset ovat kirjoitettavat muis-

tiin ja ainoastaan runsasmaitoiset lehmät ovat pidettävät.85 

Kansakouluissa puhe naudoista ja nautakarjataloudesta keskittyi 1920-luvulla vahvasti 

keskilypsyyn, vientilukuihin ja tuotannon kohentamiseen.86 Mitattavat tunnusluvut näyt-

täytyivät seuraavan vuosikymmenen lopulla jo itsestään selvänä tapana määrittää lehmän 

arvo.87 Opettajan oppaassa arveltiin 1930-luvulla, että oppilaatkin varmasti tietävät, 

kuinka paljon tutut lehmät tuottavat: ”oppilaat tietävät ainakin jonkin Mansikin tai Mus-

tikin korkeimman päivittäisen ja vuotuisen lypsymäärän”.88 Kansakoulu oli muun valis-

tustoiminnan ohella tärkeässä roolissa suomalaisen lypsykarjatalouden tuoton kasvatta-

misessa.89 Samalla kun kansakoulu osallistui valistukseen, jonka tavoitteena oli suoma-

laisen lypsykarjan tuottavuuden lisääminen, se opetti koululaisille, että lehmän arvo mää-

ritetään sen ihmiselle tuottaman hyödyn perusteella. Hyviä lehmiä olivat ne, jotka tuotti-

vat paljon maitoa vähällä rehulla. Huonoja lehmiä ei kannattanut pitää.90 

Nautojen pysyminen laitumilla varmistettiin 1930-luvulle saakka puuaidoilla. Vuosikym-

menen lopulla siirryttiin käyttämään piikkilankaa ja sähköpaimenta.91 1950–1960-lu-

vuilla oppikirjoissa arvosteltiin piikkilanka-aitojen käyttöä, koska ”ne vioittavat 

 
84 Vihola 2004b, 177. 
85 Kivirikko & Fieandt 1926, 45. 
86 Näätänen & Setälä 1927, 101–102. 
87 Luotola et al. 1938, 128. 
88 Luotola et al. 1939, 129 a. 
89 Vihola 2004a, 340. 
90 Näätänen & Setälä 1927, 140. 
91 Siiskonen 2004, 292. 
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kuitenkin eläimen nahkaa ja ovat siten haitallisia karjataloudelle”.92 Myös rautasuan 

käyttö lehmän harjauksessa saattoi naarmuttaa ”vuodan rumaksi, jopa käyttökelvotto-

maksi”.93 Kertoessaan piikkilangan tai rautasuan vahingollisesta vaikutuksesta naudan 

nahkaan osa kirjojen teksteistä sivuutti kokonaan lehmän elävänä olentona ja keskittyi 

pelkästään siitä saatavan tuotteen taloudelliseen arvoon. Ainoa maininta rautasuan käytön 

tuskallisuudesta lehmälle oli opettajan oppaassa 1930-luvun lopulla.94  

Eläimistä saatavan taloudellisen hyödyn maksimointi ei ollut uusi asia, vaan siitä oli pu-

huttu jo 1860-luvulta lähtien. Jo tuolloin puhuttiin tehokkuuden ja edistyksen käsitteistä, 

jotka liittyivät modernisaatioon.95 Taina Syrjämaan mukaan eläinten jalostus kytkeytyi 

edistysuskoon ja käsityksiin ihmisen erityisyydestä ja rajattomasta kyvystä muokata maa-

ilmaa – myös muita eläimiä – itselleen hyödyllisemmiksi.96 Maidon suuremmilla tuotan-

tomäärillä oli suora yhteys karjasta elantonsa saaneiden talouteen. Marja Jalavan mukaan 

maataloustuotannon kehittämisessä oli kyse paitsi maalaisväestön toimeentulosta, myös 

Suomen asemasta muihin kansakuntiin nähden. Poliittisen vallan käyttäjien modernissa 

nationalistisessa ajattelussa kansoja ja kansakuntia tarkasteltiin edistyksen näkökulmasta 

– jotkut nähtiin edelläkävijöinä, kun taas toiset kulkivat perässä. Omaa maata voitiin ver-

rata muihin, edistyneemmiksi koettuihin maihin. Suomea pidettiin maataloudessa peräs-

säkulkijana Länsi-Eurooppaan ja muihin pohjoismaihin verrattuna – 1920-luvun alussa 

Suomen ajateltiin olevan 30–50 vuotta jäljessä.97 Vuonna 1927 julkaistussa oppikirjassa 

myös koululaisille teroitettiin karjanhoidossa tehtävien parannusten tärkeyttä. Parannuk-

sia olisi tehtävä, jotta lehmien keskilypsyä saataisiin nostettua.98 1930-luvulla suomalai-

sen karjantuotannon vuosittaista kasvua pidettiin ilahduttavana, mutta samalla muistutet-

tiin, että esimerkiksi Tanskaan ja Hollantiin verrattuna Suomen tuotanto oli vielä varsin 

alhaisella tasolla.99 Oli tärkeää pysyä edistyksen mukana. Maataloudessa edistys näyttäy-

tyi korkeampina tuotantomäärinä eli eläimistä saatavan hyödyn kasvuna. Maiden välisen 

vertailun avulla myös koululaisille osoitettiin, missä vielä oli parannettavaa. 

 
92 Ojala & Kuuskoski 1950, 131; 1963, 156; 1967, 228. 
93 Ojala & Kuuskoski 1950, 134; 1954, 190; 1963, 160. 
94 Luotola et al. 1939, 127 a. 
95 Kaarlenkaski & Latva 2022, 18. 
96 Syrjämaa 2022, 33. 
97 Jalava 2022, 100. 
98 Näätänen & Setälä 1927, 102. 
99 Kivirikko 1934, 239. 
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Maidontuotannon merkitys Suomen vientikaupassa oli alkanut kasvaa 1800-luvun lo-

pulla, kun voin osuus viennistä kasvoi.100 Valtio tuki voin vientiä esimerkiksi järjestä-

mällä junakuljetuksia ja jäänmurtajatoimintaa.101 Teppo Viholan mukaan itsenäistymisen 

jälkeen suomalaisessa maataloudessa suurin kehitys tapahtui maidontuotannossa. Voi oli 

edelleen metsätaloustuotteiden ohella merkittävä vientiartikkeli, jonka kaupalla rahoitet-

tiin Suomen tuontikauppa.102 Nautaeläintuotannon ylläpitäminen ja naudoista saatavan 

hyödyn maksimointi oli siis myös talouspolitiikan tärkeä tavoite. Valtio maksoi 1950-

luvulta alkaen maidontuottajille tuotantotukea, joka osaltaan ohjasi maatalouden suun-

tautumista yhä vahvemmin lypsykarjatalouteen.103 1900-luvun alusta 1960-luvulle kan-

sakoululaiset oppivat luonnontiedon tunneilla, miten tärkeitä nautakarjatalouden tuotteet 

olivat sekä ravintona että erilaisten tuotteiden materiaalina.104 Viennin merkitystä koros-

tettiin erityisesti vuosisadan alkupuolella.105 Näyttää siltä, että Suomen maatalouden lyp-

sykarjavaltaisuus oli osittain rakennettu tuki- ja vientipoliittisilla päätöksillä. Luonnon-

tiedon oppikirjoissa kerrottu tarina lehmistä ja maidosta sekä niiden merkityksestä voi-

daan nähdä osana Suomen valtion talouspolitiikkaa. Maassa, jossa maidontuotanto näyt-

teli niin suurta roolia taloudessa ja ulkomaankaupassa, oli tärkeää, että myös uudet suku-

polvet kasvoivat ymmärtämään tehokkaan lypsykarjatalouden merkityksen sekä kansan-

talouden että oman hyvinvointinsa kannalta. 

2.2 Hyvin hoidettu lehmä on tehokas lehmä 

Lehmän hyvinvointi, tyytyväisyys ja riittävä ravinnonsaanti nähtiin tärkeinä – taustalla 

oli kuitenkin jo vuosisadan alussa ajatus eläinten hyvinvoinnin suorasta vaikutuksesta 

niistä saatavan hyödyn määrään.106 Nautojen jalostusta ja ruokintaa pyrittiin ohjaamaan 

tuotantomäärien kasvattamiseksi. Myös esimerkiksi hyvien navettojen avulla nähtiin ole-

van mahdollista vaikuttaa lehmien tyytyväisyyteen ja hyvinvointiin ja sitä kautta lypset-

tävän maidon määrään ja laatuun.107 Tiina Ollilan mukaan puhe tuotantoeläinten hyvin-

voinnista voi lisätä ihmisten tietoisuutta ja täten parantaa eläinten elinolosuhteita. Toi-

saalta se voi kuitenkin pitää yllä ajatusmaailmaa, jossa eläinten käyttäminen ihmisen 

 
100 Vihola 2004b, 215. 
101 Peltonen 2004, 104. 
102 Vihola 2004a, 347. 
103 Granberg 2004b, 133. 
104 Esim. Forsström & Lindén 1900, 61; Luotola et al. 1938, 149–150; Ojala & Kuuskoski 1963, 153. 
105 Esim. Forsström & Lindén 1900, 62; Stenroos 1906, 32; Näätänen & Setälä 1927, 101. 
106 Forsström & Lindén 1900, 32. 
107 Esim. Forsström & Lindén 1900, 62–63; Stenroos 1906, 32; Kivirikko 1934, 247. 
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hyödyksi on hyväksyttyä.108 Lehmien käyttöä ei oppikirjoissa kyseenalaistettu. Lypsy-

karjatalous oli 1900-luvulla niin tärkeä osa suomalaista taloutta, että se näyttäytyi oppi-

kirjoissa itsestäänselvyytenä tai jopa välttämättömyytenä.  

Osa luonnontiedon oppikirjoista korosti ihmisten ja eläinten perustavanlaatuista erilai-

suutta. Nautojen hoitoon liittyviä seikkoja kuitenkin opetettiin myös ihmisen ja naudan 

samankaltaisuutta korostamalla. Tiina Ollilan mukaan samastumisen usein ajatellaankin 

auttavan empaattisen eläinsuhteen luomisessa ja eläinten hyvässä hoidossa.109 Samastu-

mista saatettiin soveltaa yleisesti kaikkeen ihmisen eläimiin kohdistuvaan toimintaan, ku-

ten vuonna 1926 julkaistussa oppikirjassa: ”Paljon on sinulla eläimille tehtävää. Ellet 

tiedä, miten heitä kohtelet, niin ajattele aina itseäsi heidän asemassaan”.110 Seuraavan 

vuosikymmenen lopulla navettojen uudistamisen tärkeyttä korostettiin muistuttamalla ih-

misten ja nautojen yhteneväisyyksistä: ”Me viihdymme huoneissa, jotka ovat valoisat, 

sopivan lämpöiset ja joissa ilma pysyy kuivana ja raittiina. Samat seikat vaikuttavat leh-

mienkin terveyteen”.111  

1900-luvun alussa sikatalouden uudistajat syyttivät perinteisen siankasvatuksen harjoit-

tajia eläinten nälkiinnyttämisestä ja huonosta hoidosta.112 Kunnolliset uudistushenkiset 

ihmiset kohtelivat eläimiä oikein, kun taas huonot kannattivat perinteisiä menetelmiä ja 

suorastaan kiduttivat kotieläimiään. Tämä ajattelu näkyi myös nautakarjatalouden uudis-

tamispyrkimyksissä. Vuosisadan alussa kansakoululaiset oppivat luonnontiedon tun-

neilla, kuinka huono isäntä oli sellainen, jonka navetassa ei ollut ikkunoita ja joka piti 

puhtautta ja valoa rakastavat lehmänsä talven ajan pimeässä navetassa.113 Vuosisadan 

puolivälissä ei enää puhuttu navettojen uudistamisesta, vaan todettiin, että ”nykyajan na-

vetassa karjan on hyvä olla. Navetat ovat tilavia, valoisia ja lämpimiä”.114 Jari Niemelän 

mukaan navetat olivat 1940- ja 1950-luvun taitteessa vuosikymmeniä jatkuneesta valis-

tuksesta huolimatta usein ahtaita, pimeitä ja kosteita, ja niiden puhtaanapito oli 

 
108 Ollila 2022, 229. 
109 Ollila 2022, 235. 
110 Kivirikko & Fieandt 1926, 39. 
111 Luotola et al. 1938, 125. 
112 Jalava 2022, 103. 
113 Forsström & Lindén 1900, 62. 
114 Ojala & Kuuskoski 1950, 132. 
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hankalaa.115 Oppikirjojen välittämä kuva navetoista perustuikin 1950-luvun alussa ehkä 

enemmän tavoitteeseen kuin todellisuuteen. 

Niklas Cserhalmi kirjoittaa ihmisten tuotantoeläinsuhteessa aina läsnä olevasta eläimiin 

kohdistuvan myötätunnon ja tuotantovaatimusten ristiriidasta.116 Ristiriita näkyi myös 

luonnontiedon oppikirjojen tavassa käsitellä nautoja: toisaalta oli tärkeää huolehtia eläin-

ten hyvinvoinnista, toisaalta kuitenkin esimerkiksi 1920–1930-luvuilla huonolypsyiset 

lehmät tuli ”poistaa” karjasta.117 1950-luvun alussa lehmiä luokiteltiin maidontuotannon 

perusteella hyvin lypsäviin, jotka saivat parempaa rehua ja vähemmän lypsäviin, jotka 

saivat pärjätä huonommalla.118 1930-luvun lopulla julkaistu opettajan opas kehotti opet-

tajaa puhumaan oppilaille kotieläimistä ”tärkeinä palvelijoinamme”.119 Cserhalmin mu-

kaan on kuitenkin tärkeää huomata, että kaikki eläintuotanto tapahtui ja tapahtuu ihmisen 

ehdoilla – ihmiset ottivat eläimet palvelukseensa kysymättä niiden mielipidettä asiasta.120 

Ihmisellä oli valta valita, millaisia lehmiä elätettäväkseen valitsi. Lehmällä ei ollut valin-

nanvaraa, vaan sen oli tyydyttävä siihen, mitä sille tarjottiin.  

Cserhalmin mukaan eläimiin kohdistuvaa yksipuolista vallankäyttöä on voitu oikeuttaa 

”sopimuksella” ihmisten ja tuotantoeläinten välillä. Sopimuksella määritettiin hyväksyt-

tävä tasapaino empatian ja tuotannon välillä: kun eläimiä kohdeltiin oikein, oli niiden 

hyötykäyttökin oikein. Oikean kohtelun säännöt saattoivat olla hyvin yksinkertaiset: esi-

merkiksi vetojuhtien tuli saada riittävästi ruokaa ja lepoa eikä niitä tullut pakottaa liian 

raskaisiin töihin. Kun ihminen kohteli eläimiä näiden sääntöjen mukaisesti, oli hän pitä-

nyt oman osuutensa sopimuksesta.121 Sopimusajattelun piirteitä oli oppikirjoissa nähtä-

vissä etenkin lehmien hoitoa ja lypsämistä koskevissa opetuksissa 1900-luvun alkuvuo-

sikymmeninä.122 Lypsäminen oli nautakarjataloudessa tärkein työ, jonka oikeaoppisella 

suorittamisella maksimoitiin lehmistä saadun maidon määrä. Heikosti tuottava lehmä oli 

1930-luvun opettajan oppaassa esitetyn näkemyksen mukaan ”’kotirosvo’ l. ’rotta’, joka 

nakertaa isännän pussiin reiän syömällä enemmän kuin tuottaa”.123 Toisaalta myös 

 
115 Niemelä 2004, 208. 
116 Cserhalmi 2004, 291. 
117 Esim. Näätänen & Setälä 1927; 132, 140; Kivirikko 1934; 240, 248–249. 
118 Ojala & Kuuskoski 1950, 132. 
119 Luotola et al. 1939, 82 a. 
120 Cserhalmi 2004, 291. 
121 Cserhalmi 2004, 292–293. 
122 Esim. Forsström & Lindén 1900, 63; Stenroos 1906, 32; Kivirikko & Fieandt 1926, 45. 
123 Luotola et al. 129 a. 
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lypsäjällä oli vastuunsa, sillä ”huolimaton lypsäminen on kuin reikäinen kukkaro”.124 

Lehmät lypsettiin käsin ennen kuin lypsykoneet yleistyivät sotien jälkeisinä vuosikym-

meninä.125 Lypsäjän ystävällistä käytöstä lehmää kohtaan pidettiin 1930-luvulla tärkeänä:  

Lehmää on lypsäjän kohdeltava ystävällisesti, sitä on puhuteltava ja 

taputeltava. Siten se ei tule araksi ja hermostuneeksi eikä ”pidätä mai-

toaan”. Hyvä lypsy on lehmästä nautinto, huono lypsy kiusaa sitä.126  

Ystävällisen lypsäjän huolellisesti suorittama lypsy voidaan nähdä osana ihmisen ja nau-

dan välistä sopimusta – ihminen kohteli nautaa hyvin ja nauta antoi runsaasti maitoa. Kä-

sitys lehmän lypsystä saamasta nautinnosta kytkeytyy myös aiemmin esittämääni ajatuk-

seen ihmisen merkityksestä naudalle. Huolellisesta lypsystä nautiskeleva lehmä näytti 

hyötyvän kanssakäymisestä jopa enemmän kuin ihminen.  

Lypsäminen ja muut päivittäiset navettatyöt olivat 1900-luvun alkupuolella naisten vas-

tuulla. Hevonen puolestaan oli miesten tärkein työtoveri ja sen hoito miesten asia.127 Leh-

män hyvä hoito näyttäytyi oppikirjoissa tärkeänä ja taloudellisesti järkevänä asiana ja 

lehmä tärkeimpänä kotieläimenä. Kuitenkin hevonen oli viisas, kotieläimistä jaloin ja sen 

huono kohtelu syntiä.128 Voisi ajatella, että maatalouden sukupuolittunut työnjako saattoi 

vaikuttaa siihen, miten lehmiä ja hevosia arvotettiin myös luonnontiedon oppikirjoissa. 

Toisaalta myös se, että hevosta ei käytetty ensisijaisesti ihmisen ravinnonlähteenä, saattoi 

vaikuttaa kirjoissa esitettyihin hevos- ja lehmäkäsityksiin. Lehmän kuvaaminen tyhmänä 

ja hitaana saattoi auttaa perustelemaan sen käyttöä ruoantuotannossa ja erilaisten tuottei-

den materiaalina. 

Käsitykset nautojen merkityksestä ja hyvästä hoidosta säilyivät melko samankaltaisina 

1900-luvun alusta 1960-luvulle. Nauta oli Suomen tärkein kotieläin, jota oli kohdeltava 

hyvin ja ystävällisesti. Opettajan oppaassa vuodelta 1939 kiteytetään luonnontiedon op-

pikirjoille tarkastelujaksolla tyypillinen tapa kuvata nautojen merkitystä maaseutuväestön 

 
124 Kivirikko 1934, 251. 
125 Niemelä 2004, 207. 
126 Kivirikko 1934, 251. 
127 Östman 2004; 60, 66. 
128 Forsström & Lindén 1900; 55, 57. 
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ja koko Suomen talouden kannalta sekä ihmisen merkitystä naudalle: ”Karjassa on talon 

turva – koko maankin turva – ja karjan turva kaitsijassa”.129 

 

  

 
129 Luotola et al. 1939, 123 a. 
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Loppulause 

 
Tämän tutkielman tarkoituksena on ollut tarkastella kansakoulun luonnontiedon oppikir-

jojen välittämiä käsityksiä naudoista ja nautaeläintuotannosta. Tutkielmassani olen sel-

vittänyt, miten naudoista kerrottiin ja miten nautaeläintuotantoa perusteltiin kansakoulun 

luonnontiedon oppikirjoissa 1900-luvun alusta 1960-luvulle ja miksi naudoista kerrottiin 

juuri näin. 

Maataloudessa ja karjataloudessa tapahtui 1900-luvulla muutoksia. Nautaeläintuotan-

nossa tapahtunut kehitys ja tuotannon tehostuminen heijastuivat osittain myös kansakou-

lun luonnontiedon oppikirjojen sisältöön. Kansakoulu myös osallistui maidontuotannon 

tehostamiseen tähdänneeseen valistukseen. Tutkimuskysymysteni näkökulmasta ei oppi-

kirjoissa kuitenkaan ollut havaittavissa suuria muutoksia. Vaikka Suomessa siirryttiin 

omavaraistaloudesta kohti teollisempaa maidontuotantoa, oppikirjojen tavat kertoa nau-

doista ja perustella nautaeläintuotantoa pysyivät melko muuttumattomina. Luonnontie-

don oppikirjojen mukaan nauta oli 1900-luvun alusta 1960-luvulle suomalaisten tärkein 

kotieläin, jonka merkitys Suomen maanviljelykselle ja kansantaloudelle sekä suomalais-

ten ravitsemukselle ja hyvinvoinnille oli valtava. 

1900-luvun alusta vuoteen 1967 Suomen kansakouluissa oli käytössä kolme opetussuun-

nitelmaa, jotka tulivat käyttöön vuosina 1899, 1925 ja 1950. Samat opetussuunnitelmat 

olivat käytössä niin pitkään, että uusimmat yhteiskunnassa puhaltaneet tuulet eivät vält-

tämättä ehtineet näkyä oppikirjojen sivuilla. Esimerkiksi 1900-luvun alkuvuosikymme-

ninä oppikirjoissa kerrottiin liiallisen lihansyönnin haitoista, vaikka samaan aikaan eri-

näiset yhteiskunnalliset toimijat pyrkivät lisäämään lihan kulutusta Suomessa. Vaikka 

Suomen kaupungistuminen alkoi vaikuttaa myös oppikirjojen sisältöön 1950- ja 1960-

luvuilla, eivät esimerkiksi 1960-luvulla kiihtyneet lypsykarjatalouden ylituotanto ja maal-

tamuuttoaalto ehtineet vaikuttaa siihen, millaisena nautojen ja nautakarjatalouden merki-

tys kansakoulun luonnontiedon oppikirjoissa esitettiin. 

Luonnontiedon oppikirjojen tekstit heijastivat luonnontieteellisten näkemysten lisäksi 

myös aikansa yhteiskunnallisia ja kulttuurisia olosuhteita. Voidaan ajatella, että monet 

ihmisen eläinsuhteeseen ja nautojen hyötykäyttöön liittyvät ajatukset, joita kirjoissa esi-

tettiin, heijastivat aikanaan vallinneita maatalous- ja elinkeinopoliittisia näkemyksiä. 
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Nämä näkemykset vaikuttivat osaltaan koululaisten käsityksiin naudoista. Vaikka ihmi-

sen ajateltiin kuuluvan eläinkuntaan, nousi oppikirjoista esiin ajatus ihmisen erityisyy-

destä ja itsestään selvästä oikeudesta käyttää muita eläimiä hyödykkeinään. Naudoista – 

kuten muistakin eläimistä – puhuttiin lähinnä ihmiskeskeisestä hyötynäkökulmasta. Kan-

sakoulun ja muun valistuksen välittämä näkemys, jonka mukaan lehmän arvo määritetään 

sen ihmiselle tuottaman hyödyn perusteella, on luultavasti osaltaan vaikuttanut paitsi 

Suomen lypsykarjatalouden kehitykseen, myös nykyisin vallalla oleviin käsityksiin nau-

doista ja nautakarjataloudesta. 

Tiedon lisääminen menneisyyden eläinkäsityksistä ja niiden syntyolosuhteista on tärkeää, 

jotta voidaan ymmärtää nykyisin vallalla olevia käsityksiä eläimistä. Historiatieteellistä 

tutkimusta kansakouluopetuksen välittämistä nautaeläinkäsityksistä ei ole aiemmin tehty. 

Tutkielmani on tuonut lisää tietoa kansakoulun luonnontiedon oppikirjojen nautoja kos-

kevaan sisältöön ja sitä kautta kansakoulun välittämien nautakäsitysten syntyyn vaikutta-

neista seikoista.  

Olisi ollut kiinnostavaa tutkia oppikirjojen ohella myös opetussuunnitelmia, jotka mää-

rittivät, mitä oppikirjoissa tuli käsitellä. Kandidaatintutkielman laajuus ei kuitenkaan riitä 

niin laajaan aiheen käsittelyyn, joten aineistoksi valikoituivat ainoastaan oppikirjat. 

Nauta- ja muiden tuotantoeläinkäsitysten historian tutkimusta voisi myös laajentaa perus-

koulun oppikirjojen puolelle ja muihin oppiaineisiin. Kiinnostavaa olisi myös tutkia eri 

tuotantoeläinten arvottamista sukupuolittuneen työnjaon näkökulmasta. Koska historia-

tieteellistä tutkimusta ihmisten tuotantoeläinkäsitysten ja -suhteiden historiasta on tehty 

etenkin Suomessa kovin vähän, ovat jatkotutkimusmahdollisuudet aiheesta lähes rajatto-

mat.  
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